
Blaarkopproducties 2018-2019 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. 
 
Minder blaarkoppen in MPR ten gevolge van fosfaatperikelen 
Nadat enkele jaren van stijging van het aantal blaarkoppen in de MPR, tot recordhoogte sinds tenminste 15 jaar van 858 stuks in het 
boekjaar 2016-2017, daalde in het afgelopen boekjaar het aantal met 74 afgesloten lijsten. Dat volgt de landelijke trend van de andere 
rassen. Het aantal blaarkoppen met tenminste 87%G in de MPR is nu hetzelfde als in 2014-2015. Naast het feit dat er extra koeien 
afgevoerd zullen zijn en een paar melkveehouderijen zijn gestopt, zien we ook dat een paar (biologische) bedrijven gestopt zijn met 
MPR. Wat de precieze reden is, daarnaar hebben wij niet geïnformeerd. Mogelijk speelt de extensieve bedrijfsvoering en het minder 
streven naar een ‘zo hoog mogelijke productie per koe’ een rol. Wel is het jammer omdat dit ook invloed heeft op het aantal dochters 
van stieren, waardoor het langer duurt voordat stieren een index krijgen.  
Ook het aantal blaarkopkruislingen met 50-75%G is dit jaar, evenals vorig jaar gedaald (na jarenlange toename).  
Verder valt op dat de gemiddelde leeftijd (dat is de leeftijd waarop de gemiddelde lactatie startte) behoorlijk is gestegen: nu 4.06 jaar 
gemiddeld bij de blaarkoppen met tenminste 87%G; een stijging van 3 maanden. Bij de blaarkopkruislingen was het nu ook 4.06 jaar; 
een stijging van 2 maanden. De conclusie mag zijn dat er vooral ook minder instroom van jonge koeien / vaarzen is geweest. 
 
Zwartblaar versus roodblaar 
De verhouding qua haarkleur is 38% zwartblaar en 62% roodblaar. De roodblaren waren gemiddeld 1 maand ouder bij afkalven. De 
productie van de roodblaren is op 305 dagen 450 kg melk hoger, het vetgehalte 0,03% lager en het eiwitgehalte 0,03% hoger. Hier kan 
zeker sprake zijn van bedrijfsinvloeden omdat er bedrijven zijn die bij voorkeur zwart- of bij voorkeur roodblaren houden. De lactatie-
lengte van de blaarkoppen (tenminste 87%G) was met 330 dagen 5 dagen langer dan het vorig jaar. Mogelijk heeft de hete zomer van 
2018 effect gehad op het drachtig worden (tenminste, dat geven veehouders nogal eens aan als oorzaak). De tussenkalftijd is 388 
dagen, dat is 3 dagen langer dan het voorgaande jaar. Opmerkelijk is dat de zwartblaren 381 hebben, en de roodblaren 392. Dit kunnen 
ook bedrijfsinvloeden zijn. De gemiddelde lactatiewaarde is 95, en dat geldt ook voor de kruislingen. 
 
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.2018 t/m aug.2019: 

Percentage ras aantal  lft dgn kg melk % vet % eiwit EJR TKT 

87,5 en 100%G 756  4.06 330 6295 4,38 3,62   1361 388 

50 - 75%G 1610  4.06 330 7068 4,37 3,59 1401 395 
 
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) (=16,5% van het totaal van 756 stuks) een gemiddelde 
lactatiewaarde hadden van 107,3. De oudste groep van 5 en meer lactaties had een gemiddelde lactatiewaarde van 113!   Dus hoe 
ouder, des te hoger de lactatiewaarde. De conclusie zou kunnen zijn dat hieruit de laatrijpheid van de blaarkoppen blijkt, maar ook moet 
meegerekend worden dat de dieren met de laagste lactatiewaarden reeds uitgeselecteerd zijn/worden in de eerste lactaties, en dat deze 
groep oudere dieren in het geheel iets groter is en dus de top-25 van iets hoger niveau.  
De gemiddelde tussenkalftijd van deze 125 hoogste producentes bedraagt 387,8 dagen. De lactatielengte is 332 dagen.  
 
Hieronder de 10 hoogsten per groep (op basis van berekende EJR)  
 

Rivierduin Rex 1 heeft maar liefst 6 vaarzen bij de top-10 (hij is ook de stier die in dit boekjaar de meeste vaarzen aan de melk kreeg). 
 

(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 8% van de 756 blaarkoppen in MPR): 
Van de top-10 van de 5e lactatie staan enkele koeien al meerdere keren in de top 25: 



 
Van de top-10 van de 5e lactatie staan enkele koeien al meerdere keren in de top 25: 
Gemma 29 (ook in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018), Lianne 43 (ook in 2017 en 2018),  Tosca 68 (ook in 2015, 2016 en 2018),  Tetske 
122 (ook in 2015 en 2016), Meintje 45 (ook in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018), Lianne 32 (ook in 2014 en 2016), Janna 53  (ook in 
2013, 2014, 2015, 2016 en 2018), Sonja 157 (ook in 2017 en 2018). 

 
 
 
 
< 40 Ida 36, de op één na hoogste dochter van Rex 1 
 
 
 
 
            Metje 4415, vierde bij de vierdekalfs koeien >  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
< Lianne 32, de oudste koe in de oudste top-10 


