
Dateline är en ny topptjur och son till Hotline. En 
tjur med alternativ härstamning (son till Hotrod) 
som har fått fram osedvanligt många högt bedömda 
söner däribland Velvet, Dateline och Hotjob. På 
mödernet går Dateline tillbaka till Marthafamiljen 
på Ricecrest och Wa-Del som gav topptjurar som 
Emerson, Marty och RC Matt. De senaste 
generationerna efter Montross, Day och Cancun går 
tillbaka på De-Su AltaMelhors mor Oman Fantasa 
med nästan 22000 kg mjölk på sin bästa laktation.

AltaDATELINE



Vi säger Welcome till Milestone en ny topptjur efter 
Jedi som elegant kryddar anrättningen med det 
bästa av avelsarbetet på Welcome Farm. Farfar 
Montross från Bolton Money och mormorsfar är 
Tango från Colby Taya är födda på Welcome Farm 
liksom de närmaste 15 generationerna på 
Milestones möderne. Lawman är en av ett flertal 
topptjurar från Milestones familj. Hans mor är även 
mor till den nya tjuren Lackey.

AltaMILESTONE



Reserve liksom Nitro kombinerar de två stora 
familjerna på Welcome Farms: Unique-Style Bolton 
Money (mormor till Modesty och mor till Montross)
och MS Welcome Colby Taya. Kombination har varit 
otroligt framgångsrik och resulterat i många 
aktuella tjurfäder som Tarrino, Pizazz, Thonmake, 
Gomes och Magictouch. Det som Welcome har varit 
särskilt duktiga på är att få fram 
konkurrenskraftiga ourcrosshärstammningar vilket 
syns på Reserves möderne. Modern VG e Reflector 
(Mogulson från samma familj som Bookem och 
Bovader), mormor EX Airnet, mormorsmor en ren 
Welcome härstamning, fadern Lath är en Boliverson 
från Lawmans familj och modern är Taya (Colby-FBI).

AltaRESERVE



Hornlös Holstein utan att behöva försaka framsteg 
på något område. Pappan Powerballs döttrar har 
precis börjat kalva in vilket gjorde att han stärkte sin 
bedömning ytterligare. Powerball är en Earnhardt 
bror till Monterey och Missouri. På mödernet finns 
11 generationer VG och EX utvecklade på Pen-Col 
och Gold-N-Oaks tillbaka till 
Gold-N-Oaks Morty Malibu EX 94via döttrar efter 
Supersire, Bookem, Man-O-Man och Shottle.

AltaMIGHTY-P



Westenrade Altaspring är en av Moguls mest 
kompletta söner. Han ger mycket styrka vilket 
kommer från hans möderne som går tillbaka på 
Rilara Mars Las Ravena. Denna familj har gett många 
högt bedömda söner som Robust, Jedi, Duke, 
Morgan och Bob. Hans möderne är lite outcross 
med Gerard, Mascol påen Laudansyster till Jobess. 
Spring har ovanligt många högt bedömda söner så 
han kommer att bli en av Moguls mest 
betydelsefulla söner.

AltaSPRING



Roble är en Mogulson ur 9 generationer VG eller EX 
från Delliafamiljen via döttrar efter Observer, 
Shottle, Goldwyn. Rudolph, Mascot och Blackstar. 
Roble stärkte sin bedömning rejält när döttrarna 
kom i produktion. 
Robles mor Lone-Oak-Acres O Rachel VG88 är även 
mor till Rabo som också har använts i Sverige och 
håller sin bedömning väl.

AltaROBLE



Embassy är Freddies högst bedömda son. 
Hans mor Straussdale Planet Ella upptäcktes via sitt 
genomtest. Hon låg till och med etta på TPI-listan. 
Hon kommer från en exteriört stark familj med 
döttrar efter Shottle, Durham Spike och Cousteau. 
Själv blev hon VG87 med över 19000 kg på bästa 
 laktationen. Även Embassys helbror Frederick var 
en populär tjurfader.

AltaEMBASSY



Gilcrest är högst bedömda sonen efter 
Greatest (Planet-Bolton-Bw Marshall) ur 7 
generationer VG eller EX från De-Sus Georgia familj 
och liksom sin far ger han extremt mycket mjölk ur 
väl anfästade juver från döttrar av medelstorlek. 
Fodereffektivitet! Georgiafamiljen hjälpte verkligen 
till att sätta De-Su på kartan och har gett ett 
oräkneligt antal avkommebedömda söner nämnas 
kan bland annat Observer, Gulf och Goldfinger. 
Gilcrest är från en VG Goldwyn * VG O-Man * 
EX De-Su Bw Marshal Georgia-ET

AltaGILCREST



Oak är ur den mest framgångsrika kofamiljen de 
senaste åren, Wesswood Rudy Missy, liksom Mogul, 
Supersire och Monterey. Han har dock sin helt egen 
profil. Hans mor Pine-Tree Leif Suzy EX 91är en ko 
som verkligen är avlad för kroppsstyrka 
(Leif-Shottle-O Man). Kombinerat med den starke 
mjölkförärvaren Niagra ( Boliver-Jesther) så har Oak 
blivit en tjur som verkligen ger styrka med måttlig 
mjölktyp samtidigt som han ger mycket mjölk från 
hälsosamma vackra juver. Hans speciella gener har 
gjort att han är populär att ha med i härstamningar 
till nya tjurfäder.

AltaOAK



Drago är vår första son efter Modesty, 
den högst bedömda genomtjuren i sin omgång. 
Han har fått det bästa från sin härstamning. 
Modesty ger hållbarhet, fruktsamhet och 
fodereffektivitet. Morfar Balisto ger mycket 
produktion genom höga halter. Numero Uno ger 
hållbarhet, juver och döttrar som blir bättre för varje 
laktation. Familjen har utvecklats i de två stora
besättningarna i New York: Welcome och 
Clear-Echo. Mormorsmor Ms Welcome Colby Taya är 
mor till flera högt bedömda söner som Tango, Tuffy, 
Tatum, Teacher och Boost.

AltaDRAGO



Morningview Converse Judyfamiljen har genom 
OCD Mogul Abracadabra har här säkrat en mycket 
stark exteriör. Pappan Josuper är Supersires högst 
bedömda son och ger extremt mycket produktion 
kombinerat med fertilitet och styrka. Morningview 
är en relativt liten besättning som alltid har lyckats 
ha starka, aktuella härstamningarna . Converse Judy 
familjen har fått utvecklats i konkurrens med bl a 
Lead Mae (Kingboy) och Apple-Red familjerna. 
Generationerna mellan Abracadabra och Judy är
efter Freddie, Jetstream, Outside och Gibbon.

AltaAMULET



Moreno är liksom Amulet son till 
OCD Mogul Abracadabra. Han är liksom Toohot ett 
exempel på att Peakprojektet lyckas få fram 
mycket starka söner efter tjurfäder som övriga 
stationer missat. Pappa Salvino gick i april in som 
trea på TPI-listan för avkommebedömda tjurar med 
sin kombination av mycket produktion med stark 
exteriör. Härstamningsmässigt är han verkligen en 
outcrosstjur med Hunter-Massey-Ally-Orion. 
Moreno används mycket som tjurfader och hans 
äldsta son AltaMontoya ser ut att bli nästa stjärntjur.

AltaMORENO



Montereys exteriör, fertilitet och hållbarhet 
kombinerad med Montross produktion. 
Förärvningssäkra Honeycrest Aerostar Mary familjen 
som bland annat gett oss Elegant, Nifty och 
Tuffenuff går här via döttrar efter O-Style, Planet, 
Shottle och Blitz. 

AltaTOKEN



Cordial är liksom Compass avkomling till Larcrest 
Crimson som denna laktation blev bedömd EX94 vid 
nio års ålder. Crimsons Observerdotter Larcrest Cale 
fick maxpoäng VG89 som förstekalvare och hade 
över 1000 kg fett på sin första laktation.
Cale ligger som mormor till Charley som har använts 
mycket som tjurfader. Cordial är en Springson på 
Cales Supersiredotter Canto. Bakom Crimson finns 
ytterligare åtta generationer födda på Larcrest 
nämligen Cosmopolitan, en mycket kraftfull Shottle 
och bland annat mor till Cancun, Outside 
Champagne, Juror Chanel och sen döttrar efter 
Lindy, Inspiration, Starbuck, Gold och Columbus. 

AltaCORDIAL



Peakprojektet som drivs av Alta Genetics är 
skickligt på att få fram bra söner efter tjurar som de 
andra stationerna har missat. Toohot är efter Hotrod 
(Jerod-Iota-Goldwyn) som kombinerar mycket mjölk 
med stark exteriör. Mödernet får väl räknas som 
något av en drömkombination med Mccutchen, 
Snowman, Oconnors Planet Lucia (mor till Liquid 
Gold och Willpower), Comestar Goldwyn Lilac 
tillbaks till Lylehaven Lila Z, som var All-Canadian 
och tredje generationen EX94. 

AltaTOOHOT



Apple-Red familjen i dubbel uppsättning. 
Ace-Red är högst bedömda sonen efter Bigstar-Red 
(Sympatico-Bookem-Shottle-AppleRed). Apple-Red 
sätter alltid väldigt bra exteriör kombinerat med 
extrema halter och god funktion. Sympatico har 
med Snowman-Planet på Splendorfamiljen stärkt 
mjölkproduktionen. Ace-Reds mor är en 
VG Supersire Från EX Super på Apple-Reds EX91 
Goldwynsyster Aiko som även är mor till Aikman.

AltaACE-RED



Hotrod är en avkommebedömd tjur som stiger för 
varje bedömning. Få tjurar kombinerar produktion 
med kropp, juver och ben som Hotrod gör. Han är 
från den förärvningssäkra Glen-D-Haven 
Bambifamiljen med 9 generationer VG eller EX. 
Han har en lite annorlunda härstamning med Jerod 
(Observer*Michael) på en EX Iota * Goldwyn 
*Teamster. Endast Peakprojektet använde honom 
som tjurfader men han utnyttjade sina chanser väl. 
Hans är far till Toohot och den nye tjuren Tierod 
samt farfar till Dateline och Hotjob.

AltaHOTROD



Sabre är en avkommebedömd son till Jacey som har 
samma styrkor som sin pappa: Protein, Kroppstyrka, 
Celler och Fertilitet. På mödernet kommer han från 
11 generationer Very Good eller Excellent ur 
Daphnefamiljen de senaste 10 födda på Bomaz 
Farms där familjen utvecklats i konkurrens med 
Robsons familj och familjen från Dalse Bomaz 1551.

AltaSABRE



Tierod är liksom Toohot och Hotline en av de få 
sönerna till Hotrod. Modern No-Fla Shine är en 
Supersire * Massey * O-Man *Lynch från det mycket 
ambitiösa avelsprogrammet på No-Fla med 10000 
registrerade Holstein i norra Florida där flera tusen 
embryon läggs in per år.

Shine har visat sig mycket förärvningssäker med 7 
söner i semin över 2600 TPI bland annat 
Montereysonen Flywheel som har flera högt 
bedömda söner på gång.

AltaTIEROD



Cowboy är en av få söner till Chinchi, en 
Tuffenuffson från Pen-Col Mtoto Dima familjen som 
också ligger bakom Devine, O-Style, Denim och 
Rodgers. Liksom sin pappa ger Cowboy bra 
produktion från mycket bra juver. Mödernet har 
ytterligare stärkt exteriören eller vad sägs om 
Kingboy * Mogul * Observer * Shottle * Finley * 
Durham tillbaka till Ralma Juror Faith där samtliga 
generationer är VG eller EX.

AltaCOWBOY



Darvish är liksom tidigare Undado Goldwyns familj i 
modern tappning. Fader är produktionsstarke 
Montrossonen Duke som har nästan samma 
härstamning som Jedi (mormorsfar är Snowman 
iställetför Bookem). Modern är en av de bästa 
döttrarna efter outcrosstjuren Rodgers 
(Lithium-Russell-Wizard) VG 87 som förstekalvare. 
Mormor är helsyster till Undados mor och 
mormorsmor är helsyster till Brawler´- Baxter på 
Gen-I-Beq Shottle Bombi, Ex 92 med 94 poäng på 
juver och mor till Brewmaster. Mor till Bombi är en 
EX Champion dotter direkt på Braedale Baler Twine, 
Goldwyns mor

AltaDARVISH



Cuchillo är en av de första sönerna efter Bandares, 
Bourbons bror efter Yoder. Modern är en 
Deltadotter från en annan gren av 
Larcrestfamiljen än den som ligger bakom Cordial, 
Compass och Charley. Hon är en mycket 
framgångsrik tjurmoder med 5 söner över 2700 TPI 
däribland Charleysonen Chaplin som är linjeavlad på 
Larcrestfamiljen.Familjen går via VG döttrar efter 
Supersire, Bookem och Shottle Tillbaka på Larcrest 
Oside Champagne EX90 och Larcrest Juror Chanel 
EX93.

AltaCUCHILLO



Lawmans familj har slagit till igen. Liksom sin 
pappa Bourbon ger Lackey produktion kombinerat 
med kroppsstyrka. Moder Silverdottern Welcome 
Luxury är en av de viktigaste korna i Peakprojektet 
med många högt bedömda avkommor däribland nya 
topptjuren Milestone. På mödernet 15 generationer 
födda på Welcome Farm med det som gjort dem så 
berömda förmågan att bygga starka kofamiljer med 
alternativa härstamningar eller vad sägs om 
Tango-O-Style-Nifty-Shottle-Magna-Jeff.

AltaLACKEY



Velvet är son till Hotline en tjur som förärver både 
hög produktion, höga halter och stark exteriör med 
mycket dairy strength. En rolig detalj är att han går 
tillbaka på samma kofamilj både i fädernelinjen och 
i mödernelinjen. På fädernet går han via Hotrod och 
Jabir till Observer som ju är ur De-Su Georgia 
familjen som går tillbaka på Kerndtway Goldust, 
Goldfingers mor. PÅ mödernet går Hotline via 7 
starka generationer utvecklade på J-Mor tillbaka till 
en dotter på Kerndtway Goldust. Velvets egna 
möderne håller också mycket hög kvalitet. Han går 
via döttrar efter Spring, Supersire och Shottle 
tillbaka till Edie en av Fabulous Five - de fem 
fantastiska Goldwyndöttrarna från Ufm-Dubs Eroy 
och därmed helsystrar till Goldroy.

AltaVELVET



Hotjob är en ny topptjur efter Hotline. På mödernet 
har via Dellia familjen i högform eller vad sägs om 9 
generationer VG eller EX. Först döttrar efter Josuper, 
Galaxy och Robust som ger produktion och funktion. 
Sedan har vi Gold Invite som var nominerad 
All-Canadian därefter Iotas Shottlesyster, sedan 
Dundees helsyster Dorissa och så klart Snow-N 
Denises Dellia EX95, Durhams mor. Sammantaget en 
mycket komplett tjur som används flitigt som 
tjurfader.

AltaHOTJOB



Fasttrack är linjeavlad på två av Silvers bästa 
avkommor. Fadern Helix är en halthöjare av rang 
från Cookiecutter grenen av Delliafamiljen. Hans 
bröder Handle, Haroldo och Han Solo är 
framgångsrika tjurfäder liksom Fortune, Jared och 
Halogen från andra grenar av familjen. Modern Peak 
Fastlane går via 8 exteriört väldigt starka 
generationer ( Mccutchen * Goldwyn * Durham * 
Outside * Rudolph) tillbaka till Markwell Bstar 
Raven EX 95.

AltaFASTTRACK


