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Een

stukie,,Pronkjewail"

van onze Groninger Blaarkopfokkerij
Dit artikel heeft zijn ontstaan te danken

aan een excursie georganiseerd door de Vereniging van Fokkers van Blaarkopvee in de
provincie Groningen mer een 60-ta1 deelnemers aan de fokstallen
D. E. Vegter te Loppersum en J. I'. Schuiringa te Oldehove.

In stal-Vegter werden onder meer een vijftal fokfamilies getoond,
waaronder zich drie moeders van K.I.-stieren bevonden, die niet
alleen door hun macht en constitutie uitmunten, doch daarbij ook
een uitsteke nde melkproduktie hebben, gepaard gaande met zeer
goede vet- en ein'itgehaltes.
De 15-jarige Leentje 1 15, provinciaal kampioene in 19 7 l, moeder
van Izak (K.I. Noord-Groningen) kan op een levensproduktie terug zien van 82352 kg melk of te wel ruim 21 kg melk per dag;
MBO 7e 5.5.1 (3.88) 41.7.
L,en volle zuster van Izak, Leentje 166 (d. Ideaal) gaf in 5 laktatieperioden gemiddeld 5860 - 4.36% - 3.50%. MBO: 1e 2.68 47.2.

De 13-jarige Leentje 128 nationaal kampioene 1969, moeder van
President (K.I. Noorddijk) heeft een levensproduktie van 60160
kg melk met 4.367o vet en daarbij het zeer hoge eiwitgehalte van
3.60%. MBO:

LEENTIE 128 35581 KSe PRe PSM

9 - 6964 - 4.28 - 308

5e 3.83 (2.69) 40.1.

Een volle zuster van President, Leentje 177 (d. Prins van Fritema)
provinciaaljeugdkampioene 1971 gaf in haar eerste drie laktatieperioden gemiddeld 6460 - 4.35% - 3.56%. MBO: 1e 2.33 44.7.

3.55

Dolf x Reina's Zoon

De 12-jarige roodblaarkoe Leentje 133, moeder van Dictator (K.I.
Noord-Groningen) kan bogen op een levensproduktie van 68000
kg melk met 4.24r/ovet en 3.18a/o eiwit. MBO: 5e 4.08 (2.86)
43.9.
Van de stier Dictator, die bij stal-Schuiringa ook nog ter sprake
komt, zijn de produktiegegevens van een 62-tal dochters als volgt:

2 - 3654 - 4.29% 304

i2.01

515

3.55%

De D/M-vergelijking:

33 2.- 3678 4.32"/o 3I4 11.72 'c07 3.61%
33 2.1 3542 4.r9% 307 1r.52 482 3.17%

(19)

í19)

vijf ,,Leentje's" zijn gemiddeld met ruim 89 punten in het
N.R.S. opgenomen en voldoen praktisch aan alle eisen die men aan
een melkkoe kan stellen. Naast deze vijf toppers mag ook de gemiddelde stalproduktie gezien worden.
Deze

Deze bedraagt de laatste 5 jaar gemiddeld 5600 kg - 4.I9% - 298
3.42%.
De gemiddelde dagproduktie bedraagt in genoemde periode
18.90 kg melk - 783 vetgrammen en 640 eiwitgrammen.

-

Als curiositeit kan nog worden vermeldt, dat de heer Vegter nimmer een vrouwelijk dier heeft aangekocht en dus alle s in eigen be-

LEENTIE 177 6-6241 KSe

3 - 6673 - 4.23 - 291 3.55
Prins tsan Fritema x Leentie 128
is gefokt. Daarbij is er vrij veel van K.I. vaderdieren gebruik
gemaakt. Ik kan niet nalaten nog even in herinnering te brengen de
prestaties van stal Vegter op de Centrale Stierenkeuring 1972 te
Groningen. De heer Vegter wist met zijn fokproducenten maar
liefst zes eerste prijzen van de in totaal dertig prijzen in de rvacht

drijf

te slepen
Het bedrijf van J. F. Schuiringa, beter bekend als ,,stal Fritema"
heeft de laatste iaren veel te kampen gehad met kalversterfte en
andere veezie kten, waardoor fokkerij niet altijd in de gervenste
richting kon plaats vinden. Gelukkig verloopt het thans lreer normaal en kan de heer Schuiringa de fokkerij meer naar eigen hand
dirigeren.

In tegenstelling met stal Vegter waren de koeien hier individueel
gestald, wat uileraard meer imponeert.
Een ander verschilpunt is, dat dit bedrijf veel gebruik heeft gemaakt en dit nog doet van eigengefokte stieren, met andere woorden ..meer inteelt" en met succes.
De eigengefokte stieren Janus van Fritema en Piet van Fritema
(beide zonen van Bas) komen bij de DM/vergelijking zeer goed
voor de dag. Janus Fritema:
8 2 - 4125 - 4.00% - 311 - 3.46%
8 2 - 3810 - 4.07% - 308 - 3.37%
114

aldus een aanmerkelijke verhoging in melkopbrengst en van het
eiwitgehalte .
Piet van Fritema (1971 en 1972:
L3 2, 4134 - 1.19% - 313 - 3.52%
t3 2 - 3776 - 4.217o - 309 - 3.37%
De dochters geven een produktieverhoging te zien van 638 kg
melk en 26 kg vet, naast een duidelijke verhoging van het eirvitgeha1te. Een dergelijk produktieverhogend effect treft men zelden
bij een stier aan. Helaas is Piet van Fritema reeds uit de roulatie
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en ls geen sperma aanwezrg.

Een dergelijke situatie had misschien voorkomen kunnen rvorden
indien de nieuwe structuuraanpak de fokkerij (Oudenampsen) een
realiteit was. Allicht \\-as van deze veelbelovende stier dan wel
sperma gereserveerd. Een gelukkige omstandigheid is echter, dat
een zoon van Piet van Fritema: Ebel van Fritema (roodblaar)
thans gebruikt \\'ordt.
Een twintigtal pinken, gedeeltelijk van de Dictator.zoon Reinard 2
uit de Prins r,an Fritema-dochter Renia;gefokt door D.S. Werkman te Ulrum en genoemde Ebel van Fritema gaven een goede indruk. Reinard 2 is slechts één jaar in stal-Fritema gebmikt en
doet nu dienst op het roodblaarfokbedriif van de heer N"Í. Keur
te Garrels*'eer.
ln 1972 is a1s fokstier op dit bedrijf naast Ebel van F ritema de
Prins van Fritema zoon Onno (zwart) uit de bekende fokkoe
Orpa (A 90) uit stal-Werkman voornoemd gebruikt. Van Bas, vader van Janus en Piet van Fritema, zijn thans nog vijf melkkoeien
aanwezig. Deze vijf koeien gaven gemiddeld
3.7 53tó - 1.00% - 298 - 3.56%
Van Nico 7906 (moedersvader vanJanus van Fritema) zijn er
een vijftal dochters op het bedrijf aanwezig die deze gemiddelde

produktie gaven:

5.ro-6327-4.23%

Vermeld zij nog, dat een zoon van Ebel van F'ritema: Fritema's
Edgar uit de zeer produktieve koe Erna 5 (d. Nico) met een zeel
goede uier door K.I. Noorddijk is gehuurd en na positief onderzoek za| worden gebruikt. De uitslag van het melkbaarheidsonderzoek van Erna 5 is zonder meer best: 3e 4.43 (3.11) 46.1

EBEL VAN FRITEMA 5-3286 als eenjarige
latie de nieuwe struktuuraanpak in de blaarkopfokkerij o.a. in de
vorm van een Stiermoeder Inseminatie Programma (S.I.P.) wordt
toegepast om een meer doelgericht fokbeleid te voeren en het minder te laten aankomen op toevalsprodukten.
Gelukkig zijn in de provincie Groningen reeds positieve stappen in

deze richting gedaan en kan in overleg en samenwerking nie t alleen
in provinciaal verband, doch ook nationaal gezten (2.W.-Nederlànd

Utrecht) nos wel wat bereikt worden.

N
ST

d

n
1

Op de Centrale Stierenkeuring 1972 liet stal-Fritema zich ook
niet onbetuigd me t maar liefst acht van de dertigprijzenwaarbij
7 eerste en

I

tweede

.

Het totale beeld is, dat dit bedrijf uitmunt door uniformiteit en
adel gepaard gaande met een beste produktie.
Met deze twee fokbedrijven, die op ztchzelf zeer goed zijn, doch
qua type ook weer behoorlijke verschilpunten vertonen kan de
blaarkopfokkerij waarachtig nog wel vooruit. Er liggen nog voldoende mogelijkheden open om dit mooie ras in opwaartse richting te stuwen.
Naast de inspiraties van de fokkers zelf, die kunnen leiden tot fokprestaties zoals in dit artikel vermeld en dit moet men niet onderschatten, is het toch gewenst dat in onze betrekkelijk kleine popuP.RINS VAN FRITEMA 7595 GP
Frits uan Asinga x Jumbo
laatste eieenaar K,I. Winsum
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