Co-Op Livewire CARGO, Livewire x Adidas x Classy. Genomic.
Dotteröverlevnad det är vad vi tänker när vi skärskådar Cargos otroliga 11.4 i överlevnadstal.
Det är inte förvånande för det är som en röd tråd genom familjen, mycket god överlevnad.
Cargos Mor har 8.1, Mormor har 7.7, MMM 5.9. Cargos döttrar är designade för överlevnad,
Cargo är CRI:s tjur nr 2 på NM. Cargo ger dig produktion, höjer halterna, utmärkt
juverhälsa, låga celler, god urmjölkningshastighet och mastit resistens. Typ 1.72 med tyngd
på juver 2.35, hög förväntan på snygga juver som också är perfekta till mjölkning i robot,
positiv spenlängd. Benen har tendensen till rak hasighet med -0.40 precis lagom. Bra
parallellhet bakifrån sett med 1.20 och med en snygg hög kota. Enligt december provet har
Cargo ett kalvningsförlopp som passar till kvigor. Kalvöverlevnaden är i topp. Tummen upp
för dotterfertilitet med 3.60 och inte minst bröstbredden som är av stor vikt, Cargo har +2. Vi
vill att våra kor ska stå och gå stadigt med bredd mellan frambenen, eller hur!
Cargo är designad för profit!
Kings Ransom M DACE, Modesty x Kingboy x Iota. Genomic. Ny!
Ta en närmare titt på Dace, tjuren som har det mesta som vi önskar. Bra produktion och
haltförbättrare. God juverhälsa med mjölkbarhet 106, mastitresistens 102. Grymt bra
kalvningsförlopp, använd Dace till dina kvigor, kalvöverlevnad på topp. Positiv fertilitet både
far +0.90 och dotter 4.60, imponerande dotterfertilitet! God typ med moderat reslighet och
mjölkprägel. Tyngpunkt på juver 2.80, väl anfästade, höga och breda och mycket grunda.
Positiv längd på spenarna. Dotteröverlevnad 7.70. Vi har höga förväntningar på Daze!
Mormor är VG-88 EX-MS, MMM Plnt Dove EX-90, VEVVE 2E. MMMM Ramos Dame
VG-87 VEV+E.
Kalvningsspecialist och dotterfertilitetsförbättrare!
Blumenfeld Jedi NAUTI, Jedi x Odile Pure x Supersonic. Genomic. Ny!
Vi översätter Nauti till svenska och får ”njuta av” och det stämmer precis på Nauti. Typ 2.27,
Nautis Mor Nadalia har typ 2.45, Mormor 2.32, MMM 2.42, synkroniserat eller hur! Nauti
ger fantastiska juver 2.47. Nauti har en spenplacering som passar utmärkt till robotmjölkning.
Juverhälsa med 103 i urmjölkningshastighet, 101 i mastitresistens. Du får moderat
storlekshöjning och god mjölkprägling. Vi får inte glömma Nautis super produktion på
2023M med fett och protein tillsammans 136 (pounds) Nauti är också halthöjare på protein.
Nauti erbjuder också ett kalvningsförlopp som passar till kvigor. Positiv dotterfertilitet och
dotteröverlevnad.
Njut av Nauti och gör din beställning!
Blumenfeld Jedi RENLY, Jedi x Day x Sharky x Outside. Genomic. Ny!
Tycker du att dotteröverlevnad är lika viktigt som jag? Då är Renly tjuren för dig, vi förväntar
oss hög dotteröverlevnad med 9.60!! Goda hälsoegenskaper som positiv dotterfertilitet 3.10.
Topproduktion 1463M med protein och fett sammantaget 135 (pounds) dessutom
haltförbättrare. Renly ger moderat reslighet med lite stronghet, kroppsdjup och mjölkprägel,
god bröstbredd +3, (vi vill inte att kor ska snubbla på sina framben, kroppsbalans är vad kon
behöver). Toppanfästade framjuver, höga och breda och grunda. Renly passar utmärkt till
robotmjölkning.
Av Renly får du super dotterfertilitet och dotteröverlevnad!

Myr-Matt Mogul PLANTINUM, Mogul x Super x Pronto x Toystory. Ny!
Platinum står för produktion i topp 1807M, sammantaget protein och fett 141 (pounds) och
dessutom haltförbättrare! God juverhälsa med urmjölkningshastighet 105, mastitresistent 104
och celler 2.78. Nämnda siffor baseras på decembers bedömning med 710 döttrar. Platinum
har god typ 1.93, juver 1.58 och ben 1.56. Platinum har god egen fertilitet och detta gäller
även döttrarna, dotterfertilitet 2.00. Dotteröverlevnaden hänger med trots grym produktion
och mycket positiv dotterfertilitet. Typ bedömningen baseras på 98 döttrar i december provet.
Platinum is Awesome!

United-Pride Mogul MAGNATE, Mogul x Freddie x Ali x Ramos. Osort/GC90.
Magnates december prov omfattar 698 döttrar på produktion och 91 döttrar på typ. Magnate
ger dig en imponerande mjölkmängd i tanken, god urmjölkningshastighet på 109, mastit
resistent med 102. (Medel är 100). Typ 2.11 med spets på juver 2.34, spenarnas position är
utmärkt till robot mjölkning. Bra ben, bakifrån sett grym parallellet 2.00, snygg hög kota 2.50.
Magnate har alldeles lagom reslighet och stronghet med bröstbredd +8, med Magnate som
far är det givet att döttrarna står och går stadigt. Positiv fertilitet både far och dotter.
Vi förväntar oss lugna snabbmjölkande döttrar med imponerande produktion från utmärkta
funktionella juver!
Syryczuk Silver BLOWTORCH, Silver x Altaoak x Bookem. Genomic.
Blowtorch idealet för både ”Show-Type” och den kommersiella kon, högmjölkande döttrar
med bra protein och fett, tillsammans 123 (pounds), utan att offra fertilitet varken som far
eller dotter, mycket god urmjölkningshastighet 104. Blowtorch har underbar typ, lätt att
använda. Du får reslighet, stronghet, kroppsdjup, bröstbredd +3 och lagom mjölkpräglade kor.
Parallella ben och kotan är i topp 2.80 resp. 2.80. Ett fantastiskt juver med en placering av
spenarna som är perfekt till robotmjölkning. Blowtorch, tjuren med stil, funktion och
dotteröverlevnad! Lägg till produktion med imponerande protein och fett.
Co-Op RB Montross GENIUS, Montross x Robust x Jeeves. Genomic. Osort/GC90.
Genius är tjuren med utmärkta hälsoegenskaper, designad för överlevnad, dotteröverlevnad
9.90!! Produktionstjur av stora mått och haltförbättrare, sammantaget protein och fett 124
(pounds), mycket god juverhälsa. Genius är en bra tjur att använda till kvigor och med god
kalvöverlevnad. Typ med tyngdpunkt på juver och ben. Mycket bra parallellhet på benen, hög
kota. Suveränt juver 2.33! Ger lite mjölkprägel och positiv bröstbredd. Bröstbredden är viktig
för den innebär att kon har brett mellan frambenen och får bra balans.
Genius avlar den ekonomiska kon med input från Genius mor Robust Galina VG-87,VG-MS.

Fairmont Bayonet RAIDEN, Bayonet x Moonboy x Sharky x Outside. Genomic.
Raiden är ytterligare en tjur som följer vårt ideal, vi förväntar oss hög dotteröverlevnad. Goda
hälsoegenskaper på juver och mjölkbarhet, låga celler, hög mastit resistens. Raiden står för
mycket bra produktion och är positiv på halter.
Typ 1.98, juver 2.34 och ben 1.65. Reslig med stronghet och bröstbredd med +3. Vi förväntar
oss att Raiden avlar fertila döttrar 3.40.
Raidens Mors familj, Mor Moonboy Rescue, Mormor Deervue-Acres Robin (Mormor även
till Renegade och Renly), MMM Deervue-Acres Outside Robyn, MMMM Deervue-Acres
Rudlph Olivia.
Raiden står för dotteröverlevnad, dotterfertilitet, produktion och god juverhälsa.
No-Fla Montross CHICO, Montross x Supersire x Shamrock. Genomic.
Chico är en fantastisk produktionstjur +2506M med protein och fett tillsammans 161
pounds! Mjölkbarhet 104. Kombinerat med strålande positiv typ alla egenskaper, storlek,
styrka, mjölkprägel och bröstbredd med fantastidska +9. Topp juver! Bra kalvningsförlopp
med god kalvöverlevnad. God dotterfertilitet som följs av god dotteröverlevnad. Chico bistår
dig också med god egen fertilitet.
Chico ger bra med protein och fett och mjölk i mängd i kombination med typ!
Wet Tuffenuff MAGNUS, Tuffenuff x Mogul x Delicious. Genomic.
Tuffenuff är far till Magnus och Tuffenuff har rullat ut den röda mattan för Magnus både
produktionsmässigt och på typ. Både far och son har gjort ett alldeles utmärkt prov december
2017. Magnus ger rejäl produktion, protein och fett sammantaget (CFP) 165 pounds. Härlig
typ med lagom reslighet, mjölkpräglad och med positiv bröstbredd. God parallellhet på
bakbenen. Underbara juver, väl anfästade höga, breda och grunda med god hälsa.
Urmjölkningshastighet 106. God dotteröverlevnad. Magnus är ingen kvigtjur! På modersidan
har vi MS Delicious Mojo VG-86 VG-MS mor till Magnus och mormor Robust Delicious
VG-87 VG-MS. Bakom Tuffenuff står vår tidigare storsäljare DAY och före det SUPER.
Triplecrown GATEDANCER, 1st Class x Supersire x Ladinodale Aaron-Red. Genomic.
Gatedancer är produktionsstark, levererar protein och fett och dessutom en stark
haltförbättrare +0.09% på protein och +0.16% på fett. Urmjölkningshastighet på 103. Mycket
god juverhälsa. Gatedancer levererar reslighet, mjölkprägel, positiv parallellet på ben, bra
kota, med ett mycket starkt juver 2.68. Hälsoegenskapstjur med bra kalvningsförlopp far och
dotter. Kalvöverlevnad i topp. Som alltid vill vi ha god dotteröverlevnad och det förväntar vi
oss av Gatedancer, PL 6.70. Mor till Gatedancer är Ssire Darla bedömd 85 VVG+V,
Mormor Desire Rae-Red bedömd 87 VEV+V, MMM Gold Dew Rae bedömd 88 VEVEV och
MMMM Debutante Rae bedömd 92 EEEEE. Gatedancer tjur i topp klass! Bra parning med
Mogulblod.
Welcome Troy CHASSY, Troy x Mccutchen x Super x Burt x Finley. Genomic.
Vi pratar produktion när vi pratar om Chassy. Chassy är en produktionsklippa, mjölk i
mängd med bra protein och fett och det utan att offra dotterfertiliteten. Mjölkbarhet 102. God
typ alla egenskaper, grunda juver med utmärkt anfästning. God status på juverhälsa. Mycket
reslig, moderatare stronghet och kroppsdjup med rejäl mjölkprägel. God parallellhet och kota.
Helt okej för robotmjölkning. Vi förväntar oss bra kalvningsförlopp och god kalvöverlevnad
och bra dotteröverlevnad. Chassys Mor Mccutchen Chasy VG-87, Mormor Super Chasy VG85, MMM EX-90 och MMMM EX-90. En imponerande tjur som ger dig allt du behöver för
avel, stiliga döttrar med imponerande juver med god hälsa.

River-Bridge Co-Op TROY, Mogul x Freddie x Mascol x Trent.
Nu med 1948 döttrar på produktion och 434 på typ. Troy är en av våra ICC$ kungar kommer
från ”a world-class family”. ICC=Idealet för den kommersiella kon. Högmjölkande döttrar,
Hälsa och Överlevnad, God fertilitet, Förmågan att mjölka och vara problemfria och till sist
Kalvningsförmåga – kalvar födda utan problem. Det är vad vi förväntar oss av Troy! Troy
har en perfekt kombination av medel på storlek med ”outstanding” juver, klövar och ben.
Utmärkt kalvningsförlopp Far och dotter. God kalvöverlevnad! Vi ser Troys avkommor som
överlevare med dotteröverlevnad på +8.30! Imponerande dotterfertilitet på 4.00!
Troys Mor Co-Op RB Freddie Tinley, VG-85, VG-MS mjölkade vid 1 år och 11 månader 2x
327d, 10541 kg mjölk med 384 kg fett och 317 kg protein. Mormor A-Elsbernd Tinker
mjölkade vid samma tid 1 år och 11 månader 3x 365d, 12903 kg mjölk med 506 kg fett och
429 kg protein. Troy är ett designat paket för dig som önskar medelreslighet med bra
juverhälsa, typ med bra hälsoegenskaper som dotteröverlevnad på toppnivå.
Co-Op AVENGER, Supersire x Super x Zade.
Avenger är en enastående tjur! En kombination av fantastisk dotterfertilitet 7.40 och
dotteröverlevnad 10.5!! Utmärkt kalvningsförlopp både som far och dotter. Mycket god
kalvöverlevnad, både som far och dotter. Haltförbättrare med god juverhälsa. Avlar bra
egenskaper på juver. Avenger är en mycket användbar hälsoegenskapstjur ett arv från
Avengers Mor Super Apple. ICC +$943=Ekonomiska kor. Avenger är en av våra bästa tjurar
på PL +10.5, (dotteröverlevnad) och med god bröstbredd +6.
Avengers Mor Super Apple GP-84, VG-MS, DOM, hade en produktion vid 2 års-ålder, 2x
365d, 15323 kg mjölk med 553 kg fett och 476 kg protein. Mormor Zade Lana April, EX-90,
EX-MS, GMD, producerade vid 3 år och 5 månader 2x 365d 17506 kg mjölk med 651 kg fett
och 539 kg protein. Avenger ”dubbel” Supertjur. Superbra dotterfertilitet och
dotteröverlevnad!
Wesselcrest Avenger ACTION, Avenger x Meridian x Oman Oman. Genomic.
Osort/GC90.
Avenger är en hälsoegenskapstjur av stora mått och sonen Action följer efter i samma spår.
Action är en säljande tjur! Mycket god juverhälsa, låga celler, mastit resistent 108 och
mjölkbarhet 102 med god produktion och haltförbättrare. Bra typ, bröstbredd +2, lätt att
använda. Utmärkt dotterfertilitet, Action själv är också fertil. Action har mycket bra
kalvningsförlopp, potentiell för användning till kvigor. Action har kalvöverlevnad på topp.
Som sin far Avenger ger Action dotteröverlevnad i topp. Grymt bra dotterfertilitet och
dotteröverlevnad.
Co-Op Troy GAGE, Troy x Robust x Jeeves. Genomic
Gage en Troy son, precis som sin far står Gage för goda hälsoegenskaper. Vi har
förväntningar på kalvningsförlopp och kalvöverlevnad, juverhälsa och haltförbättring. Vi
förväntar oss bra fertilitet av både far 0.80 och dotter 4.30, vilket är två viktiga egenskaper.
Typ med tyngdpunkt på ben och juver. Gage är en av våra bästa tjurar på dotteröverlevnad
+9.00! Gage och Genius har samma Mor, Co-Op Robust Galina VG-85.
God dotterfertilitet och dotteröverlevnad!

Morningview Tango FEISTY, Tango x Numero Uno x Super x Goldwyn. Genomic.
Tango son med potential. Bra typ med Super F- Rae som Mormor, EX-90. Mycket god
produktionstjur, haltförbättrare på fett med mjölkbarhet 107. Typ +1.76 med tyngdpunkt på
juver, underbart grunt juver och med en bra spenplacering som passar robotmjölkning.
Vi förväntar oss god fertilitet av far och dotter.
Feisty levererar hälsa och då kommer överlevnad automatiskt! Prisvärd tjur!
Co-Op Mogul LAWMAN, Mogul x Oman Oman x Shottle. Osort./GC90.
Lawman har alla egenskaper på rätt ställe, lätt att använda. God produktion och högt protein
och fett 124 (pounds) tillsammans, haltförbättrare. Lawman står för typ med potential 1.84
alla egenskaper, positiv bröstbredd, tyngdpunkt reslighet, juver och ben, parallella ben
bakifrån. Lawman är en självklar kvigtjur med 99 % säkerhet. God kalvöverlevnad. God
fertilitet far och dotter. Populär tjurfader med bedömda döttrar. Lawmans Mor MS Welcome
MM Lulita CRI-Et, VG-85, VG-MS, mjölkade vid 2 år och 3 månader 3x 365d, 14891 kg
mjölk med 635 kg fett och 504 kg protein. Mormor Welcome Shottle Lynex, EX-90, ES-MS,
DOM, mjölkade vid 5 års ålder 3x 365d, 17325 kg mjölk med 692 kg fett och 561 kg protein.
Tjur med potential! December bedömning med 1513 döttrar på produktion och 244 på typ.
Coyne-Farms PUNK-RED, Desired x Colt P-Red x Massey. Genomic.
Punk-Red röd Holstein med följande härstamning på modersidan och med god överlevnad.
Mor Colt Prairie VG-86 VG-MS, med +5.90 i överlevnad. Mormor Richmond-FD Pompey
EX-91 EX-MS, med överlevnad +5,50. MF Colt P-Red, +4.70 i dotteröverlevnad. MMM
Ramos Poppy EX-91 2E, +6.00 i överlevnad. MMF Massey.
Punk-Red har god typ +2.00, reslig med mjölkprägel och bröstbredd +5, tyngdpunkt på
anfästning juver, högt och brett bakjuver. Topp produktion med haltförbättring på protein.
Mjölkbarhet 105, mastit resistens 104. Punk-Red tillhör familjen som står för överlevnad.
Endco PB REGGIE-P RC, Powerball x Man-O-Shan x Magna-P RC. Genomic.
Reggie bär på hornlöst anlag till 50%, dessutom röd faktor tjur. Mycket bra produktionstjur
med haltförbättrande egenskaper. Mjölkbarhet 106. Reggie har en alldeles förträfflig typ,
avlar reslighet, mjölkprägel, väl anfästade juver, höga, breda och grunda. Reggie platsar som
robottjur! Reggie levererar hälsoegenskaper som vi vill ha, topp på kalvningsförlopp far och
dotter, kalvöverlevnad som är perfekt. Positiv fertilitet både far och dotter. Reggie avlar bra
typ, rejäl produktion och hälsoegenskaper.
Co-Op ACHILLES RC, Cabriolet x Colt P-Red x Super. Genomic.
Achilles är tjuren vi förväntar oss ska leverera den sanna ekonomiska kon. Högmjölkande
döttrar. Hälsa och överlevnad. Förmågan att mjölka och samtidigt vara problemfria och till
sist god kalvningsförmåga-kalvar födda utan problem. Kon som är måttlig i reslighet,
stronghet och kroppsdjup. Kon som fler och fler kunder frågar efter, eftersom de redan har
tillräckligt stora kor. Här saknas inte produktion med god juverhälsa, mjölkbarhet på 104.
Mycket bra kalvningsförlopp far och dotter. Vi förväntar oss också hög kalvöverlevnad.
Fantastisk dotterfertiletet med +5.40 och vår absolut bästa tjur på dotteröverlevnad +11.5!
Speciell härstamning med rött anlag från Colt P-Red.
Mormors far är Super. Mormors mor Zade Lana April, EX-90.

Buck-H-Creek MGL PIRANHA-P RC, Mogul x Secure-Red x Lawn Boy x Sept x
Rubens. Osort/GC90.
Piranha-P, polled tjur, (hornlöst anlag) till 50% med rött anlag, nu med döttrar på marken.
Piranha levererar god produktion, haltförbättrare på protein. Mjölkbarhet med 103. Typ 2.45,
fenomenal juverförbättrare 3.24, trots det kan du använda Piranha till robotmjölkning.
Piranha har kropp som ger lagom reslighet, stronghet och kroppsdjup. Rejält mjölktypad!
Parallella ben med utmärkt kota, ben 1.73. Bra fertilitet både far och dotter. Mycket bra
kalvöverlevnad.
Piranhas Mor Buck-H-Creek Poppy P-Red EX-90, EX-MS, levererade vid 2 år och 4 mån.
ålder 2x 365d 12179 kg mjölk med 409 kg fett och 390 kg protein. Mormor Buck-H-Creek L
Pansy-Red VG-88 VG-MS, levererade vid 3 år och 6 mån. 2x 365d 12544 kg mjölk med 455
kg fett och 421 kg protein.
Hornlöshet till 50%. Bärare av röd faktor kommer från moder sidan. (Både Mor och Mormor
är röda EX90 EX-MS resp VG88 VG-MS). Piranha avlar döttrar med stil!
Co-Op RENEGADE, Mccutchen x Atwood x Sharky x Outside. Osort./GC90.
Typ 2.92, juver 2.12 och ben 3.05. Positiv bröstbredd +2. God produktion och
haltförbättrare baserat på Renegades 378 bedömda döttrar. Positiv på överlevnad. Med andra
ord, Renegade erbjuder dig ”Stylish Type” baserat på 26 bedömda döttrar, utan att du
behöver offra produktion och hälsoegenskaper. Positivt kalvningsförlopp.
Renegade har en unik kombination av topp ”Show-type” förbättrar produktion och halter,
samtidigt som döttrarna nedärver god överlevnad. Utmärkt tjurfertilitet, vi förväntar oss även
fertila döttrar. Samtliga 5 generationer på moderns sida utmärker sig med hög produktion och
framförallt hög fetthalt (mellan F% 4,5 – 5,0). Detta parat med en utmärkt exteriör har bäddat
för Renegade.
Mor till Renegade, Co-Op M-P Atwood Rosette VG-85,VG-MS, mjölkade vid 2 år och 2
månader 3x 305d 12517 kg mjölk med 569 kg fett och 417 kg protein. Mormor DeervueAcres Robin CRI-Et, VG-85, VG-MS, DOM, mjölkade vid 1 år och 10 månader, 3x 365d
15046 kg mjölk med 710 kg fett och 500 kg protein.
Fenomenal typ tjur med produktion. Även könssorterad sperma.
Spruce-Haven STOIC, Epic x Trigger. Osort./GC90.
Stoic har nu 2171 döttrar på produktion och 198 döttrar på typ. Stoic står för rejäl produktion,
haltförbättrare på protein. Mycket god juverhälsa med god mjölkbarhet 104. Stoic är tjuren
som ger dig medel på reslighet, stronghet, kroppsdjup, positiv bröstbredd, god mjölkprägel,
typ 1.74. Vi förväntar oss att Stoic ska leverera väl anfästade juver, höga och breda med
lagom starkt juverligament och ett grunt juver, juver 2.22. Stoic är perfekt om du mjölkar med
robot. Bra kalvningsförlopp och kalvöverlevnad far och dotter. Topp på dotteröverlevnad
+7.20!! Det saknas inte heller fertil kompetens hos Stoic, också dotterfertiliteten är god.
Stoics Mor Spruce-Haven Trig, VG-87, EX-MS, levererade vid 3 år och 7 mån. 2x 365d,
18925 kg mjölk med 678 kg fett och 590 kg protein. Mormor Potters-Field Ty, EX-90,
EX-MS, mjölkade vid 5 år och 8 mån. 2x 365d 18681 kg mjölk med 628 kg fett och 548 kg
protein. Stoic har otroligt många genomtestade söner med höga värden.
Förbättrare av produktion och juverhälsa. Moderat reslighet med mjölkprägel och fantastisk
överlevnad.

Co-Op Robust CABRIOLET, Robust x Planet x Ramos x Garter. Osort/GC90.
Cabriolet, Robust x Planet, (samma kombination som Supersire och Headliner). Cabriolets
Mor är Co-Op Planet Classy, EX-90. Mormor Bomaz Ramos, VG-85, och bakom Mormor har
vi Bomaz Garter, VG-88, och bakom henne Dalse Bomaz, EX-91, som även är Mormor till
bl.a. Kampman.
Cabriolet levererar sitt prov och toppar det med Lifetime NM på +$927. Produktions och
halt förbättrare, protein och fett tillsammans 149( pounds)! God mjölkbarhet 100. Mycket god
dotteröverlevnad +7.60. Cabriolet ger en mindre ko för den som tycker att hon/han redan har
tillräcklig reslighet på sina kor. Använd Cabriolet till dina kvigor. Fantastisk kalvöverlevnad!
Kalvningsförlopp i topp 99%. Positiv dotterfertilitet. Passar som robottjur! Bedömning med
8549 döttrar på produktion och 970 döttrar på typ.
Hälsoegenskapstjur med produktion.
Ammon Farms BRIAN-P, Relief-P RC x Super x Jet Stream. Genomic.
Brian-P hornlös avkomma med 50% säkerhet. Dessutom bär Brian på ”röd faktor”, God
produktionstjur med 105 i mjölkbarhet, mastitresestent 102. Moderat reslighet, stronghet med
parallella ben med bra kota. Stark juver anfästning fram, med robotvänlig spenplacering. Bra
kalvöverlevnad. Positiv fertilitet far och dotter. God dotteröverlevnad. Mor Spruce Haven,
VG-85, VG-MS och Mormor Potters-Field Bella VG-86, VG-MS, kan producera mjölk!
Spännande ”polled” röd faktor tjur!

Ayrshire
Vi vill ha tjurar efter kor som bevisat sin nedärvningsförmåga till nästa generation, gärna från
gårdar med lång positiv bakgrund. Detta för att få avkommor som speglar den
nordamerikanska ayrshirerasens alla fördelar; friska, starka, tåliga och sunda kor med lätta
kalvningar, en bra exteriör och ett gott lynne får man på köpet. En produktion som bygger på
livslängd, hellre många laktationer med få problem och bra produktion än en ko som mjölkar
massor 1-2 laktationer och sedan går till slakt.
BERNADO
Bernado härstammar från den kända gården Palmyra i USA. Gården är fullständigt nerlusad
med utmärkelser; 112 All-American Ayrshire nomineringar, de har även blivit Premier
Breeder och Premier Exhibitor under många år. Gården har lämnat 69 Ayrshire tjurar till avel.
De exporterar embryo till 9 länder. 2011 fick de Ayrshire Master Breeder Award, bland annat
… listan är lång!
Modern Palmyra TRI-Star RJ Bonnie är bedömd EX, nominerad och vinnare till AllAmerican i 5-year old klassen. Med Bendig som far borde det bli hållbara kor som mjölkar
bra. De Bendig som finns i Sverige är mycket trevliga kor med bra juver, fina starka kroppar,
god produktion och fantastisk benkvalitet. Bendig har lyckats stämpla många av sina
avkommor på en generation, det gillar vi och tror att Bernado kommer att ge lika bra
avkommor, inte minst p g a sitt starka möderne. Bernado är genomtestad, nu med döttrar på
marken.

Conebella Percy´s SIREN, Percy x Burdette x Pardner.
Siren är efter produktions ”kungen” Kildare Percy på Burdette kon Conebella Burdette Seren,
VG-88. Seren har en härlig kombination av produktion, typ och hälsoprofil. Det ser ut som
om Siren skulle följa i sina föräldrars spår, god produktion med december bedömning av 27
döttrar +1139M. Mjölkbarhet 99. Seren i sin tur är efter en VG-88 Pardner-dotter med en
livstidsproduktion på 62500 kg mjölk. Bakom henne finns Conebella Kelly´s Sonia VG-86.
Siren förväntas leverera reslighet, stronghet, kroppsdjup och mjölkprägel. Juver som är väl
anfästade, brett bakjuver, starkt juverligament över medel på spenarnas längd, typ 1.50.
Selwood Viserdale SUNSPOT, Rockstar x Nordmandin x Kelli. Genomic.
Vi har förväntningar på Sunspot när det gäller produktion-, fett och protein. Sunspot
levereras reslighet, måttlig stronghet, brett och sluttande kors. Högt bakjuver med ett måttligt
starkt juverligament. Grunda juver. Sunspot kommer från en känd kofamilj.
Sunspots Mor Visserdale Nor Sunbeam EX-92 2E Elite. Mormor Visserdale Sunrise
mjölkade vid 2 år och 7 mån. 305d 11214 kg mjölk med 415 kg fett och 372 kg protein.
MMM Visserdale Syl Sandra VG-85, mjölkade vid 2 år och 6 mån. 2x 305d 10726 kg mjölk
med 420 kg fett och 319 kg protein. Högproducerande döttrar med grunda juver.
Jersey
VANDRELL-GR, GR Faria Brothers Vandrell. Osort/GC90.
Vandrell är vår JPI ledare +215, nu med ett prov på 543 döttrar på produktion. Vi förväntar
oss rejäl produktion 1296M med kombinationen högt fett och protein, sammantaget 102
(pounds). God mjölkbarhet 101. Vandrel är en fertilitets tjur, vilket också döttrarna har
nedärvt. Typmässigt lägger Vandrell tyngden på juver 15.6, väl anfästade, höga, breda och
grunda med bra ligament. Typ 1.30.
Vandrells Mor är PR Faria Brothers Action Deansmith, EX-92%, Deansmith mjölkade vid 7
år och 11 månader 305d, 13274 kg mjölk med 594 kg fett och 469 kg protein.

Brown-Swiss
Sunny Acres Trace DEEGAN, Trace x Vigor. Genomics.
Deegan förväntas leverera god produktion, totalt fett och protein 47 (pounds), haltförbättrare
med +0.04% på protein och fett med +0.10%. Mjölkbarhet 100. God typ +1.10 med
tyngdpunkt på juver. Väl anfästade juver, starkt juverligament, juver +1.79. Positiv på
reslighet och stronghet. Bra kalvningsförlopp far. God dotteröverlevnad.
Haltförbättrare med bra juver!
On-A-Whim PREMIER, Payoff Brookings x Vigor.
Mor till Premier är Snow Valley Vigor Poohbeer, rankad EX-91. Mamman mjölkade vid 3år
och 6 månader 2x 328d 11223 kg mjölk med 380 kg fett och 383 kg protein. Premier är en
tjur som förväntas leverera rejäl produktion, nu med sitt andra prov på 44 döttrar +409M. Bra
kalvningsförlopp 5.9%, och bra fertilitet både far och dotter, +0.4% resp. 0.30.
God tjurfertilitet, utmärkt kalvningsförlopp.

