Blaarkopproducties nader bekeken
Jaarlijks worden in oktober de gemiddelde producties per ras en rasgroep bekend gemaakt. Op aanvraag ontvingen wij van CRV
ook de gemiddelden van de blaarkopkruislingen met tenminste 50%G, en de hoogste producties per leeftijdsgroep.
Weer meer blaarkoppen in MPR
Nadat in 2016 het aantal melkkoeien in de MPR landelijk fors was gestegen, heeft zich nu een daling ingezet als gevolg van de
fosfaatproblematiek. De blaarkophouders zijn niet de grote uitbreiders en hoeven relatief ook iets minder in te leveren, maar de
aantallen van de kleine Nederlandse rassen staan wel flink onder druk als gevolg van deze ontwikkelingen. Toch steeg in dit
boekjaar 2017 het aantal blaarkoppen in de MPR weer, met name doordat het via DNA-onderzoek lukte om van een veestapel
de bloedvoering op orde te krijgen waarmee de koeien van ‘onbekend’ naar ‘Blaarkop’ omgezet konden worden.
Met 858 blaarkoppen met een afgesloten lactatie blijven de bedrijfsinvloeden groot. Met een relatief groot aantal in de biologische sector staat het rasgemiddelde ten opzichte van andere rassen onder druk. Ook de reguliere blaarkopbedrijven zijn veelal
met een laag gebruik van krachtvoer en bijproducten. De gemiddelde productie liet een lichte stijging zien, nagenoeg overeenkomend met de landelijke trend over alle rassen heen.
Verschil tussen zwart en rood
Het aantal zwartblaren daalde nu (na een flinke stijging vorig jaar) met 13 stuks, terwijl het aantal roodblaren nu met 48 steeg.
De verhouding zwartblaar / roodblaar is daarmee 34,8% zwartblaar en 65,2% roodblaar. De roodblaren zijn evenals vorig jaar
ca. 2 maanden ouder, de liters op 305 dagen bijna 400 kg hoger, het vetgehalte 0,04% lager en het eiwitgehalte 0,04% hoger.
Hier kan zeker sprake zijn van bedrijfsinvloeden omdat er bedrijven zijn die bij voorkeur zwart- of bij voorkeur roodblaren houden. De lactatielengte van de blaarkoppen was met 322 dagen 5 dagen korter dan het vorig jaar. De tussenkalftijd is nu 387
dagen, 6 dagen korter dan het voorgaande jaar. Blaarkop scoort hiermee heel gunstig; hieruit blijkt ook de goede vruchtbaarheid
van de blaarkoppen.
Aantal blaarkopkruislingen licht afgenomen
Na tenminste zes jaren (van eerdere jaren weten wij de aantallen niet) van forse stijging van het aantal blaarkopkruislingen met
50-75%G (voornamelijk uit de paring van blaarkopstieren met HF-koeien) daalde het aantal nu met 122 stuks.
De productietrend van de kruislingen komt overeen met de landelijke trend over alle rassen heen. Naast de kruislingen met 5075%G is er nog een aanzienlijk aantal ‘blaarkopkruislingen’ met 37%G, maar die vallen buiten deze cijfers.
Producties: Aantal afgesloten lijsten en producties in de periode sept.2015 t/m aug.2016:
Percentage ras aantal
lft
dgn kg melk % vet % eiwit EJR TKT
87,5 en 100%G
858
4.04 322
5948 4,39 3,60 1281 387
50 - 75%G
2094
4.02 324
6696 4,39 3,57 1443 386
Hoogste producties per lactatiegroep
Tevens ontvingen wij op aanvraag van CRV de 25 hoogste producties per lactatiegroep (blaarkoppen met tenminste 87%G).
Hieruit blijkt dat deze totaal 125 koeien (5 lactatiegroepen x 25 stuks)(=14,6% van het totaal van 858 stuks) een gemiddelde
lactatiewaarde hadden van 108,4. De oudste groep van 5 en meer lactaties had een gemiddelde lactatiewaarde van 114! Dus
hoe ouder, des te hoger de lactatiewaarde. De conclusie zou kunnen zijn dat ook hieruit de laatrijpheid van de blaarkoppen blijkt,
maar ook moet meegerekend worden dat de dieren met de laagste lactatiewaarden reeds uitgeselecteerd zijn, en dat deze
groep in het geheel iets groter is en dus de top-25 van iets hoger niveau.
De gemiddelde lactatiewaarde van de 858 blaarkoppen is 95. De gemiddelde tussenkalftijd van deze 125 hoogste producentes
bedraagt 384,4 dagen en daarmee scoren ze dus iets beter dan het blaarkopgemiddelde va 387 dagen.
Hieronder de 10 hoogsten per groep (op basis van berekende EJR (Sommige koeien vielen op 1 EJR-punt nèt buiten de top 10, die
zijn dus niet vermeld. Het is net als met de topsport…0,01 seconde maakt het verschil van wel of geen medaille…)(let wel: de vermelde 50
dieren vormen 6% van de 823 blaarkoppen in MPR):
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Moeder en dochter in deze lijst: Sonja 46 en Sonja 51 van Petra Schaars-Ankersmit.
Sonja 46 is de moeder van KI-stier Peppelen Sunny 4 (CRV)
e

e

Van de top-10 van de 4 en 5 lactatie staan enkele koeien al meerdere keren in de top 10:
e
4 lactatie: Meintje 45 (2015 en 2016 ook) , Petra 22 (2014 en 2015 en 2016 ook ), Gemma 29 (2014 en 2015 en 2016 ook) ,
Gemma 30 (2016 ook) , Flipje 60 (2014 en 2015 ook) , Biene 71 (2016 ook)
e
5 en latere lactatie: Sonja 46 (2013 en 2014 en 2015 ook (2016 geen afgesloten lijst) , Marleen 65 (2013 en 2014 en 2015 en
2016 ook), Janna 52 (2015 en 2016 ook) , Emmy 99 (2014 en 2015 en 2016 ook).
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