Blaarkopproducties 2017-2018 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 het voorgaande boekjaar 2016-2017 het aantal blaarkoppen in de MPR tot recordhoogte sinds tenminste 15 jaar was gestegen
tot 858 afgesloten lijsten, daalde in het afgelopen boekjaar het aantal met (slechts) 28 afgesloten lijsten. De landelijke daling van het
totaal aantal melkkoeien met afgesloten lijsten daalde ca. 90.000. Dan komt de Blaarkop nu dus nog goed weg.
Omdat het om een kleine rasgroep gaat, en wij de meeste veehouders met blaarkoppen goed in beeld hebben, kunnen we ook een
behoorlijk duidelijke verklaring vinden voor het hoe en wat van de aantallen blaarkoppen. Enkele bedrijven stopten met de melkveehouderij. Die blaarkoppen vonden deels een nieuwe bestemming, maar voor een deel op een melkveehouderij zonder erkende MPR;
dus die koeien ontbreken nu helaas in deze statistieken. Verder zijn de blaarkopbedrijven niet de grote uitbreiders, dus ook niet direct de
bedrijven die veel koeien gedwongen hebben moeten afvoeren. Toch zijn in het kader van de fosfaatregelgeving blaarkoppen en kruislingen versneld afgevoerd. Dat risico is ook in het lopende boekjaar zeker nog aanwezig, omdat er - spijtig genoeg - nog geen ondersteunende- / beschermde status voor de zeldzame rassen is. Dat het aantal blaarkoppen in de MPR met tenminste 87%G in feite
nauwelijks gedaald is, komt voor een groot deel op het conto van (vrijwel allen biologische) melkveebedrijven die omschakelen van HF
via kruising naar Blaarkop. Dit levert iets extra jonge blaarkoppen in de MPR. Dit doorschuiven van HF via kruising naar Blaarkop
verklaart deels ook het feit dat het aantal blaarkopkruislingen met 50-75%G dit jaar, na vele jaren stijging, is gedaald.

Verschil tussen zwart en rood
De afname betrof roodblaren: 30 stuks. Het aantal zwartblaren steeg met 2. De verhouding zwartblaar / roodblaar is daarmee 37,1%
zwartblaar en 62,9% roodblaar. De roodblaren zijn evenals voorgaande 3 jaren jaar ca. 2 maanden ouder. De productie van de roodblaren is op 305 dagen 366 kg melk hoger, het vetgehalte 0,01% hoger en het eiwitgehalte 0,06% hoger. Hier kan zeker sprake zijn van
bedrijfsinvloeden omdat er bedrijven zijn die bij voorkeur zwart- of bij voorkeur roodblaren houden. Qua hoger eiwitgehalte zou bij de
roodblaren de invloed van de super eiwitverhogers Appie v Luxemburg en zijn zoon Sjoerd een rol kunnen spelen.
De lactatielengte van de blaarkoppen was met 325 dagen 3 dagen langer dan het vorig jaar. De tussenkalftijd is 385 dagen, 2 dagen
korter dan het voorgaande jaar.

Aantal blaarkopkruislingen met 300 gedaald
Van de laatste acht boekjaren hebben wij in beeld hoeveel blaarkopkruislingen met 50-75%G in de MPR een afgesloten lijst maakten.
In 2010-2011 waren dat 1484, dat steeg tot 2216 in 2015-2016, en dat daalde via 2094 vorig jaar naar 1791 stuks nu (2017-2018).
Met vrij grote zekerheid kan gesteld worden dat het merendeel in de biologische melkveehouderij is.
Naast de kruislingen met 50-75%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.2016 t/m aug.2017:
Percentage ras aantal
lft
dgn kg melk % vet % eiwit EJR TKT
87,5 en 100%G
830
4.03 325
6027 4,36 3,65 1319 385
50 - 75%G
1791
4.04 323
6900 4,35 3,59 1492 386
De gemiddelden van de blaarkoppen en de kruislingen waren in het geheel iets hoger dan vorig jaar
De landelijke trend was fors hoger, maar de blaarkophouders zijn niet degenen die hun krachtvoergift fors verhoogden, hetgeen de
voornaamste oorzaak van de algehele productiestijging (b)lijkt te zijn. Daarnaast worden blaarkoppen vaker biologisch gehouden.

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) (=15,1% van het totaal van 830 stuks) een gemiddelde
lactatiewaarde hadden van 106,2. De oudste groep van 5 en meer lactaties had een gemiddelde lactatiewaarde van 111! 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 tussenkalftijd van deze 125 hoogste producentes bedraagt 384,8 dagen. De lactatielengte is 334 dagen.
Hieronder de 10 hoogsten per groep (op basis van berekende EJR)
Van de top-10 van de 5e lactatie staan enkele koeien al meerdere keren in de top 10:
Marleen 65 (ook in 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017 ook), Emmy 99 (ook in 2014, 2015, 2016 en 2017), Biene 71 (ook in 2016 en 2017),
Gemma 29 (ook in 2014, 2015, 2016 en 2017), Lianne 43 (ook in 2017), Janna 54 (ook 2014, 2015 en 2016), Tosca 68 (ook in 2015 en
2016)

(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 830 blaarkoppen in MPR):
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