Ram 04078-02850

De ram
Ram 04078-02850 is op 1 maart 2017 als 2-ling geboren op het bedrijf van B. Laan te Winkel.
Hij is ingezet op het bedrijf van Mts S.T. + N. Vellenga-Nauta.
Uit 14 worpen zijn van ram 04078-02850 in totaal 27 lammeren geboren waarvan 22 levend.
De ram heeft een vruchtbaarheidsindex van 106/20.
Ram 04078-02850 is als ramlam op 26-01-2018 ingeschreven met de volgende puntenbalk:
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Hoogtemaat: 64 cm

Lengtemaat: 74 cm

Borstdiepte: 32 cm

De afstammelingen.
De ramlammeren
Getoond: 10.
De ramlammeren zijn een uniform koppel rastypische dieren met een goede bespiering, zowel
in de rug als in de achterhand, met voldoende tot zeer goede koppen.
Onderdelen:
Kop:
Blanke, sprekende koppen met een zwarte neusspiegel, een correcte oorstand
en mooie uitstraling.
Voorhand: Ruime, brede en diepe voorhanden.
Middenhand: Ruime, diepe, best bespierde middenhanden.
Achterhand: Breed met open kruizen met goede bilbespiering.
Vacht:
De vachten zijn goed gesloten en fijn van draad.
Beenwerk: Hard beenwerk, over het algemeen goed gebruikt. Een enkeling kan wat meer
kracht in de achterbenen vertonen.

De ooilammeren
Getoond: 8.
De ooilammeren zijn een uniforme, normaal ontwikkelde groep dieren met voldoende rasuitstraling.
Onderdelen:
Kop:
De koppen zijn blank, voldoende sprekend met zwarte neusspiegel en een
goede oorstand.
Voorhand: Zijn voldoende breed en diep met goed aangesloten schouders.
Middenhand: Voldoende lang en goed bespierd, met over het algemeen een diepe rib.
Achterhand: Goed gevormde achterhanden, een enkeling mocht wat zwaarder bespierd zijn.
Vacht:
De vachten zijn goed gesloten en fijn van draad.
Beenwerk: Het beenwerk heeft een goede stand en gebruik en is voldoende krachtig en
droog.

Conclusie:
Gezien het positieve beeld van met name de ramlammeren heeft de commissie
besloten het predikaat “Voorlopig Premieram” aan ram 04078-02850 toe te kennen.

Commissie bestaande uit: Martin van Aken, Marten Mulder en Henk Koopman.

