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Westcoast Randall: 
Loptimum x Numero Uno x Robust

 20% MINDER Sterfte
 17% MINDER Aanhoudende Mastitis
 16% MINDER Kalversterfte
 10% MINDER Mastitis
 12% MINDER Kreupelheid
 9% MINDER Ziektes in het algemeen
 5% MINDER Kalverdiarree
 2% MINDER Kalveren Longontsteking

AFNAME IN ZIEKTE FREQUENTIE (%)
VAN IMMUNITY+ 

GEFOKTE KOEIEN & KALVEREN 

Geschat verschil in ziektepreventie tussen een Immunity+ gefokt dier en 
een dier gefokt met een andere stier. Gegevens verzameld en gepubliceerd 
in “Hoge Immuun  Response Stieren Verminderen Ziekte Incidentie bij 
Noord-Amerikaanse grote Commerciële Melkveepopulaties”. 
Larmer et al., 2017. Cattle Practice. 2:2, (74-81)

ACTIE!

BIJ AANKOOP VAN 
20 RIETJES I+ STIEREN: 

5 RIETJES GRATIS

BIJ AANKOOP VAN 
50 RIETJES I+ STIEREN:

20 RIETJES GRATIS

*PAKKETTEN KUNNEN WORDEN SAMENGESTELD UIT ALLE IMMUNITY+ STIEREN

Een echte balanced breeding stier, zo kunnen we deze Randall 
het beste omschrijven! De rapporten die we te zien krijgen over 
zijn dochters zijn extreem positief en zorgen voor een kleine 
hype in thuisland Canada. Randall maakt sterke en zeer brede 
koeien met veel melktype, DE combinatie voor de zo geroemde 
“dairy strenght” waar men in Noord-Amerika zo lyrisch over is. 
Randall is tevens een zeer hoge productiestier met veel liters 
melk en vlakke gehaltes. De koefamilie waaruit hij stamt levert 
hier een grote bijdrage aan. Ietsje verder in 
de pedigree vinden we Sandy-Valley Sapphire 
terug, niemand minder dan de moeder van 
melkkanon Saloon.
Vader Delaberge Loptimum levert no nonsens 
koeien, die zich onopvallend door de stal 
bewegen, een eigenschap die Randall ook aan 
zijn dochters lijkt door te geven. Randall’s zijn 
niet al te groot (+4) maar zeer breed in de 
voorhand ( +9) en hebben fantastische kruizen, 
licht hellend en zeer breed (+13). Ze lopen op 
sterke benen met hoge klauwen en een vlotte 

stap. Ze geven veel melk uit ongeloofl ijk gezonde uiers (celgetal 
111) en zijn ook heel makkelijk in de omgang (karakter 109). 
Randall is tevens pinkenstier wat het plaatje nog completer 
maakt. Bent u op zoek naar een Mogul vrije allrounder met 
bovenstaande kwaliteiten? Dan is Randall waarschijnlijk de beste 
optie! Voorlopig is de aanvoer van rietjes schaars, maar we 
verwachten dat hier begin volgend jaar beterschap in komt.
Ook in Nederland is Randall als genomax stier ingezet en 

iemand die deze topper vroeg ontdekte (met 
behulp van SemexWorks) is Emiel Willems, 
bedrijfsleider bij melkveehouderij Abbink in 
Vriezeveen. Hieronder zijn bevindingen:

“We hebben nu drie Randalls in productie en er 
volgen er binnenkort nog meer. Het zijn uiterst 
complete vaarzen met veel openheid en inhoud 
om makkelijk te kunnen produceren. Deze drie 
zijn heel vers al ingeschreven met respectievelijk 
84,85 en 86 punten AV! Veelbelovend dus en 
we kijken al uit naar de rest.”

Belan randall Goldorak VG85 2yr. 
1.11 : 305 11337M, 4,7%V, 3,3%E
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