Sara 41
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Sara 41 is een prachtig voorbeeld van de mogelijkheden
van de kruising Blaarkop x Holstein. Ze is ingeschreven
met A 92 en produceerde tot nu toe in 5 lactaties 52.638
kg melk met 4,49% vet en 3,62% eiwit. In haar beste lijst
gaf ze in 305 dagen meer dan 11.000 kg melk.
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Inkruisen
Inkruisen is op dit moment populair in Nederland.
Daarbij wordt vaak gekeken naar buitenlandse
rassen. Dat is jammer, want de Blaarkop heeft
in Nederland overtuigend bewezen de beste
kruisingspartner voor m.n. Holsteins te zijn. Met hun
kracht, laatrijpheid, vruchtbaarheid, afkalfgemak,
beste benen en hoge eiwitgehalte vullen ze precies
de punten aan die wel wat ondersteuning kunnen
gebruiken bij de Holsteins. Daarnaast treedt een

behoorlijk heterosiseffect op bij de kruising Blaarkop
x Holstein. Dat de rassen erg goed bij elkaar passen
is overtuigend bewezen in het begin van de
jaren’80, toen de omgekeerde kruising (Holstein
x Blaarkop) zo goed bleek te zijn, dat de Blaarkop
bijna van het toneel verdween!
Dus als u uw Holsteins wilt kruisen met een
ander ras, kies dan voor de Blaarkop!

En vergeet niet:
Blaarkopstieren zijn uitstekende 		
bevruchters
de spermaprijs van Blaarkopstieren is erg laag!

Spermaprijzen

BLAARKOPPEN
sterk en sober

uitstekende voederefficiëntie (presteren ook nog goed op
kwalitatief minder voer) l laatrijp en duurzaam (indrukwekkende productiestijging
op oudere leeftijd) l hoog eiwit (hoge melkprijs en zeer geschikt voor kaasproductie) l
beste benen (de basis voor een probleemloze productie) l gemakkelijk afkalven
en zeer vruchtbaar (weinig opstartproblemen en meer kalveren) l beste bespiering
en uitmuntende vleeskwaliteit l onovertroffen kruisingspartners voor
m.n. Holstein (veel heterosis en naadloos aansluitend op de behoeften)

(excl. 6% BTW):

Via KI:
€12,50/dosis
Eigen vat: €10,-/dosis (bij afname >25 doses)
€9,-/dosis (bij afname >50 doses)
Voor Harry geldt vanwege de zeer beperkte
voorraad een prijs van €20/dosis.
Harry telt wel mee bij de bepaling van de korting
voor levering in eigen vat.
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Stierenassortiment
Hemko Rf

Hemko is volgens geluiden uit de praktijk zeer geschikt voor de gebruikskruising met Holsteins.
Hij vererft hoog eiwit, beste benen, veel bespiering en scoort goed voor
levensduur en celgetal.
Bij gebruik op zuivere blaarkoppen verdienen ontwikkeling en melkhoeveelheid wat aandacht. Hemko’s moedersvader, Meijenhorst Waldo, heeft een mooie bloedvoering met veel invloed van de preferente
Gustaaf 7, wiens bloed nagenoeg verdwenen is. Hemko’s grootmoeder
was een brede, diepe, fraaitypische dochter van Mina’s Ebel 2 die oud
geworden is.

Italië’s Johannes Rf

Italië’s Johannes wordt erg gewaardeerd door de veehouders die zijn
dochters melken. Het zijn diepe, brede, zware koeien die veel melk
geven.

Appie van Luxemburg wekt hoge verwachtingen met zijn
dochters, waarover de berichten uit de praktijk zeer positief zijn. “Ze
lopen er uit” is een opmerking die in
dit verband gemaakt is. Appie is een
goedgebouwde stier met mooi droog
beenwerk. Zijn moeder Bertha 50 is
op de foto 13 jaar oud en zoals u ziet
nog zeer jeugdig en met een best
bewaarde uier. Haar levensproductie
is met ruim 80.000 kg en gemiddeld
Moeder Bertha 50, als 13-jarige.
Levensproductie ruim 80.000 kg melk 3,95% eiwit zeer indrukwekkend.

Appie van Luxemburg

Mina’s Cor

Mina’s Frits

De dochters van Mina’s Frits zijn erg productief. Daarbij zijn ze goed
ontwikkeld en hebben ze goede uiers.
Italië’s Jaap is wellicht de beste blaarkopstier waarvan sperma
beschikbaar is. Hij geeft royaal ontwikkelde koeien die best melk geven.
Voor celgetal en levensduur scoort hij aanmerkelijk beter dan zijn vader
ondanks de nog vrij lage betrouwbaarheden voor de betreffende
fokwaarden. Een teken dat zijn dochters uitblinken op deze punten. Jaap
is zeer geschikt voor gebruik op pinken. Hij geeft een korte draagtijd,
waardoor de kalveren licht geboren
worden. De moeder en grootmoeder
van Jaap waren beste melkkoeien
met hoge levensproducties.
Grootmoeder Patricia 6 was een
aparte koe die als je haar gezien had
op je netvlies bleef staan. Wat een
fraai melktype en wat een melkaders!

Italië’s Jaap Rf

Patricia 6, grootmoeder van Jaap.
Levensproductie ruim 80.000 kg melk.
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Mina’s Cor is zeer geschikt om goed bevleesde dieren mee te fokken.
Daardoor is hij ook in de zoogkoeienfokkerij goed te gebruiken. Maar
ook in extensieve systemen (bijvoorbeeld met veel natuurland) waarbij
naast de melkproductie ook de vleesproductie belangrijk is, zal hij goed
tot zijn recht komen.
Daarnaast is hij goed bruikbaar als correctiestier voor te extreme dieren.

Beschikbare stieren
Naam

Kleur/
bloedv.
Harry
R 8G
Sunny 1
R 8G
Mina’s Cor
R 7G
Santos Rf
Z 6G
Woltman
R 7G
Mina’s Frits
R 7G
Hemko Rf
Z 8G
Italië’s Flip
R 8G
Italië’s Johannes Rf
Z 8G
Italië’s Jaap Rf
Z 8G
Appie van Luxemburg R 7G
Leo 4
Z 8G

MRIJ-basis

Cel- Vrucht- Frame Uier Benen
Kg % vet %
eiwit getal baarheid
melk
90
Florian v/d Har x Beatrix Prins -1274 +0,17 +0,16
107
95 99 105
96
-254 +0,11 +0,10
Harry x Tarzan 241
105
94 98 104
98
-815 +0,15 - 0,05
Cor v/d Meeden x H. Victor
105
91 97 100
-214 +0,10 -0,04 104
Mix x FA Superstar
99
98 98 102
88
+234 -0,08 -0,12
Italië’s Frits x Italia’s Sam
102
100 96
99
91
+159 +0,26 -0,08
Italië’s Frits x Roberto
99
98 101
98
It. Gerko x Meijenhorst Waldo -855 -0,06 +0,07 101
102
93 98 104
91
-153 -0,24 - 0,08
Italië’s Peter x Italië’s Frits
105
95 98 104
92
+14 +0,00 - 0,14
Hilda’s Victor x Italië’s Frits
102
101 97 103
99
+83 -0,13 - 0,14
Italië’s Johannes x It. Frits
101
Matens Marco x Italië’s Harrie Opvallende pinken
Moeder al ruim 80.000 kg melk en nog steeds in productie
Mix x Italië’s Italiena
Afstamming
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Zwartbont-basis
Besp. AV
102
101
104
94
98
105
97
98
-
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99
97
96
95
94
98
99
96
98
-

%
Vrucht- Vleeseiwit baarheid index
+0,37
117
105
+0,31
115
111
+0,16
115
119
+0,17
109
102
+0,09
112
111
+0,13
109
115
+0,28
112
109
+0,13
115
111
+0,07
112
107
+0,07
111
104

