
Leite

Conformação

Sistema Mamário

Pernas e Patas

Fertilidade das Filhas

CDN/1-09

+1456Kg

+13

+10

+10

99

WISeNDY PINE DOLMAN STACEY
MB-85-3anos-CAN
3-05   305   11,998   4.2%  746  3.5%  631%
Douglas M Weber, Drayton, Ontário, Canadá
Photo by: Patty Jones

GOUDYVIEW DOLMAN JENNA
MB-83-2anos-CAN
2-10   305   9,686   3.9%  375  3.2%  306%
Ferme G.P. & H. Hebert Inc. Ste. Marie Beauce, Quebec, Canadá
Photo by: Patty Jones

REGANCREST DOLMAN
GP-CAN ST BW Marshall x Emory x Dellia

0 2 0 0 H O 0 1 6 7 7

?Um touro completo: leite+tipo;

?Úberes fenomenais;

?Ótimas pernas e patas.
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Recursos Vantagens Benefícios
Alta conformação Vacas de correta conformação 

e estilo
Gera vacas com correta estrutura genética, ideiais para durar 
por muitos anos de produção.
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Grande Força 
Leiteira

Imprime largura e estrutura, 
proporcionando saude e alta 
produção de leite

Força Leiteira  é um indicador da capacidade da vaca, 
capacidade de ser produtiva e fazer grandes volumes de leite.
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Ângulo Garupa Vacas jovens de correta 
estrutura também quando 
adultas

Angulo correto de garupa quando jovem mantem a correta 
posiçao dos isquios quando adultas e diminui o estresse 
sobre outras caracteristicas de conformaçao
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Estrutura do Pernas 
e Patas Ideal

Uma importante característica 
em contribuir para a 
funcionalidade de pés e 
pernas

Pernas e pés se tornou uma parte muito importante da 
avaliação da vaca. Uma forte estrutura do pé irá contribuir 
para a força do pé e a sua capacidade para ficar livre de 
infecções.
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Grande Fertilidade 
das Filhas

Uma forma importante de 
reduzir os custos

Quando uma vaca está em dias em abertos, ela começa a 
aumentar o custo leiteiro. Ao usar touros com alta fertilidade 
de filha é previsível que as filhas deste touro irão emprenhar 
com maior facilidade
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Forte Linha Materna Uma linha materna muito 
popular fornece confiança 
para os criadores

Uma comprovada linha de  sangue dá mais informações para 
um touro de potenciais da reprodução padrão e elimina 
espaço para erro ou dúvida.
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Forte Característica 
no Sistema Mamário

Força na parte mais 
importante da vaca (ubere)

Quando os uberes sao duraveis, o mesmo acontece com a 
vaca, fazendo dela produtiva durante muitos anos.
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Úberes de Excelente 
Textura com Forte 
Ligamento Mediano

Uniforme e simétrica largura, 
de cima para baixo.

Saude do ubere e um componente critico de sua longevidade. 
Os componentes de qualidade do ubere e qualidade do 
ligamento mediano contribuem diretamente para o aumento 
no numero de lactaçoes
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Excelente 
Combinação de 
Leite e 
Componentes de 
Produção

Na atual situação do mercado 
que é a produção que, em 
última análise, paga as faturas

Filhas de Dolman são grandes vacas para produção rentável 
dos níveis de produção de leite e componentes que podem 
atender qualquer mercado. Suas filhas produzem estes 
volumes com facilidade e pouco stress.
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Ligamento Posterior 
de Úbere amplo

Uniforme e simétrica largura, 
de cima para baixo

Ubere posterior amplo é uma característica que não só 
proporciona força para a o ligamento posterior, mas também 
adiciona a capacidade do úbere sem sacrificar sua 
longevidade.
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Desvatagem Méritos
Facilidade de Parto Originalmente, Dolman havia sido classificado como de parto facil. Bezerros de Dolman são 

maiores do que o inicialmente pensado, mas quando usado em vacas de largura deve ser 
lucrativo.
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Colocação de 
Isquios

Dolman é classificado como de estreito apesar da sua ampla garupa e largura de ubere. Sua 
garupa apresenta certa inclinaçao, mas ele recebe essa característica de sua ascendência 
paterna e pode facilmente ser protegida por ela.
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Dolman é muito touro elite que se compara com os melhores dos melhores. É muito difícil encontrar touros que 
são positivos para a fertilidade, produção, conformação e, especialmente como Dolman touros que são dois 
dígitos para sistemas mamários, pernas e pés, força e conformação global. Ele é um excelente reprodutor que terá 
enorme impacto sobre o melhoramento de um rebanho.
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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 
These are the sires of today which are considered to be some of the elite type sire.  For a bull like Lheros who has been around for a long time and has experience a genetic role back already in his career.  When you compare him to these type sires, even though he is not the extreme for type that they are, he puts together a far more balance proof and maintains profitable milk figures.  His high reliability provides breeders the guarantee of great type and show success.These are the sires of today which are considered to be some of the elite type sire.  For a bull like Lheros who has been around for a long time and has experience a genetic role back already in his career.  When you compare him to these type sires, even though he is not the extreme for type that they are, he puts together a far more balance proof and maintains profitable milk figures.  His high reliability provides breeders the guarantee of great type and show success.These are the sires of today which are considered to be some of the elite type sire.  For a bull like Lheros who has been around for a long time and has experience a genetic role back already in his career.  When you compare him to these type sires, even though he is not the extreme for type that they are, he puts together a far more balance proof and maintains profitable milk figures.  His high reliability provides breeders the guarantee of great type and show success.These are the sires of today which are considered to be some of the elite type sire.  For a bull like Lheros who has been around for a long time and has experience a genetic role back already in his career.  When you compare him to these type sires, even though he is not the extreme for type that they are, he puts together a far more balance proof and maintains profitable milk figures.  His high reliability provides breeders the guarantee of great type and show success.These are the sires of today which are considered to be some of the elite type sire.  For a bull like Lheros who has been around for a long time and has experience a genetic role back already in his career.  When you compare him to these type sires, even though he is not the extreme for type that they are, he puts together a far more balance proof and maintains profitable milk figures.  His high reliability provides breeders the guarantee of great type and show success.These are the sires of today which are considered to be some of the elite type sire.  For a bull like Lheros who has been around for a long time and has experience a genetic role back already in his career.  When you compare him to these type sires, even though he is not the extreme for type that they are, he puts together a far more balance proof and maintains profitable milk figures.  His high reliability provides breeders the guarantee of great type and show success.These are the sires of today which are considered to be some of the elite type sire.  For a bull like Lheros who has been around for a long time and has experience a genetic role back already in his career.  When you compare him to these type sires, even though he is not the extreme for type that they are, he puts together a far more balance proof and maintains profitable milk figures.  His high reliability provides breeders the guarantee of great type and show success.
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