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Stipendiat-reSa till USa 
med HB - GeneticS 2011
Av Pierre Bengtsson
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Resan började med att jag, Pierre, möter upp Jenny, Jeanette 
och Annelie på Max parkering i Halmstad. När vi har lastat om 
resväskorna in i en av bilarna bär de av mot Landvetter. Väl på 
Landvetter, möter vi upp Hans (reseledaren), Micke och Elling 
(norrmannen). Och nu bär de av mot staterna. Efter två timmars 
kö till passkontrollen är vi äntligen framme. Så när vi har hämtat ut 
hyrbilen så åker vi mot första besöket Lindale Holsteins. På Lindale 
blev vi välkomnade av hela familjen när vi kom. Det var Dale & 
Linda Drendel med familj som ägde gården. Vi blev först visade 
showkorna som de hade i ett uppbundet stall med ca 20 platser. Sen 
hade de en lösdrift med ca 140-150 kor på sandbås. Showkorna 
blev utfodrade med hö och kraftfoder, de andra korna fick en mix. 
Dom hade en hel del bra kor bla. Kogwick Durham Ivy EX-94, hon 
var sint nu, men dom hade spolat henne 3 gånger innan och fått 
42 embryon. Efter besöket åkte vi till hotellet och checkade in och 
fräschade till oss. Sen gick vi ut och åt en bit mat och tog några öl. 
Sen var de sängen som gällde för alla skulle jag tro.
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Vi åkte från hotellet klockan sju på morgonen mot Siemers 
Holstein. På vägen stannade vi och åt en riktig brackfrukost, alla 
åt en stadig frukost och Jenny åt en belgisk våffla med glass. Idag 
är det planerat tre riktigt bra besök. Först ut är Siemers Holstein, 
sen Budjon Holstein, sist men inte minst ska vi på en rundtur på 
en av Milksource stora gårdar (Rosendale Dairy). Så det kommer 
bli en väldigt bra dag har jag en känsla av. Första besöket var på 
Siemers Holstein. Vi var först och kollade på deras finna showbarn. 
Det är ett riktigt fint stall med stora boxar med två kor i varje. De 
mjölkade korna i en enkel 6.a tror jag. Där var inte så många kor 
hemma, de flesta var på Madison, cirka 20 st. Så det var lite äldre 
och sinlagda kor som var hemma, men några kor vi såg var bland 
annat Regancrest G Bedazzle EX-91 dotter till Regancrest PR 
Barbie EX-92 sen såg vi systern till Siemers Toys Hero som står på 
Select Sires,  Siemers Gold Hallaluh EX- 90 hennes 3 döttrar efter 
Trigger är alla över 2250 Gtpi. Om vi förstod han rätt så hade dom 
precis köpt Tri- day Ashlyn EX-96. De  hade en bra dotterdotter till 
henne efter Goldwyn som heter Siemers Alisha Golv Ava EX-94. Vi 
såg henne inte idag men vi får se henne på Madison. Sen har de en 
stor gård bara en liten bit därifrån med ca 2 300 kor. Vi körde bara 
inom med bilen och körde en runda, för de hann inte vissa runt oss 
denna dag. Men det är en riktigt fin gård med väldigt bra ordning 
och reda. Även sandbås på denna gård.

BUdjon HolStein
Budjon är alltid trevligt att komma till. Det är lite synd att alla de 
bästa korna är på Madison, bara cirka 37stycken. Men det är en 
väldigt finn anläggning de har. Förr mjölkade de 80 kor men nu har 
dom byggt om, till bredare bås och fler boxar, så nu mjölkar dom 
65 kor. Det är många som hyr in sina bästa kor hos Budjon för att 
de ska ta bra hand om dom. Dom hade ca 15-20 djur nu som de 
skötte för andra bl.a Goldwyn Lotto som var grand Champion på 
Royal 2010. För de som inte vet så var de på Budjon Krull Broker 
Elegance EX-96 levde och dog på, en världskänd ko som har 
avkommer världen över. Krull Broker Elegance har 38 EX döttrar 
32 VG döttrar, Hon har 991 registrerade barnbarn, av dom så är 
413 bedömda ( 97 EX, 211 VG och 91 GP) det tycker jag är en rätt 
bra kofamilj.

roSendale dairy 
Det här var den största gården vi var på, de hade 8 200 mjölkande 
kor och det har dom i två stallar med 4000 kor i varje stall. Dom 
mjölkas i  två stycken 80-karuseller, en för varje stall tre gånger om 
dagen. Dom hade sandbås och det syns att korn tycker om det, de 
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är rena och har väldigt bra ben. Dom har en stor anläggning så de 
tvättar sanden, de återanvänder ca 92 % av sanden igen. Istället för 
skrapor i gångarna så skrapade som med en Bobcat tre gånger om 
dagen. Vid semineringar gör de så att de synkar ihop dem till brunst 
så ibland kunde där vara 300 kor att seminera på en dag. Dom har 
ca 10000 akers (4 000 hk). Företaget som äger det heter Milksource 
det är tre personer som äger företaget dom mjölkar ca 17 000 kor 
på tre olika gårdar och dom håller på att bygga två gårdar till, så 
när de är byggt kommer dom upp till ca 26 000 kor där finns ca 260 
anställda på hela företaget och dom får ta kurser i allt från hur man 
driver en ko rätt, till att köra traktor beroende på vad dom ska jobba 
med. Men större majsbunkar har jag aldrig sett i mitt liv.

milkSoUrce
Milksource har en elitbesättning med stora boxar till korna, ett 
mycket fint stall. Som på dom andra ställena var dom bästa korna 
på Madison ca 20 st, men vi fick se lite kalvar och korna som inte 
var i form att åka till Madison. Vi såg bl.a Solitare Jordan Kylie- 
Red EX-94, 2:a plats Madison 2010. Silvermine Advent Tally-Red 
EX92, 1:a plats SR.3yr old Madison 2010. Sen har de ca 20 upp-
bundna platser men alla de bästa korna går i boxar.

Sandy-Vally
Det här besöket är lite annorlunda mot dom andra för här är inga 
utställningsdjur alls, utan här handlar allt om genomiska siffror. 
Tjuren Bolton kommer härifrån som många nog har använt. Dom 
mjölkar 400 kor två gånger om dagen använder nästan bara geno-
miska tjurar. Vi såg en hel del Planet där som jag blev överraskad 
av, de såg väldigt trevliga ut och mjölkade bra. Dom har den högsta 
genomtestade Iota kvigan i USA, det är en Iota – Planet VG-87- 
Bolton VG-86 som går tillbaka till Dellia familjen. Sen hade de en 
EX Shottle dotter på Regancrest PR Barbie som dom precis hade 
sålt till Brasilien.

dUckett HolStein
Hemmet till Roy Frosty EX-96 Suprem Champion Madison 2010. 
Det första man såg när man kom in i stallet var två kloner på Frosty 
dom hade fyra kloner totalt efter henne. Efter klonerna stod det en 
Shottle, en Sanchez och en Goldwyn efter Frosty. I en av dom stora 
boxarna stod Frostys Dundee dotter Foxy VG-89 sen hade dom en 
massa döttrar efter henne i alla olika åldrar lite överallt på gården. 
Men där var många anndra bra kor med att kolla på. Frosty var själv 
ute i en stor box han var sint nu men ska kalva in i april igen. Men 
hon såg fruktansvärt bra ut, bästa kon jag har sett nån gång. 

roSedale HolStein
Hem för Lavendel Ruby Redrose EX-96. Det var ett helt ok besök 
men jag hade nog för höga förväntningar för jag trodde att de skulle 
vara bättre än det var men det var bra kor. Redrose var ju hemma 
och det är en fantastisk ko att se. Dom hade en Tagsale nu så allt på 
gården var klippt och Prisat så det var trevligt att gå runt och kolla. 
Där var en riktigt bra dotterdotter till Redrose, Rosedale Dream Big 
VG-86 efter Shottle hon var en riktigt bra ko.

Scientific HolStein
Det första man såg när man kom fram till stallet det var en stor bild 
på Debutant Rae EX-92, alla hennes bedrifter stod skrivet nedan-
för. Dom har en väldig massa bra kor och det mesta går tillbaka till 
Hanoverhill Tony Rae EX-96 som de köpte 1987. Dom mjölkade 
14 döttrar efter Debutant Rae. Ett av de bästa besöken tyckte jag.

ocean View HolStein
Ocean View hade flyttat från Kalifornien för ett år sedan till fruns 
familjegård så då tog dom med en del av dom bättre korna hit. 
Där fanns väldigt många bra kor, häftigt att se alla med så många 
generationer med EX i familjen. Sen hade dom tagit med sig Ocen 
View Mandel Zandra EX-95 (16 år gammal ) hon gick i en hage 
med hennes döttrar och barnbarn. Hon har 12 EX döttrar än så 
länge, men det blir nog fler skulle jag tro.

madiSon
Madison är vi på dom sista dagarna, det är 
en stor utställning. Mycket att gå och kolla 
på. Första dagen så gick vi mest runt och 
kollade på alla kor när de stod i sina bås och 
kollade lite på kvigshowen. På fredagen åkte 
vi i tid för att få bra platser till den röda sho-
wen. Tjuren som dominerade var helt klart 
Advent, det var ett mycket bra djur, efter 
han Grand Champion blev KHW Regiment 
Apple –Red Reserv Champion Wilkstar-RS 
Limited - Red och HM blev en klon efter 
Apple KHW Regiment Apple 3-Red.

Lördag morgon, det var dagen man väntat på 
så vi var där i tid även idag. Det är en fantas-
tisk show att kolla på sicken kvalité det är på 
djuren rakt igenom från början till slut. Bästa 
tjuren i år igen blev Goldwyn.

Grand Champion Eastside Lewisdale Gold 
Missy Reserv  Champion blev Silvermaple Damion Camomile 
och HM blev Rocky Mountain Talent Licorice.

Ja, nu var de slut på det roliga nu var de bara att packa och 
snart bege sig hemåt. Men de var en helt suverän resa, bra 
resekamrater och väldigt bra ordnat av Hans och Britta på 
Hb-Genetics.                                           

Debutante Rae

Roy Frosty EX-96

Ocean View 
Holstein


