Peak HIGHPROOF-ET, Moonrise x Pursuit x Robson. Genomisk. Ny!
Highproof är en ny topptjur för GENEX egna index ICC (Ideal Commercial Cow). Han
expemplifierar vad ICC står för: lagom stora fodereffektiva högproducerande döttrar med bra
halter, fantastiska hälsovärden och därigenom hög hållbarhet. Highproof kryddar detta med
bra ben- och juverbedömning och lätta kalvningar. På productive life ger han smått otroliga 8
månaders extra produktionstid. Highproof har en lite annorlunda härstamning, pappa
Moonrise är bror till Rayshen efter Detroit. Modern är Pursuit * Robson * Denver * Balisto
från 9 generationer Excellent ur GBM Durham B C Annabell-familjen. Highproof är bror till
tjurfäderna Exquisite och Jarvis och mormorsmor är mor till Incredible, Austad och
Eastwood.

Pine-Tree ZENYATTA-ET, Zazzle x Rolan x Delco. Genomisk. Osort./GC90.
Zenyatta är en topptjur som lägger sig i absoluta toppskiktet. Zenyatta gör det genom en
balanserad bedömning med mycket produktion 1532 mjölk med höga halter vilket ger 163
CFP (fett+protein) med bra fodereffektivitet. Han kombinerar detta med stark överlevnad 5,0
månader och bra hälsovärden i synnerhet klövhälsa 107. Exteriört har han en stark bedömning
utan att göra döttrarna större. Zenyatta ger en öppen typ med bra kors, bra ben och
välanfästade juver med bra juverbalans och en lite längre spene. Zenyatta är från en ny
kofamilj Hollermann Hill 239 vilket gör att han har lite andra tjurar i härstamningen ZazzleRolan-Delco-Josuper-Hill-Nifty. Finns även som könssorterad.

Progenesis PETTYFER-ET, Plinko x Tahiti x Rubicon. Genomisk.
Pettyfer bryter genom drömgränsen 3000 TPI. Pettyfer kombinerar topproduktion 176
fett+protein med höga halter och positiv fruktsamhet något som är ovanligt. Han ger
snabbmjölkade döttrar 105 med gott lynne, positiv juverhälsa och klövhälsa samt lätta
kalvningar. Kvigtjur! Detta resulterar i god överlevnad 5,2 månader. Pettyfer ger medelstora
öppna döttrar med positiv bedömning för ben och juver med bra juverbalans och länger
spenen något. Både Pettyfers far Plinko och morfar Tahiti kommer från Clear-Echo Ramo
1200-ET EX94 familjen. Själv går han tillbaka på Sully Shottle May EX90 via samma gren
som Marius och Rolan. Andra tjurar från familjen är Mccutchen, Meridian och Myth.

Mcnallan Matters ELWOOD-ET, Matters x Platinum x Shan. Dotterprövad.
Elwood är en dotterprövad tjur med lite annorlunda härstamning. Han är efter Matters (
Octoberfest-Moonray) på Platinum-Shan-Yano (Mcnallan Yano 4706)-Obrian-Hosea-Garter
vilket gör honom lättanvänd. Elwood ger mycket mjölk 1077 med höga halter vilket ger 163
fett+protein. Han gör detta med bra fodereffektivitet och positiv fruktsamhet både döttrars och
egen. Han ger bra hälsovärden och lätta kalvningar. Typmässigt har döttrarna styrka utan att
öka på reslighet. Elwood ger bra juver och bra ben och en lite längre spene. Pergekt för
robotmjölkning.

Koepon MARBLE-RED-ET, Mark RC x Salvatore RC x Delta. Genomisk.
Osort./GC90.
Marble-Red är en ny högt bedömd röd holsteintjur. Han kombinerar stark produktion 1375
mjölk med positiva halter med god överlevnad 4,9 månader, mycket bra fruktsamhet +1,3 och
en väldigt stark exteriör bedömning. Marble-Red ger lätta kalvningar och mycket bra

klövhälsa 109 med positiva värden för mjölkflöde, lynne och mastit. Exteriört ger MarbleRed en resligare typ med den viktiga bröstbredden och bra öppenhet = dairy strength. Han har
mycket stark bedömning för både juver och ben. Han har dessutom god juverbalans och en
lagom lång spene. Marble-Red är från den starka Glen Drummond Splendorfamiljen och 11
va de 12 generationerna bakom honom är VG eller EX. Från familjen kommer bland annat
Swingman, Sympatico, Shimmer och Salvatore. Finns även som könssorterad.

Winstar SUPERBOOST-PP-RC-ET, Edge P x Windfall x Powerball P. Genomisk.
Osort./GC90.
Superboost-PP-RC är en homozygot hornlös tjur med andra ord blir alla avkommorna
liksom hos Notice-PP hornlösa. Superboost-PP-RC ger god produktion med höga halter
vilket ger 102 fett+protein med höga halter och positiv fodereffektivitet. Han ger bra
överlevnad, stark fruktsamhet, lätta kalvningar och kombinerar bra mjölkflöde 105 med god
juverhälsa 103. Superboost-PP-RC ger medelstora döttrar med god balans mellan mjölktyp
och styrka, bra kors ben med en stark kota och välanfästade juver med lite bredare mellan
bakspenarna. Superboost-PP-RC kommer från Glenridge Citation Roxyfamiljen på både
mödernet och fädernet så 14 av de 15 generationerna är VG eller EX. Från mödernet har även
Superboost-PP-RC fått rött anlag. Finns även som könssorterad.

Peak PROFESSOR-ET, Zazzle x Crimson x Frazzled. Genomisk.
Professor ger mycket produktion 1274M med höga halter vilket ger 146 CFP (fett + protein).
Han kombinerar detta med stark överlevnad 5,0 månader, positiv fruktsamhet, utmärkt
juverhälsa 106 och klövhälsa 108. Han ger dessutom bra lynne 103 och mjölkbarhet 106.
Professor ger bra balans mellan mjölktyp och styrka. Professor ger ett välanfästat juver med
perfekt spenplacering och en lite längre spene. Dessutom är han kvigtjur! Professor är från
Coyne-Farms Ramos Jelly-familjen liksom Jacey, Jake, Jackman och Jabir. Tillsammans med
Liteup högst för RobotX (lämplighet för robotmjölkning).

Peak AUTOGRAPH-ET, Blizzard x Pinnacle x Josuper. Genomisk.
Autograph ger mycket trevlig exteriör utan att göra döttrarna större men ger ändå den viktiga
bröstbredden +3. Juvret är väldigt starkt anfästat både fram och bak och ger ändå en bredare
spenplacering och längre spene. Benen är torra, parallella med en bra kota och utmärkt
klövhälsa 107. Han ger stark produktion 122 fett+protein med höga halter +0,28% fett och
+0,07% protein. Han kombinerar detta med stark överlevnad +4,7 månader, positiv
fruktsamhet, utmärkt juverhälsa 105 och mjölkhastighet 102. Dessutom är han en kvigtjur
1,7%!
Autograph går tillbaka på 11 generationer VG eller EX från Seagull-Bay Oman
Mirrorfamiljen. Han är en Blizzard-Pinnacle-Josuper-Mogul på helsystern till Robust,
Roylane Socra Mira EX91 som var mor till King Royal och Advance. Familjen har även gett
oss tjurar som Jedi, Duke, Pinnacle, Delroy, Spring och Bayonet.

Co-Op Robust CABRIOLET-ET, Robust x Planet x Ramos. Dotterprövad.
Mästaren på fodereffektivitet och hållbarhet är tillbaka! Cabriolets mor är Co-Op Planet
Classy, EX-90 som går tillbaka till Dalse Bomaz, EX-91, Familjen ligger bakom Caruba-P,

Cargo och Kampman. Cabriolet levererar sitt prov med 33400 döttrar på produktion.
Fantastiska kalvningsegenskaper. Hälsoegenskapstjur med produktion.

Peak TAKEOVER-ET, Torro x Marius x Topshot. Genomisk. Osort./GC90.
Takeover är en topptjur för ICC, Net Merit och TPI. Han ger mycket produktion 1393M med
höga halter vilket ger 148 CFP (fett + protein) som dessutom är fodereffektiv. Han
kombinerar det med god överlevnad 5,0 månader och utmärkta värden för fruktsamhet och
juverhälsa samt lätta kalvningar.
Takeover ger medelstora döttrar med korrekta ben och god klövhälsa. Juvren är välanfästade
med utmärkt juverbalans.
Takeover kombinerar två av PEAK-programmets viktigaste tjurfäder. Han är en Torro
(Delroy-Gatedancer) son på helsystern till Plinko så det är ingen tillfällighet att Takeover har
fått sina fantastiska avelsvärden. Han går tillbaka till Ramos bästa dotter Clear-Echo Ramo
1200-ET EX94. GENEX var först med att nyttja familjen vilket gav oss Rozel. Många
topptjurar har senare följt: Bookem, Superhero, Spectre, Millington, Racer för att nämna
några. Finns även som könssorterad.

Peak BREAKING NEWS-ET, Zazzle x Lawson x Frazzled. Genomisk.
Efter att ha toppat listan för ICC (Ideal Commercial Cow), GENEX egna index toppade även
Breaking News topplistan för PLI i Storbritannien. Han visar verkligen vad ICC står för: God
produktion med höga halter med hög fodereffektivitet, en otrolig kombination av hälsovärden:
7,6 månaders extra produktionstid, 1,8 fruktsamhet, 2,48 på celler, 112 i juverhälsa och 106 i
klövhälsa samt lätta kalvningar. Breaking News ger medelstora döttrar med utmärkta juver
för robotmjölkning. Välanfästade med rätt spenplacering, korrekt spenlängd och bra
juverbalans.
Breaking News mormor T-Spruce Crown är även mor till Fortnite och Varvatos. Går tillbaka
till Miss OCD Robust Delicious-ET som ligger bakom Magnus, Delta, Doge, Zazzle, Denver,
Draco, Mitchell med flera och Windsor-Manor Rud Zip-ET EX95 är stammoder.

Peak RAYSHEN-ET, Guinness x Topshot x Delta. Genomisk. Osort./GC90.
Rayshen är en mycket produktionsstark tjur som förärver sig likt sin farfar Magnus.
Rayshen ger mycket mjölk med höga halter vilket ger 187 CFP (fett + protein). Detta med
utomordentliga värden för cellhalt och juverhälsa. Rayshen ger en lite resligare typ med god
balans mellan mjölktyp och styrka, ett brett något sluttande kors, bra något vinklade ben med
utmärkt klövhälsa 107. Ett starkt välanfästad juver med korrekt juverbalans. Rayshen har
dessutom bra värden för egen fertilitet.
Tre bröder till Rayshen, Moonrise, Hot Commodity och Breakdown är också högt bedömda
tjurar och används även de som tjurfäder. Modern Bomaz Maddie är liksom Xfinitys pappa
Sohot linjeavlad på Bomaz Daggat Pizza-familjen vilket har visat sig ge mycket produktion
kombinerat med bra hälsovärden. Finns även som könssorterad.
Hurtgenlea Mont LEMANS-ET, Flywheel x Yoder x Supersire. Dotterprövad.
Lemans är en ny avkommebedömd tjur med mycket mjölk 1646M med positiva halter vilket
ger 160 fett + protein utmärkta värden för fodereffektivitet kombinerat med bra överlevnad,
lätta kalvningar och utmärkt klövhälsa. Lemans ger medelstora öppna döttrar med bra
parallella ben och starka juver med utmärkt juverbalans.

Lemans kommer liksom Jamar från M-familjen på Hurtgenlea med 7 generationer VG eller
EX tillbaka till Hurtgenlea Dante Marissa EX93. Bland andra högt bedömda tjurar från
familjen kan nämnas brodern Charl som toppade TPI-listan, moderns helbror Outsiders och
Jamar.
Peak PLAYBACK-ET, Pursuit x Reason x Delta. Genomisk. Osort./GC90.
Playback kommer från Aurora Ridge Dairy en besättning som expanderat från 65 till 2250
kor samtliga registrerade holstein. När genomtestning kom började man testa alla hondjur och
spola de allra bästa. Detta tillsammans med management på hög nivå har lett till att de har
över 15500 kg mjölk per ko med under 100000 i celler. Bland de djur som upptäcktes via
genomtest var Playbacks mormor Aurora Delta 16891 (Delta-Saloon-Beacon) som spolades
intensivt som kviga. Hon har sedan blivit EX91 och fått en bästa laktation på 15500 mjölk
med 4,7% fett. Hennes stammoder var Hosking Blackstar Loni VG87 GMD DOM en
tjurmoder som kom till Aurora i samband med expansionen.
Playback ger de egenskaper som passar i modern mjölkproduktion. Stark produktion med
positiva halter 1357 mjölk och 120 CFP kombinerat med med hållbarhet i toppklass +6,7
månader. Detta grundas i utmärkt fruktsamhet 1,1 och juverhälsa (2,60 celler och 107 mastit).
Trevlig typ med balans mellan mjölktyp och styrka, bra kors, utomordentliga ben och starkt
juver med lite bredare spenplacering och en lite längre spene. Utmärkt till robotmjölkning.
Finns även som könssorterad.
Bomaz RYLAND-Red-ET, Rubels-Red x Salvatore RC x Silver. Genomisk.
Osort./GC90.
Ryland-Red är en ny röd tjur med egenskaper som gör att han passar bra i de flesta
besättningar oavsett färgpreferens. Han ger över 1100 mjölk med neutrala halter och mycket
bra fodereffektivitet. Medelstora kor med bra kors och ben. Juvret är väl anfästat med korrekt
spenplacering, bra ligament och juverbalans och en lite längre spene. Ryland-Red ger stark
överlevnad 6,5 månader med stark juverhälsa och klövhälsa samt positiv fruktsamhet.
Härstamningsmässigt är han från den säkra Dalse Bomaz familjen som gett oss starka
förärvare som Cabriolet, Caruba P, Cargo, Kampman, Delson P och Monument P. Finns även
som könssorterad.

Peak BREAK EVEN-ET, Timberlake x Resolve x Yoder. Genomisk. Osort./GC90.
Ny högt bedömd tjur med lite annorlunda härstamning: Timberlake – Resolve (helbror till
Renly) – Yoder – Oak tillbaka på den starka Regancrest S Dashe (Shottle – EX92 GoldwynEX93 Durham- EX94 Jolt- EX Blackstar). Detta har gett förutsättningen för Break Evens
produktionsvilja 1886 mjölk med positiva halter ger 142 CFP (fett + protein) och hans starka
exteriör med balans mellan mjölktyp och styrka, utomordentliga juver, breda korrekta kors
och korrekta ben med utomordentlig klövhälsa 110. Dessutom ger Break Even utmärkt
fruktsamhet både döttrars och egen 1,2 respektive 2,5, utmärkt mjölkbarhet 105 och lätta
kalvningar. Kvigtjur! Han förärver sig väl och har redan tre svenska döttrar över 2800 TPI..
Break Even är en komplett tjur som passar bra att användas brett i de flesta besättningar.
Finns även som könssorterad.

Peak NOTICE-PP-ET, Delson P x Mighty P x Supershot. Genomisk.
Notice-PP är en ny homozygot polled tjur vars avkommor samtliga kommer att vara hornlösa.
Notice-PP är en god produktionstjur med extrema halter +0,28% fett och +0,13% protein.

Han ger medelstora döttrar med korrekta kors och grunda välanfästa juver med korrekt
spenlängd och spenplacering. Något vinklade ben med utmärkt klövhälsa. Mycket stark för
dotterfertilitet men också för överlevnad och juverhälsa.
Notice-PP är mycket lämplig som kvigtjur. Stark kofamilj: Mormor Cookiecutter SShot
Honor är 10 generationen VG/EX från Delliafamiljen där 9 har EX juver. Mormorsmor
Cookiecutter Jacey Hacey VG87 EX-MS är en imponerande ko med tre raka laktationer över
21000 kg mjölk och redan över 85 ton livstid vid 7 års ålder. Hon är dotter till Cookiecutter
MOM Halo som också ligger bakom Millenial, Handle, Helix och Healer.

Peak MAUNEY-ET, Robert x Jedi x Monterey. Genomisk. Osort./GC90
Mauney är tjuren som tar hållbarhet till nya nivåer +7,1 månader extra produktionstid. Detta
genom en kombination av utmärkt juverhälsa (mastit 108), fruktsamhet 2,3 och lätta
kalvningar 1,6%. Kvigtjur! Mauney ger medelstora döttrar med bra balans mellan mjölktyp
och styrka. Mycket starka grunda juver med rätt spenplacering och bra ligament och
spenlängd. Lämpade för robotmjölkning. Bra produktionstjur med höga halter +0,17% fett
och +0,09% protein. Mauneys fader Robert är från samma familj som Champion . Modern
Peak Millenia är efter VG döttrar efter Monterey-Numero Uno-Boliver-Outside tillbaka till
Ronelee Rudolph Dimple EX93 och Select Mark Dixie EX95. Familjen som gett oss Domain,
Distance, Digger och Detour. Finns även som könssorterad.

Co-Op Duke ENDEAVOR-ET, Duke x Gun x Adrian. Dotterprövad. Osort./GC90
Endeavor har nu 238 mjölkande döttrar som verkligen vet vad de ska göra. Mycket mjölk
1548 med rejält höga halter ger 174 CFP. Dessutom ger han mycket bröstbredd +9 så det är
kor som tål att mjölka och bli kvar i besättningen. Endeavor ger även starka juver, mycket
bra klövhälsa 104 och utmärkt egen fertilitet. Han kommer från den starka Winterfamiljen på
Welcome Farms som generation efter generation får fram starka tjurmödrar efter fäder med
lite annorlunda härstamning. Han förärver sig väl och har fem svenska döttrar över 2700 TPI.
Finns även som könssorterad.

Peak LITEUP-ET, Marius x Modesty x Meridian. Genomisk. Osort./GC90.
Liteup är en robotspecialist från Rudy Missy-familjen som kombinerar god hållbarhet med
stark produktion och halter utan att göra korna större = Fodereffektivitet! Mycket starka
funktionsegenskaper: Mjölkbarhet, lynne, mastit och klövhälsa alla över 104. Liteup ger
starka grunda robotjuver, bra ben och nätta kroppar. En av de starkaste på kalvning 1,6%.
Kvigtjur! Stark på fruktsamhet både egen och döttrars.
Mormor View-Home Meridian Iowa är syster till Monterey, Powerball och Missouri. Bland
andra tjurar från Rudy Missy familjen kan nämnas Archy, Supersire, Mogul och våra röda
tjurar Siri P och Lit PP. Finns även som könssorterad.

Co-Op Troy PILEDRIVER-ET, Troy x Supersire x Dolce. Dotterprövad. Osort./GC90
Piledriver är en oslagbar produktionstjur med 2660 mjölk, 89 fett och 76 protein (165 CFP)
baserat på 5800 mjölkande döttrar. Modern är en Excellent helsyster till Princeton så
produktionen är väl förankrad i familjen. Piledriverdöttrarna är även snabbmjölkande 110
med gott lynne. Liksom Princeton mjölkpräglade med tillräcklig bröstbredd. Parallella ben
med bra kota. Starkt anfästade grunda juver ovanligt för en tjur med den produktionen.
Piledriver ger mycket bra kalvningsegenskaper. Kvigtjur! Finns även som könssorterad.

Co-Op Aardema TRACER, Josuper x Maurice x Planet. Dotterprövad.
Tracer är en mycket prisvärd tjur med 1541 mjölkande döttrar och högt bedömd. Mycket
mjölk 1658 med positiva halter ger 111 fett + protein. Han ger mycket bröstbredd +5 och
starka juver. Tracer är mycket stark på överlevnad, juverhälsa och egen fertilitet. Hans
mormor Ms Pride Plnt Tasket VG86 från Honeycrest Patron Tanya-familjen var även mor till
Tuffenuff.

Blumenfeld Gdanc RORY, Gatedancer x Rubicon x Day. Dotterprövad. Osort./GC90
Rory har nu 1421 mjölkande döttrar och stiger ytterligare. Rory är en Gatedancerson från
samma familj som Renly, Raiden, Bluechip och Renegade och han infriar allt vad
härstamningen lovar. Rory ger liksom Gatedancer stark produktion 1801 mjölk med höga
halter +0,16% fett och +0,04% protein ger 186 CFP. Rory ligger i topp för fodereffektivitet.
Han ger en lite öppnare typ med starka juver och lite länge spenar. Rory är mycket stark på
egen fertilitet +1,7 och ger dessutom lätta kalvningar. Finns även som könssorterad.

Blumenfeld Blwtch RACKET, Blowtorch x Spring x Headliner. Dotterprövad.
Racket är en komplett dotterprövad tjur med mycket produktion 103 CFP (fett + protein) med
rejäl halthöjning. Bra balans mellan mjölktyp och styrka. Racket ger mycket bra juver och
ben samt juver- och klövhälsa. Han ger också bra kalvningsegenskaper, fertilitet och
överlevnad. Racket kombinerar två av GENEX populäraste avkommebedömda tjurar
Blowtorch och Wrench. Han är en Blowtorchson på en helsyster till Wrench. Hans VG87 mor
är även mor till Brass och Basic. Familjen går tillbaka med 8 generationer VG eller EX på
Welcome Goldwyn Penya VG89.

Aardema CARUBA-P, Answer P x Josuper x Day. Dotterprövad.
Caruba-P är en polled tjur som nu har 961 mjölkande döttrar med väldigt mycket produktion
1693 och 128 fett + protein med positiva halter. Medelstora djur med bra balans mellan
mjölktyp och styrka. Stark på egen fertilitet. Juver med bra robotegenskaper. Utmärkta
kalvningsegenskaper både som far och morfar och bra överlevnad. Fadern är en Montrosson
från Sully Shottle Mayfamiljen. Cabriolets mor Co-Op Planet Classy, EX-90 är mormorsmor
till Caruba-P. Går tillbaka på Dalse Bomaz, EX-91, som även är mormor till bl.a. Kampman.
Co-Op Aardema TETHRA, Josuper x Numero Uno x Boliver. Dotterprövad.
Tethra ger mycket mjölk 1800M, fett och protein tillsammans (CFP) 102 pounds nu med
2280 mjölkande döttrar. Tethra kombinerar hög produktion med låga celler. God typ med
lagom reslighet och mycket styrka. Juver väl anfästat, högt, brett och grunt. Tethra är en klar
robottjur! Tethra är en hälsoegenskapstjur, vi har goda förväntningar betr. kalvningsförlopp,
kalvöverlevnad inte minst dotteröverlevnad. Ännu en trevlig representant för Coyne-Farms
Yelena familjen som ligger bakom Massey, Yoder, Yamaha och Yahtzee-P.
Produktionstjur med hälsoegenskaper!

Syryczuk Silver BLOWTORCH, Silver x Altaoak x Bookem. Dotterprövad.
Blowtorch ger exteriört starka kor med utmärkta hälsoegenskaper - den kommersiella kon,
över 8500 mjölkande döttrar med bra protein och fett, utan att offra fertilitet varken som far

eller dotter, god urmjölkningshastighet 102. Blowtorch har trevlig typ, lätt att använda. Du
får reslighet, styrka och kroppsdjup. Parallella ben och kotan är i topp 1,1 resp. 2,5. Ett
fantastiskt juver med topp på juverhälsa. Från Regancrests Barbie-familj liksom Bond,
Bradnick, Braxton och Brokaw.

Buck-H-Creek MGL PIRANHA-P RC, Mogul x Secure-Red x Lawn Boy. Dotterprövad.
Piranha-P, polled tjur, (hälften av kalvarna blir hornlösa), med 2632 mjölkande döttrar.
Piranha levererar god produktion, haltförbättrare på protein. Typ 1,56, fenomenal
juverförbättrare 2,51, trots det är inte bakspenarna för täta. Piranha har kropp som ger lagom
reslighet, med dairy strength. Rejält mjölktypad! Parallella ben med utmärkt kota. Piranhas
Mor Buck-H-Creek Poppy P-Red EX-90 är tionde generationen VG eller EX tillbaka till JoClar Jess Patsy EX93.
Hornlöshet till 50%. Bärare av röd faktor kommer från modersidan. Piranha avlar döttrar
med stil!

Ayrshire
Visserdale SURANO, Valpas x Rockstar x Calimero. Dotterprövad.
Suranos döttar visar nu att han ger bra produktion, sammantaget fett och protein (CFP) 109
pounds, haltförbättrare med +0.09% på protein och +0.08% på fett. God juverhälsa med
mjölkbarhet på 106 och lynne 104. Betr. typ så ligger tyngdpunkten på dairy strength.
Bröstbredd +13! Positiv dotteröverlevnad. Hos Surano finns potentialen! Mycket stark
kofamilj samma som Sunspot. Modern Visserdale Selena 3 EX91 är sjätte generationen VG
eller EX.
Produktionstjur med god juverhälsa!

Kamouraska UNLOCKED-ET, Imagine x Valpas x Orraryd. Genomisk.
Unlocked är i den absoluta toppen av ayrshiretjurar oavsett om man tittar på PTI, LPI, Net
Merit eller produktion. Kamouraska Peterslund Ruby, Rockstars mor finns med dubbelt hon
är dels mormorsmor till Unlocked men även mormor till Bigstar som är farfar till Unlocked.
Både Unlocked och Surano är fria från Curly Calf-genen.
Unlocked ger mycket produktion 128 lbs fett + protein (CFP) med höga halter. Han ger den
nödvändiga bröstbredden med starka värden för överlevnad, fruktsamhet, kalvningar,
mjölkbarhet och mastit.

Jersey
PVF ZON, Chief x Viceroy x Allstar. Genomisk. GC90. Ny!
Zon är en ny topptjur som kombinerar det bästa från de högt bedömda avkommebedömda
tjurarna River Valley Chief och CDF Viceroy med den exteriört mycket starka familjen
Clareshoe Allstar Zoom Zoom EX91. Resultatet är mycket produktion 874 mjölk med bra
halter, mycket stark fruktsamhet något som behövs inom jerseyrasen och mycket stark
exteriör. Zon ger resliga mjölktypade döttrar med bra ben och kota och ett väldigt väl anfästat
juver med en lite längre spene.

TOG MOONGLADE-ET, Mighty x Blitz x Axis. Genomisk. GC90.
Moonglade är en topptjur med lite annorlunda härstamning. Han kommer från TOG som är
ännu en stor jerseybesättning med ett effektivt embryoprogram. Mor, mormor och
mormorsmor har samtliga runt 50 avkommor. Familjen går tillbaka till Van De Legal Weskit
Skirt EX90. Moonglades morfar TOG AltaBlitz kommer också från besättningen.
Moonglade ger hållbara kor med stark produktion 101 lbs fett + protein och höga halter
+0,21% fett och 0,10% protein. Döttrarna är medelstora med mycket styrka +7 bröstbredd,
bra ben och kotvinkel samt ett grunt juver.

JX Faria Brothers KLEERLY-ET, Zinc x Priapus x Leonel. Genomisk. GC90
Kleerly är en topptjur från en ny kofamilj på Faria Brothers. Mormor är mor till Cordaro.
Bland tjurar från Faria Brothers kan nämnas Vandrell, Cespedes, Toryn, Marcelo, Avon,
Marlo och Leonel. Kleerly ger stark produktion med positiva halter, 83 lbs fett + protein
(CFP). Detta kombinerat med positiv fruktsamhet och stark överlevnad. Kleerly ger resliga
djur med god balans mellan mjölktyp och styrka, korrekta kors och starka juver med god
spenlängd. Han har även positiva värden för mjölkbarhet, lynne och mastit.

JX Faria Brothers TORYN-ET, Zinc x Leonel x Magnum. Genomisk. GC90
Toryn liksom hans helbror Fuller är nya topptjurar från en ny kofamilj på Faria Brothers. En
8000 kors besättning i Texas som satsar hårt på Jerseyrasen. Bland tjurar från Faria Brothers
kan nämnas Vandrell, Cespedes, Kleerly, Marcelo, Avon, Marlo och Leonel. Toryn ger stark
produktion med positiva halter, 92 lbs fett + protein (CFP). Detta kombinerat med god
fruktsamhet och stark överlevnad. Toryn ger medelstora djur med god balans mellan
mjölktyp och styrka, korrekta kors och starka juver med god spenlängd. Han har även positiva
värden för mjölkbarhet och lynne.

JX Faria Brothers VANDRELL, Visionary x Action. Dotterprövad.
Vandrell har nu ett prov på över 15700 döttrar på produktion vilka har visat att Vandrell är
topp för överlevnad +2,4. God mjölkbarhet. Vandrell är en fertilitets tjur, vilket också
döttrarna har nedärvt. Typmässigt lägger Vandrell tyngden på styrka och juver framförallt
framjuver. Vandrell har 1830 döttrar bedömda på typ.
Vandrells Mor är JX Faria Brothers Action Dean Smith, EX-92%, Dean Smith mjölkade vid
7 år och 11 månader 305d, 13274 kg mjölk med 594 kg fett och 469 kg protein och är även
mor till Marlo och Avon.

Brown-Swiss
Holyland TREMENDOUS, Silver x Seasidebloom x Huray. Genomisk.
Tremendous är en populär Brown Swiss-tjur som kommer från den säkra kofamiljen Cozy
Nook Pronto Twylight EX93 med 7 hållbara generationer VG eller EX med produktion upp
till 19000 kg. Tremendous ger stark produktion kombinerat med god juverhälsa, stark
fertilitet och överlevnad. Han ger medelstora döttrar med starka juver och ben. Dessutom ger
Tremendous lätta kalvningar. Utmärkt att använda på Claasdöttrarna!

Kulp-Gen Lucky CLAAS, Get Lucky x Cartel x Brookings. Dotterprövad.

Claas är en Brown Swiss tjur med annorlunda härstamning. Fadern är rasens i särklass
starkaste produktionstjur vilket också Claas förärver. Mycket hög produktion 2209M och
118CFP ( fett + protein). Han ger resliga döttrar med mycket bröstbredd +5 och bra juver och
ben ger total exteriör +8 Final Class. Lätta kalvningar. Claas är från en av de starkaste
familjerna inom Brown Swiss Voelkers Wment Carabella EX.

