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PURSUIT SEPTEMBER STORM*RC
EX-CAN Storm x Astre x Starbuck
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?Um touro completo: leite+tipo;

?Úberes fenomenais;

?Ótimas pernas e patas.
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Features Vantagens Benefícios

Alta conformação Elegante tipo de vaca que tem 
correta conformação

September Storm tem a capacidade de por em conjunto um dos 
mais impressionantes tipo de estilos disponíveis. Estas vacas são 
compridas e limpas com incrível caracteristica leiteira, excelência 
em seus pés e pernas, assim como em seus ligamentos de úbere.
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Fator Vermelho O gene vermelho é muito 
popular, e ainda mais atraente 
quando combinado com a prova 
do September Storm. 

September Storm é um touro que está fazendo um grande nome 
para si próprio no Holandes Vermelho. Sua capacidade de fazer 
vacas leiteiras com comprimento corporal e estilo lhe dá uma 
vantagem sobre muitos dos outros touros fator vermelho 
disponíveis.
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Estatura e Estilo Estatura e estilo são 
características evidentes, 
capturadas à primeira vista

Estatura é ainda uma característica bastante exigida, uma vez 
que dá uma ótima primeira impressão. Juntamente com a 
estatura do September Storm vem o estilo e qualidade que tantos 
criadores estão procurando, a fim de raça de vacas com 
qualidade.
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Alta Gordura Valor acrescentado para o setor 
do leite através de elevados 
níveis de gordura

Os números de gordura do September Storm fazem dele mais do 
que apenas um especialista em tipo, e o define como um 
reprodutor equilibrado que é capaz de fornecer tipo e solidos, 
foco dos produtores profissionais.
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99% Confiança Garantia sobre o que o produtor 
pode esperar

Quando um touro atinge 99% de confiabilidade, os clientes 
podem ser muito confortáveis e confiantes em um touro de 
resultados, sabendo exatamente como usá-lo.
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Forte Linha Materna Uma forte linhagem materna que 
está na demanda mundial.

O pedigree do September Storm faz dele muito popular. Seus 
familiares continuam vendendo mais dólares a cada ano, e ele 
esta entre os mais bem classificados desta grande família.
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Mobilidade Estrutura 
Ideal de Pés & Pernas

Pés e Pernas são fundamentais 
para longevidade da raça 
atualmente

As filhas de September Storm são extremamente móveis e 
confortáveis em seus pés e pernas, o que lhes permite andar 
com facilidade e pouco stress.
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Baixas Células 
Somáticas

Um ponto importante para a 
melhoria funcional e de eficiência 
do rebanho

Uma baixa CSS ajuda a reduzir penalizaçoes aplicáveis no leite. 
September Storm pode ajudar a melhorar a eficiência do rebanho 
através desta característica.
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Corretos Sistema 
Mamários

Simetria e largura do úbere 
acrescentará a longevidade do 
sistema mamário.

Uma das melhores partes sobre os sistemas mamários de 
September Storm é a largura e simetria traseira, dando-lhes 
força e longevidade
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Porte e Força Leiteira Um indicador da capacidade de 
uma vaca leiteira

Estas vacas leiteiras combinam angularidade com força para se 
tornarem produtoras TOP que demonstrem o tipo verdadeiro em 
qualidades e conformaçao.
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Como lidar com potenciais objeçoesComo lidar com potenciais objeçoes

Profundidade corporal September Storm normalmente será ligeiramente raso em sua profundidade de corpo, contudo, 
possuem as demais características de estatura e comprimento e, se for usada em uma vaca de 
profundidade e com força, sera muito rentável.
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Inclinação de Garupas O ângulo de garupa de September Storm não é perfeito, e ele deve ser usado de garupas corretas. 
Geralmente os lombos são fortes o que ajuda a prevenir os isquios de ficarem demasiado elevado.
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Ligamento Médio Este é o tipo de uma grande característica que é debatida em September Storm, e era também um 
problema com o seu pai. Vimos que quando criadores estavam conscientes desta característica, os 
resultados têm sido mais do que aceitáveis. Proteja September Storm sobre este traço e o resto dos 
traços do úbere fará um bom pacote.
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September Storm é um touro que já conquistou uma posição confortável como um especialista em tipo, especialmente no 
Vermelho & Branco. Ele provou-se um reprodutor de excelente pés e pernas, estatura, estrutura e estilo, e ligamentos. Para 
o criador que procura um touro que forneceralgo muito especial, September Storm é uma ótima opção!
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Answers to possible objections

Objection Answer

High SCS

SCS is a trait effected by management and is not highly heritable.  A 
good manager should be able to maintain manageable SCS levels by 
working with the exception udder quality and udder shape

Hard Calving

Yes he is not a bull meant to be used on small heifers, but for second 
calvers and above these are cows that can hit the ground strong and 
aggressive and get off to a strong start.

Coarse  Bone Quality

With any strength bull you will breed a heavier bone, but when crossed to 
the milky cows there is an opportunity to produce strong effective cows 
that will increase your level of profit



Sire Comparison

Semen Code Bull Name PTAT UDC Strength Milk Reliability Type

0072HO01758 Comestar Lheros 1,87 1,61 2,05 345 97%

029HO10889 Far-O-La Debbie-Jo Drake 2,45 2,68 1,12 162 89%
011HO06433 Nunesdale Durham Rudy 2,58 2,83 0,68 -331 82%
007HO06758 Regancrest-MR Drham Sam 2,21 1,32 1,72 513 93%
007HO07020 To-Mar D-Fortune 2,97 2,41 1,47 -170 63%
094HO10276 Regancrest Dundee 2,4 2,39 2,09 62 89%

Comments 
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