
Milley x Startmore x To-Mar aAa: 456132   DMS: 456,561

Bulrush Ice Pack Ivy MB-87 4 anos
Avô Materno: Shoremar Milan

Criador: Bulrush Holsteins, Box 211, Blumenort, Manitoba, Canadá

03-09    2x    305    11236    388    3.5%     365     3.2%

                     365    12745    450    3.5%     422     3.3%

Excepcional formato e qualidade de patas;

Úberes largos, compridos e de ótimo ligamento médio;

Muita força e potência.

 

type power
200HO00232

 

Stature Short    Tall 2.32
Strength Frail    Strong 2.99
BodyDepth Shallow    Deep 2.48
DairyForm Tight Rib    Open Rib 0.48
RumpAngle High Pins    Sloped 0.67
ThurlWidth Narrow    Wide 2.27
RLegsSideView Posty    Sickle -2.64
RLegsRearView Hock-in    Straight -0.69
FootAngle Low    Steep 2.59
Feet&LegsScore Low    High 1.20
ForeUdderAttach Loose    Strong 2.11
RearUdderHeight Low    High 2.58
RearUdderWidth Narrow    Wide 2.52
UdderCleft Weak    Strong 0.84
UdderDepth Deep    Shallow 0.60
FTeatPlacement Wide    Close 1.04
RTeatPlacement Wide    Close 0.35
RTeatLength Short    Long 1.03
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(MB TS)Pennview ICE PACK

O Poder da Genética Balanceada e Funcional

Conformação: +10 Sistema Mamário: +9 Pernas e Patas: +4

Filhas: 123 Rebanhos: 91 Confiabilidade (Conformação): 89%

IB-M/09-01



Características Positivas, Vantagens e Benefícios

Caracterísitcas Vantagens Benefícios
Ótima Conformação

Finalista no concurso
“Vaca do Ano” no 
Canadá

Vacas de patas
extremamente sólidas 

Ligamentos
posteriores
altos e largos

Vacas de muita força
corporal

Facilidade para parir

Garupas e
articulações 
coxofemorais largas

Fortes inserções
anteriores

Sensacional
desenvolvimento para 
a segunda lactação

Altas classificações e 
genética que
incrementa lucros

Força impressionante com 
linear extremamente 
equilibrado.

Sua mãe foi finalista do 
concurso “Vaca do ano”em 
2006, mostrando todo o 
potencial genético e respeito 
de sua família.

Vacas com correta forma e simetria em
seus úberes posteriores irão se
desenvolver bem na segunda lactação.

Patas fincadas e de talão
profundo mantendo seus
pés longe de infecções.

Fortes e agressivas, físicos de
vacas  sadias e produtivas.

Crias que nascem com facilidade
favorecendo um bom início e duração
de lactação de suas mães.

Garupas amplas dão espaço para partos
fáceis além de propiciar espaço para
desenvolvimento da largura
do úbere posterior.

Ligamentos fortes incrementam a saúde
do úbere.

Vacas com bom desenvolvimento
dentro do rebanho impressionam,
além de tornarem-se mais produtivas

Filhas bem classificadas e
que se impõe pela qualidade
em seus rebanhos.

As filhas deste touro mostram extremo equilíbrio conformacional,
que lhes permite ser o tipo de vacas com a estabilidade e a
capacidade para durar muitos anos.

Touros com pedigree desta qualidade normalmente tornam-se
história de sucesso. Somado a isto a confiabilidade de sua
família fortalece o potencial para sucesso de suas filhas.

Pés saudáveis são vitais para a saúde do animal.
Uma vaca saudável come mais e pode assim produzir mais.

Grande largura e altura de posteriores permitem durar muitas
lactações e continuar aumentando a capacidade.

Atualmente muitas linhagens necessitam um acasalamento
com linhagem que transmita força e previna a debilidade física.
Vacas fortes se mantêm sadias e mais produtivas.

As crias de Ice Pack nascem com facilidade, eliminando qualquer
risco de problema que um bezerro possa encontrar. Mantendo toda a
força e tamanho para o qual foram concebidos.

Largura na articulação coxofemoral da à vaca boa estabilidade
na visão traseira de suas pernas fortalecendo sua parte traseira.
A largura da garupa favorecera crias sadias desde seu início
e a largura de úbere posterior dando a este maior capacidade de 
desenvolvimento. 

Inserção anterior fraca pode prejudicar a longevidade do úbere.
Acasalar para incrementar a força do ligamento anterior do úbere
levara ao aumento de longevidade e muitos anos em produção.

O desenvolvimento mostrado pelas filhas de Ice Pack tem sido
excepcional, mostrando sua capacidade de crescer e amadurecer
em vacas de muita capacidade de produção que se concretiza
quando corretamente manejadas para isto.

As classificações das filhas de Ice Pack mostram sua genética
de correta conformação que resultara em sucesso de resultados e
lucratividade.

Problemas Observações
Baixo em sólidos

Pernas com tendência
a retas  

Baixa vida produtiva

Usar em filhas típicas de:

Inquirer, Lyster, Lee e September Storm
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Muitas linhagens hoje transmitem alto teor de sólidos, e nem todos os criadores estão procurando melhorar esta
característica. Entretanto todos buscam por vacas com estrutura e com os fundamentos de equilíbrio, força, bons
úberes com pernas e patas de boa mobilidade que vai levar a anos de produção e evolução genética.

As filhas de Ice Pack apresentam pernas classificadas para o lado reto. Entretanto a força de seus pés deve
ajudar a neutralizar esta pressão excessiva. De qualquer maneira é um item de fácil manejo e acasalamento.

Esta observação se aplica aos que fazem uso das provas americanas, onde os valores de força corpórea deste
touro trabalham de maneira negativa na composição desta característica. Neste caso mostrar os valores de
permanência no rebanho da prova canadense onde Ice Pack é positivo indicando que suas filhas devem durar
mais que suas contemporâneas.
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