
Blaarkopproducties 2019-2020 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 
Mede ten gevolge van de fosfaatperikelen is ook dit jaar het aantal blaarkoppen in de MPR iets gedaald; 12 afgesloten lactaties minder 
dan in het vorige boekjaar 2017-2018 (in dat jaar was de daling 74). Daarvóór was er enkele jaren een mooie stijging van de aantallen 
geweest. Al met al kan gesproken worden van een redelijk ‘stabiel’, maar kwetsbaar aantal. Dat maakt ook de cijfers van het productie-
niveau lastig te vergelijken met andere rassen. Bij dergelijke geringe aantallen zijn de bedrijfsinvloeden behoorlijk groot. Als één bedrijf 
met 40 koeien stopt, en/of de dieren gaan naar een ander bedrijf met een ander voerregime, dan kan dat behoorlijke invloed hebben op 
de rasgemiddelden. Van de blaarkoppen kan gesteld worden dat ze overwegend op vrij extensieve bedrijven gehouden worden, en in 
toenemend aantal op biologische bedrijven. Dat zal één van de oorzaken zijn dat het productieniveau ook al jaren stabiel is.  
De instroom van blaarkoppen met tenminste 87% komt voor een behoorlijk deel op het conto van biologische bedrijven, merendeels 
vanuit omkruising van HF naar Blaarkop. Anderzijds gebruiken bedrijven die al jaren blaarkoppen houden nog wel eens in beperkte 
mate ‘een andere stier’. Het afnemen van het aantal ‘kruislingen’ met bijna 100 stuks heeft als vrij grote oorzaak dat zeker enkele 
biologische bedrijven gestopt zijn met ‘officiële MPR’ (vaak nog wel niet-officiële MPR). Daardoor komen die koeien niet meer in deze 
statistieken voor, maar zijn de koeien nog wel in productie. 
De leeftijd van de kruislingen (tenminste 50%G) steeg gemiddeld met 2 maanden (deels geringere instroom jonge generatie).  
 
Zwartblaar versus roodblaar 
Het percentage zwartblaren (39,8%) is ten opzichte van vorig jaar bijna 2% toegenomen ten opzichte van roodblaar. De roodblaren 
waren gemiddeld 2 maanden ouder bij afkalven. De productie van de roodblaren is op 305 dagen 260 kg melk hoger, het vetgehalte 
0,03% 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. De lactatielengte van de blaarkoppen (tenminste 87%G) was met 332 dagen 2 dagen langer 
dan het vorig jaar. Mogelijk hebben twee hete zomers effect gehad op het drachtig worden (dat melden veehouders nogal eens aan als 
oorzaak). De tussenkalftijd is 389 dagen, dat is slechts 1 dag langer dan het voorgaande jaar. Bij de kruislingen is de tussenkalftijd met 
394 dagen dit jaar 1 dag korter van vorig jaar. De zwartblaren hebben een 6 dagen kortere tussenkalftijd dan de roodblaren. Dit kunnen 
ook bedrijfsinvloeden zijn. De gemiddelde lactatiewaarde is 95, voor de kruislingen is het 94. 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.2018 t/m aug.2019: 

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

87,5 en 100%G 744  4.06 332 6183 4,35 3,66   1339 389 

50 - 75%G 1518  4.08 333 7074 4,37 3,60 1510 394 
 
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) (=16,8% van het totaal van 744 stuks) een gemiddelde 
lactatiewaarde hadden van 107,2. De oudste groep van 5 en meer lactaties had een gemiddelde lactatiewaarde van 112!  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 388,4 dagen. De lactatielengte is 341 dagen.  
 
Van deze top-25-koeien heeft Martha 31 (moeder van KI-stier Oosterom v Arie) met 134 de hoogste lactatiewaarde, gevolgd door 
Gerdina 35 bij Scherff (waarvan Maurits Tepper een jong Rex 1-stiertje in opfok heeft) en Fiolet 81 bij Zuidveld. 
 
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 7% van de 744 blaarkoppen in MPR):  
De bedrijven in ‘geel’ zijn bij ons bekend als zijnde ‘biologisch’. 
 



 
Van de top-25 van de 5e lactatie staan enkele koeien al tenminste drie keer eerder in de top 25: 
Marleen 65 (ook in 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018), Janna 53  (ook in 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 en 2019), Sonja 51 
(ook in 2015, 2016, 2017 en 2019), Tetske 122 (Warmerdam)(ook in 2015, 2016 en 2019), Fiolet 70 (dit jaar met 2 afgesloten lactaties!, en 
ook in 2017, 2018 en 2019), Betje 341 (ook in  2017, 2018 en 2019), Quadrille 16 (Huppelschoten)(ook in 0216, 2017 en 2018), Hillie 59 
(Schipper)(ook in 2015, 2016 en 2018). 

 
 
 
< Tetske 122, 23e bij de oudste groep, voor de vierde keer in de top-25 
   en moeders moeder van KI-stier Henmeer Bauke (binnenkort bij CRV) 

 
 
 
           Metje 4415, tweede bij de oudste groep, en voor de tweede keer in de top-25 >  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< Sonja 51, derde bij de oudste groep en voor de vierde keer in de top-25 
   Halfzus van Peppelen Sunny 4 (zelfde moeder) 
 


