
Peak MAUNEY-ET, Robert x Jedi x Monterey. Genomic. Ny! 

Mauney är tjuren som tar hållbarhet till nya nivåer +7,8 månader extra produktionstid. Detta 

genom en kombination av utmärkt juverhälsa ( mastit 109), fruktsamhet 2,2 och lätta 

kalvningar 5,8%. Kvigtjur! 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 +0,14% fett och +0,07% 

protein. Mauneys fader är efter Robson. 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. 

 

 

Winstar Juicy MILLENIAL-ET, Juicy x Modesty x Greenway. Genomic. Osort./GC90 

Millenial är den nya heta tjuren som gör allt vi har önskat oss. Annorlunda härstamning efter 

Juicy ( Magnus * Tango ). Stark kofamilj: mormor Cookiecutter Greenway Hast EX92 EX-

MS är 9 generationen med EX juver från Delliafamiljen och direkt dotter till Cookiecutter 

Halo som också ligger bakom Handle och Healer. I absolut topp för klövhälsa 111, 

överlevnad 6,0, fruktsamhet 2,2 och kalvningar 6,2%. Kvigtjur! Allt detta med stark 

produktion och halter samtidigt som han ger starka juver och ben utan att öka 

kroppsstorleken. Finns även som könssorterad. 

 

Co-Op Duke ENDEAVOR-ET, Duke x Gun x Adrian. Genomic.  

Endeavor ger döttrar som verkligen vet vad de ska göra. Mycket mjölk 1497 med rejält höga 

halter ger 166 CFP. Dessutom ger han mycket bröstbredd +9 så det är kor som tål att mjölka 

och bli kvar i besättningen. Ger även starka juver, mycket bra klövhälsa 105 och utmärkt egen 

fertilitet +1,9. Han kommer från den starka Winterfamiljen på Welcome Farms som 

generation efter generation får fram starka tjurmödrar efter fäder med lite annorlunda 

härstamning.  

 

Peak LITEUP-ET, Marius x Modesty x Meridian. Genomic.  

Liteup är en ny hållbarhetskung +6,2PL från Rudy Missy-familjen som kombinerar detta med 

stark produktion och halter utan att göra korna större = Fodereffektivitet! Mycket starka 

funktionsegenskaper: Mjölkbarhet, lynne, mastit och klövhälsa alla över 104. Ger starka 

grunda robotjuver, bra ben och nätta kroppar. En av de starkaste på kalvning 6,1%. Kvigtjur! 

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. 

 

Aprilday-F ARBITRATION-Red-ET, Pat x Modesty x Olympian. Genomic.  

Arbitration-Red är en ny röd topptjur som går tillbaka på den fantastiska April-Day S 

Verdejo EX91-3E, Shottledottern som vid 13 års ålder fortfarande är i full produktion och i 

fantastisk form kan bevittna den starka röda kofamilj som stammar från henne. Bra bentjur 

som ger starka robotjuver med en lite längre spene. Stark på överlevnad, fruktsamhet och 

klövhälsa. Kalvningar på 6,0% gör honom till en utmärkt kvigtjur. 

 

Regan-Danhof GAMECHANGER-ET, Modesty x Jedi x Jacey. Genomic.  

Gamechanger är tjuren vi velat ha ända sedan han fick sina första genomvärden inte undra på 

at han använts flitigt som tjurfader! Han ger stark produktion 114CFP med höga halter 

+0,09% fett och +0,03% protein. Detta kombineras med stark överlevnad 4,8 baserad på stark 

fruktsamhet. Gamechanger ger medelstora döttrar med parallella ben med mycket bra kota. 

Grunda välanfästade juver med korrekt spenplacering. Som grädde på moset ger han mycket 



lätta kalvningar 4,9%. Kvigtjur! Gamechanger kommer liksom Charley och Priceless ur 

Larcrest Crimsonfamiljen med nio generationer VG eller EX. 

 

Co-Op Troy PILEDRIVER-ET, Troy x Supersire x Dolce.  

Piledriver är en extrem produktionstjur med 3127 mjölk, 103 fett och 88 protein (191 CFP) 

baserat på 1671 mjölkande döttrar. Modern är en Excellent helsyster till Princeton så 

produktionen är väl förankrad i familjen. De är även snabbmjölkande 106 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. Mycket bra 

kalvningsegenskaper. Kvigtjur!  

 

Peak Frzld PRICELESS-ET, Frazzled x Modesty x Bombero. Genomic. 

Priceless ger fodereffektiva döttrar. Han håller tillbaka storleken samtidigt som han ger stark 

produktion 107CFP med höga halter +0,10% fett. Mycket stark på juverhälsa med 2,67 eller 

och 106 mastit ger hög livslängd 6,3. Han ger korrekta ben och starkt anfästade robotjuver. 

Priceless har även en ovanlig aAa-kod 615. 

Priceless kommer liksom Charley, Commander och Gamechanger ur Larcrest 

Crimsonfamiljen med nio generationer VG eller EX. 

 

Co-Op BSF Surg SLAM DUNK, Surgeon x Supersire x Grafeeti. Genomic. Osort./GC90 

Slam Dunk är en tjur med lite annorlunda härstamning Surgeon ( Missourison) – Supersire – 

Grafeeti- Retail och därefter Chaps moder Eildon-Tweed Chapter 3. Han ger lite mindre 

döttrar med god produktion. Han ger bra ben och korrekta juver med neutral spenplacering 

och något längre spenar. Mycket god fertilitet både egen och döttrars och mycket god 

juverhälsa. Är även kvigtjur. Ovanlig aAa 546. 

 

Co-Op Aardema TRACER, Josuper x Maurice x Planet.  

Tracer är en mycket prisvärd tjur med 181 mjölkande döttrar ligger han bland de högst 

bedömda tjurarna. Mycket mjölk 1824 med positiva halter ger 129 fett + protein. Han ger 

mycket bröstbredd +8 och starka juver. 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. Genomic. Osort./GC90 

Rory är en Gatedancerson från samma familj som Renly, Raiden och Renegade och han 

infriar allt vad härstamningen lovar. Liksom Gatedancer ger han stark produktion 137CFP 

med höga halter +0,14% fett och +0,05% protein. Han ger en lite öppnare typ med starka 

juver och lite länge spenar. Mycket stark på egen fertilitet +2,8 och ger dessutom lätta 

kalvningar. 

 

Peak EXETER, Bourbon x Spring x Supersire. Genomic. Osort./4M 

Även Exeter kommer från Jetstream Genetics. Han ger kroppar med väldigt mycket 

bröstbredd +10. Döttrarna står och går stadigare, balans är viktig för kor. Exeter ger korrekta 

grunda juver lämpade för robotmjölkning. En stark fertilitetstjur både egen och döttrars med 

god hållbarhet, bra juverhälsa och lätta kalvningar. 

Bakom Exeter finns 8 generationer VG eller EX från UFM-Dubs Eroy. 

 

Simple-Dreams LIT PP-RED, Lucky PP x Montross x Special Effect. Genomic.  



Homozygot polled röd tjur vars avkommor samtliga kommer att vara hornlösa. Ger mycket 

hållbarhet 6,2 med låga celler och god dotterfertilitet. Mycket lämplig som kvigtjur. Lämplig 

att använda på djur som blivit för stora samtidigt som han ger bra ben och bra robotjuver. 

Lit PP-Red kommer från samma gren av Rudy Missy familjen som Supersire, Headliner och 

Cassius P. 

 

Blumenfeld Blwtch RACKET, Blowtorch x Spring x Headliner. Genomic.  

Racket är en komplett topptjur med mycket produktion 116 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. Familjen går tillbaka på 

Welcome Goldwyn Penya VG89. 

 

Langs-Twin-Elm Ch ARCHY, Charley x Josuper x Mccutchen. Genomic.  

Archy ger mycket produktion 1581M med höjda halter totalt 111 CFP (fett + protein). Han 

kombinerar detta med förstklassig juverhälsa (celler 2.62), stark fertilitet och mycket bra 

överlevnad 4,9. Archy ger bra balans mellan mjölktyp och styrka. Han ger starka juver som är 

optimala för robotmjölkning. Han ger också bra ben och kors med goda kalvningsegenskaper. 

Archys mormor är helsyster till Monterey och hennes mor är även mor till Powerball och 

Missouri. Bland andra tjurar från Rudy Missy familjen kan nämnas Supersire, Mogul och våra 

röda tjurar Siri P och Lit PP. 

 

AOT Blowtorch HANDLE, Blowtorch x Supersire X Man-O-Man. Genomic. 

Handle är en fantastisk produktionstjur totalt 146 CFP (fett + protein) med rejäl höjning av 

halterna protein 0.06 % och 0.24 % fett, mjölkbarhet 105. Resliga, öppna döttrar med styrka, 

med grunda juver med hög och bred anfästning. Ben med ideala vinklar. Handle ger fertila 

döttrar med god kalvöverlevnad och mycket god fertilitet både egen och döttrars. Handle är 

Blowtorchsonen från Delliafamiljens starkaste gren. Modern Cookiecutter Ssire Has VG88 är 

9 generationen VG/EX samtliga med EX på juver. Hon är även mor till Helix och syster till 

Halogen. Samma familj som Millenial, Healer och Fortune. 

 

Siemers S-Hero SURE-ROZ, Superhero x Delta x Supersire. Genomic. Osort./GC90 

Sure-Roz är vår stjärna för överlevnad 6,3 PL. Han gör detta med en kombination av god 

produktion, stark exteriör och förstklassiga funktionsegenskaper. Han ger kor av medelstorlek 

med god balans av mjölktyp och styrka, ett grunt juver som är högt och brett anfästat 

samtidigt som han ger idealisk spenlängd och spenplacering för robotmjölkning. Benen har 

ideala vinklar och utmärkt klövhälsa. Han tillhör de bästa för juverhälsa: celler 2.72, mastit 

104 och förärver mycket god överlevnad och förstklassig fertilitet och klövhälsa. Han 

kommer från en mycket produktionsstark familj Cherry Crest Manoman Roz EX91. Både Roz 

och hennes dotter Roz-Anne har över 20000 kg mjölk. Produktionen kombineras med mycket 

stark exteriör, 9 generationer VG/EX flera med utställningsframgångar. 

 

Blumenfeld Frazzled LOKI, Frazzled x Silver x Freddie. Genomic.  

Loki ger starka djur av medelstorlek. Han ger starka juver med ideal spenplacering och 

spenlängd för robotmjölkning och mycket starka ben med ideala vinklar. Produktionsmässigt 

är han stark med 92 lbs fett + protein. Han förärver mycket bra kalvningsegenskaper både 

som far och morfar och kan med fördel användas till kvigor. Mycket stark förärvning av 

juverhälsa celler 2.70 och mastitresistens 106. Även för fertilitet och överlevnad tillhör han de 

allra bästa. Loki kommer från samma familj som Logan. 



 

Weigeline Jacey TABASCO, Jacey x Bookem x Pan-Am. 

Återigen har det visats att GENEX tjurar håller sin bedömning väldigt väl. Tabasco ligger 

med 3934 döttrar i produktion på 73 lbs protein bland de allra högst bedömda 

avkommebedömda tjurarna. Han ger kor med lagom storlek och god bröstbredd +6. Trots den 

höga produktionen ger han starka juver med god juverhälsa 2.73 celler och 103 på 

mastitresistens. Bra ben och breda lagom sluttande kors. Stark fertilitet både egen och döttrars 

samt god kalvningsförmåga ger hållbara, produktionsstarka djur som exemplifierar vårt 

avelsmål. 

 

Aardema CARUBA-P, Answer P x Josuper x Day. Genomic.  

Caruba är en polled tjur med väldigt mycket produktion 1702 och 135 fett + protein med 

positiva halter. Medelstora djur med bra balans mellan mjölktyp och styrka som är 

snabbmjölkade. Utmärkta kalvningsegenskaper både som far och morfar och bra överlevnad. 

Fadern är en Montrosson från Sully Shottle Mayfamiljen. Mormor är även mormor till Cargo 

Cabriolets mor Co-Op Planet Classy, EX-90 är mormorsmor. Går tillbaka på Dalse Bomaz, 

EX-91, som även är mormor till bl.a. Kampman. 

 

Pine-Tree SIRI-P-RED, Splendid P x Atwork x Sympatico. Genomic.  

Siri är en röd tjur som också är polled! Hälften av kalvarna är hornlösa. Öppna, 

mjölkpräglade fertila djur med mycket starka juver lämpade för robotmjölkning. Hållbara kor 

med god kalvningsförmåga. Pine-Tree på båda sidor av härstamningen. På mödernet går Siri 

tillbaka på Wesswood-HC Rudy Missy EX92 som ligger bakom storheter som Mogul, 

Supersire, Monterey, Missouri, Oak med flera. 

 

Co-Op Aardema TETHRA, Josuper x Numero Uno x Boliver.  Osort./GC90.  

Tethra ger mycket mjölk 1733M fett och protein tillsammans (CFP) 109 pounds nu med 222 

mjölkande döttrar. Tethra kombinerar hög produktion med god juverhälsa, låga celler, och 

lugnt temperament. God typ med lagom reslighet, mycket styrka och moderat kroppsdjup. 

Juver väl anfästat, högt, brett och grunt. Tethra är en klar robottjur! Tethra är en 

hälsoegenskapstjur, vi har goda förväntningar betr. kalvningsförlopp, kalvöverlevnad och 

positiv fertilitet far och dotter och inte minst dotteröverlevnad 4,5. Ännu en trevlig 

representant för Coyne-Farms Yelena familjen som ligger bakom Massey, Yoder, Yamaha 

och Yahtzee-P. 

Produktionstjur med hälsoegenskaper! 

 

Kings-Ransom M DAZE, Modesty x Kingboy x Iota.  

Ta en närmare titt på Daze, tjuren som har det mesta som vi önskar. Bra produktion och 

haltförbättrare. God juverhälsa med mjölkbarhet 102, klövhälsa 110. Grymt bra 

kalvningsförlopp, använd Daze till dina kvigor, kalvöverlevnad på topp. Positiv fertilitet både 

som far och på döttrarna. God typ med moderat reslighet och mjölkprägel. Tyngdpunkt på 

juver 1,72, väl anfästade, höga och breda och mycket grunda. Positiv längd på spenarna. 

Dotteröverlevnad. Vi har höga förväntningar på Daze! 

Daze är trettonde generationen som är född på Kings-Ransom. Alla de tio senaste 

generationerna är VG eller EX. Daze mamma Kings-Ransom KB Delicate är idag EX92 med 

93 poäng på juver och framgångsrik utställningsko. 

Kalvningsspecialist och dotterfertilitetsförbättrare! 

 

Blumenfeld Jedi RENLY, Jedi x Day x Sharky x Outside. Osort./GC90 



Tycker du att dotteröverlevnad är lika viktigt som jag? Då är Renly tjuren för dig, vi förväntar 

oss hög dotteröverlevnad med 5,0!! Goda hälsoegenskaper som positiv dotterfertilitet. Bra 

produktion både protein och fett dessutom haltförbättrare. Renly ger moderat reslighet med 

lagom styrka, kroppsdjup och mjölkprägel, god bröstbredd. Toppanfästade framjuver, höga 

och breda och grunda. Renly passar utmärkt till robotmjölkning. God kalvöverlevnad! Renlys 

syster är mor till Rory och MM Deervue -Acres Robin är en ko med stor betydelse, fantastisk 

nedärvningsförmåga, även MM till Renegade och Raiden. 

Av Renly får du super dotterfertilitet och dotteröverlevnad! 

 

Syryczuk Silver BLOWTORCH, Silver x Altaoak x Bookem.  

Blowtorch idealet för både ”Show-Type” och den kommersiella kon, 2272 mjölkande döttrar 

med bra protein och fett, utan att offra fertilitet varken som far eller dotter, god 

urmjölkningshastighet 104. Blowtorch har underbar typ, lätt att använda. Du får reslighet, 

styrka, kroppsdjup och lagom mjölkpräglade kor. Parallella ben och kotan är i topp 1,4 resp. 

3.0. Ett fantastiskt juver med en placering av spenarna som är perfekt till robotmjölkning, 

topp på juverhälsa.  Från Regancrests Barbie-familj liksom Bond, Bradnick, Braxton och 

Brokaw.  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.  

Genius har nu 1395 mjölkande döttrar och han fortsätter stärka sin bedömning. Genius är 

tjuren med utmärkta hälsoegenskaper, designad för överlevnad och fodereffektivitet, 

dotteröverlevnad 5,2! Produktionstjur av stora mått och haltförbättrare, sammantaget protein 

och fett 97 (pounds), mycket god juverhälsa. Bra parallellhet på benen, hög kota. Suveränt 

juver!  

 

Wet Tuffenuff MAGNUS-ET, Tuffenuff x Mogul x Robust.  

Magnus har nu 653 döttrar och han håller sin bedömning mycket väl. Magnus ger rejäl 

produktion, protein och fett sammantaget (CFP) 148 pounds. Härlig typ med lagom reslighet, 

mjölkpräglad med god bröstbredd. Underbara juver, väl anfästade höga, breda och grunda 

med god hälsa. God dotteröverlevnad. Magnus är ingen kvigtjur! På modersidan har vi MS 

Delicious Mojo VG-86 VG-MS mor till Myles och mormor Robust Delicious VG-87 VG-MS 

med 9 söner på topp 30 avkommebedömda tjurar däribland Delta. Bakom Magnus står 

Tuffenuff och våra tidigare storsäljare DAY och SUPER. 

 

Morningview Tango FEISTY, Tango x Numero Uno x Super.  

Tango son med potential. Bra typ ur Roxyfamiljen med Super F- Rae som Mormor, EX-90. 

Mycket god produktionstjur, haltförbättrare på fett och protein nu med 1468 mjölkande 

döttrar med mjölkbarhet 106. Typ +0,82 med tyngdpunkt på juver, väl anfästade framjuver, 

högt och brett med en bra spenplacering som passar robotmjölkning. Kvigtjur! Klövhälsa 111! 

Vi förväntar oss utmärkt dotterfertilitet, Feisty bistår dig också med positiv egen fertilitet. 

Feisty levererar hälsa och då kommer överlevnad automatiskt! Prisvärd tjur! 

  

Endco PB REGGIE-P RC, Powerball x Man-O-Shan x Magna-P RC. 

Reggie bär på hornlöst anlag. Hälften av kalvarna blir hornlösa. Dessutom rödfaktor tjur från 

12 generationer VG eller EX ur Roxyfamiljen. Mycket bra produktionstjur nu med 423 

mjölkande döttrar. Höjer halterna. Mjölkbarhet 104. Reggie 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. Reggie avlar bra typ, rejäl produktion och hälsoegenskaper. 



  

Buck-H-Creek MGL PIRANHA-P RC, Mogul x Secure-Red x Lawn Boy x Sept x 

Rubens.  Osort/GC90. 

Piranha-P, polled tjur, (hälften av kalvarna blir hornlösa), med 1540 mjölkande döttrar. 

Piranha levererar god produktion, haltförbättrare på protein. Typ 1,56, fenomenal 

juverförbättrare 2,70, trots det kan du använda Piranha till robotmjölkning. 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 Jo-Clar Jess Patsy EX93. 

Hornlöshet till 50%. Bärare av röd faktor kommer från modersidan. Piranha avlar döttrar 

med stil! 

 

Co-Op RENEGADE, Mccutchen x Atwood x Sharky x Outside. Osort./GC90 

Typ 1,88, juver 1,14 och ben 2.03. God produktion och haltförbättrare baserat på Renegades 

3998 bedömda döttrar. Positiv på överlevnad. Renegade erbjuder dig Showtype baserat på 

894 bedömda döttrar, utan att du behöver offra produktion och hälsoegenskaper. Positivt 

kalvningsförlopp. 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). Mormor Deervue-Acres Robin CRI-Et är även mormor till Raiden och 

Renly samt mormorsmor till Rory.  

Fenomenal typ tjur med produktion. Även könssorterad sperma. 

 

Ayrshire 

Visserdale SURANO, Valpas x Rockstar x Calimero. Genomic.  

Av Surano förväntar vi oss att du ska få bra produktion, sammantaget fett och protein (CFP) 

161 pounds, haltförbättrare med +0.08% på protein och +0.16% på fett. God juverhälsa med 

mjölkbarhet på 103 och lynne 105. Mastitresistent 100. Betr. typ så ligger tyngdpunkten starkt 

på reslighet och stronghet. Bröstbredd +11.  Dotteröverlevnad 1.6. 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. Genomic.  

Unlocked sällar sig till Surano 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. Unlocked ger mycket produktion med höga halter. Han ger den 

nödvändiga bröstbredden +5 och med starka värden för överlevnad, fruktsamhet, kalvningar, 

mjölkbarhet och mastit. 

 

Jersey 

 
JX Pine-Tree AROUND-ET, World Cup x Mackenzie x Garden. Genomic. 

Topptjur med outcross härstamning. Ger hög produktion protein och fett sammantaget (CFP) 

90 pounds, höjer halterna fett +0,19% och protein +0,14%. Bra typ 1,30. Bra kropp, bra ben 

och med mycket starka juver 8,4. Mycket god dotteröverlevnad +3,0 månader. Around är 

bror till Achiever och mormor Jer Bel Dale Abby fick EX92 vid nio års ålder. 

 

JX Faria Brothers CESPEDES, Marlo x Harris x Apparition. GC90. Genomic.  



Cespedes ger dig dotteröverlevnad på topp. Mjölk i tanken som duger och mycket bra 

haltförbättrare fett med +0.15%och protein +0,08%! Bra typ 1,10 med tyngdpunkt på kotan, 

framjuver, bakjuver och juverdjup. God juverhälsa, urmjölkningshastighet 103, 

mastitresistens 102. En super jersey! Topp protein & fett!  

 

JX Faria Brothers VANDRELL, Visionary x Action. Osort/GC90.  

Vandrell har nu ett prov på över 10000 döttrar på produktion vilka har visat att Vandrell är 

topp för överlevnad +3,8. God mjölkbarhet. Vandrell är en fertilitets tjur, vilket också 

döttrarna har nedärvt. Typmässigt lägger Vandrell tyngden på styrka och juver framförallt 

framjuver. Vandrell har 1023 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 
Kulp-Gen Lucky CLAAS, Get Lucky x Cartel x Brookings. Genomic. 

Claas är en Brown Swiss tjur med annorlunda härstamning och mycket hög produktion 

2146M och 113 CFP ( fett + protein). Han ger resliga döttrar med mycket bröstbredd +4 och 

bra juver och ben ger total exteriör +10 Final Class. Lätta kalvningar.  Claas är från en av de 

starkaste familjerna inom Brown Swiss Voelkers Wment Carabella EX. 

 

On-A-Whim PREMIER, Brookings x Vigor x Denver.  

Mor till Premier är Snow Valley Vigor Poohbeer, EX-91. Premier är en tjur som förväntas 

leverera rejäl produktion, nu med prov på 144 döttrar +241M. Bra kalvningsförlopp 5,1%, 

och god dotterfertilitet, Premier ligger lite över medel på styrka och mjölkprägel. Högt och 

brett juver med starkt ligament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


