
Blaarkopproducties 2020-2021 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 (50-75%G), en de hoogste producties per leeftijdsgroep met tenminste >87%G. 
 
Meer blaarkoppen in MPR  
In boekjaar 2016-2017 was het aantal blaarkoppen met tenminste 87% in de MPR met 853 het hoogste aantal sinds ca. 20 jaar. Daarna 
volgden een paar jaargangen met een afname tot 744 in het vorige boekjaar 2019-2020. Voor een deel te verklaren als gevolg van de 
fosfaatwetgeving, en deels omdat een paar bedrijven stopten. De huidige aantallen over het afgelopen boekjaar 2020-2021 laten een 
zeer verheugende toename zien van het aantal, nu 865 afgesloten melklijsten. Ten opzichte van vorig jaar is dat een stijging van maar 
liefst 81 stuks en dat is 16,3% ! De verklaring ligt bij een bedrijf dat met het melken van blaarkoppen en met MPR is gestart, en een in-
stroom van jonge koeien vanuit verdringingskruising vanuit HF-voorgeslacht. De gemiddelde leeftijd van de blaarkoppen nam door de 
instroom van jonge koeien met een maand af. De instroom vindt voornamelijk plaats op bedrijven met een extensieve- en/of biologische 
bedrijfsvoering, met (zeer) weinig of nagenoeg geen krachtvoer. Dat heeft zeker tot gevolg dat de gemiddelde productie van de blaar-
koppen stagneert. Vergelijking met andere rassen is daardoor lastig. Vanwege de nog altijd geringe aantallen blaarkoppen, zijn de be-
drijfsinvloeden groot.  
Het aantal blaarkopkruislingen in de MPR neemt de laatste jaren af, van 2216 in 2015-2016 tot 1406 in het afgelopen boekjaar (deels 
doordat enkele bedrijven aan niet-gefiatteerde MPR deelnemen). Ook hierbij spelen bedrijfsinvloeden dus een belangrijke rol. De gemid-
delde leeftijd van de kruislingen steeg met een maand. Dat betekent dat de instroom bij de jongere generatie wat geringer is. Opgemerkt 
kan worden dat er nog een behoorlijk aantal kruislingen met 37%G zal zijn, omdat een combinatie van een blaarkopstier met 87%G met 
een HF-koe een nakomeling oplevert die met 37%G te boek staat. Denk hierbij aan stieren als Appie v Luxemburg, Marnix 7, De Cock, 
Obelix, Matts, Hendrik e.a.   
 
Zwartblaar versus roodblaar 
Het percentage zwartblaren (39,1%) ten opzichte van roodblaren (60,9%) is ten opzichte van vorig jaar iets afgenomen. De roodblaren 
waren gemiddeld maar liefst 4 maanden ouder bij afkalven. De productie van de roodblaren is - mede vanwege de hogere leeftijd - op 
305 dagen 400 kg melk hoger, het vetgehalte is gelijk en het eiwitgehalte 0,05% 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 (tenminste 
87%G) was met 329 dagen 4 dagen korter dan het vorig jaar. De tussenkalftijd is 391 dagen; dat is 2 dagen langer dan het voorgaande 
jaar. Bij de kruislingen is de tussenkalftijd met 391 dagen dit jaar 3 dagen korter van vorig jaar. De zwartblaren hebben een 6 dagen 
kortere tussenkalftijd dan de roodblaren. Dit kunnen ook bedrijfsinvloeden zijn. De gemiddelde lactatiewaarde is 94, voor de kruislingen 
is het 95. Deze cijfers zijn al jaren stabiel. 
 
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.2020 t/m aug.2021: 

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

87,5 en 100%G 865  4.05 329 5955 4,35 3,66   1283 391 

50 - 75%G 1406  4.09 330 7137 4,39 3,61 1535 391 
 
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) (=14,5% van het totaal van 865 stuks) een gemiddelde lactatie-
waarde hadden van 108,6. De oudste groep van 5 en meer lactaties had een gemiddelde lactatiewaarde van 119 !  Dus, hoe ouder, des 
te hoger de lactatiewaarde. De conclusie zou kunnen zijn dat hieruit de laatrijpheid van de blaarkoppen blijkt, maar ook moet meegere-
kend 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 395,4 dagen. De lactatielengte is 347 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 5,7% van de 865 blaarkoppen in MPR):  
De bedrijven in ‘geel’ zijn bij ons bekend als zijnde ‘biologisch’. 



 
 

Van de top-25 van de 5e lactatie stonden enkele koeien al tenminste drie keer eerder in de top 25: 
Janna 53 (Verdegaal)(ook in 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 en 2020), Hillie 59 (Schipper)(ook in 2015, 2016, 2018 en 2020), 
Tetske 121 (Warmerdam) (ook in 2016, 2017,2018 en 2019), Tetske 153 (Warmerdam)(ook in 2017, 2019 en 2020), Blauwtje 114 (ook 
in 2016,2017, 2018 en 2019), Trix 72 (ook in 2016, 2017, 2018 en 2019). 

 
     
< Kaatje 50, in 2021 als productieve 8-jarige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                             Jozephien, in 2021. Stond elke lactatie in de top-drie 
 
            
 
 
 
 
 
 
< Sonja 182, in 2021. Hoogste bij de 3

e
 lactaties. 


