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PENINSULA SULTAN EMILY

05-01  2x   305   7731   5.2%  406  3.8%   290

SULTAN NORVAL ACRESS JESS

02-00   2x   305   8601   5.7%  491  3.6%  367

SHF Centurion SULTAN
EX-92 Centurion x Jude x Top Brass

0 2 0 0 J E 0 0 3 0 3

?Leite com desvios positivos para sólidos;

?Úberes de ótimos ligamentos;

?Força e angulosidade na medida certa..



Caraterˇsitcas Positivas, Vantagens e Benefˇcios

CaracterÌsticas 

Positivas Vantagens BeneficÌos

Ótima 
Conformação

Vacas de muito estilo e correta 
conformação

Tremenda Força
Leiteira

Imprime largura de corpo e 
estrutura em geral, muita saúde, 
apetite e alta produção de leite

Alta Confiabilidade Prova de alta confiabilidade em 
todas as características

Altas 
classificações

Indicativo de correta conformação 
funcional

Forte linha 
materna

Suas 3 mães mais próximas 
classificadas EX

Altos valores para 
Sistema Mamário

Força e qualidade em sua úbere, 
dentre as mais importantes 
características das vacas leiteiras

Úberes de ótima 
textura e fortes 
ligamentos

Uniformes e simetricos do topo à 
base

Excelente 
combinação de 
Leite e Sólidos

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

Ligamentos 
posteriores altos e 
largos

Uniformes e simetricos do topo à 
base

Problemas ObservaÁ„o

Composto de 
Pernas e Patas

Ísquios Altos

Sultan é parte da melhor elite dos touros da raça Jersey. É muito raro em qualquer raça encontrar reprodutores de 
alta produção, aliada a ótima conformação,especialmente com números tão altos para úberes e sobretudo com 
altíssima confiabilidade. Sultan realmente irá impactar a raça Jersey de maneira muito especial através de suas 
filhas e filhos.

Força leiteira é um ótimo indicador de capacidade produtiva 
da vaca. Ou seja grande volume de produção

Filhas corretamente conformadas para alta eficiência 
produtiva e reprodutiva, 948 filhas classificaas com 77% B+ 
ou melhor: 5 EX, 213 MB, 505 B e 16F

Apesar de ser cotado com valor "0" nesta característica, devemos analisar o composto todo e 
apreciar o fato de que Sultan é um touro que se bem usado não imprime suas características 
negativas a suas filhas, prova disto é a evolução mostrada em sua prova com os dados da 
segunda colheita de filhas

A prova de Sultan mostra que ele é levemente negativo para colocação de ísquios e com leve 
tendencia a produzir filhas de isquios altos. Deve ser usado sobre vacas com correta colocação 
de ísquios e angulo de garupa.

A saúde do úbere é um componente citrico de sua 
lingevidade. Os componentes que conferem qualidade ao 
úbere e a força de seu ligamento central estão diretametne 
ligados ao número de lactações que o mesmo ira durar.

Uma comprovada linhagem materna dá mais segurança e 
diminui em muito a chance de erro

Filhas de Sultan são vacas para produção de níveis de leite 
e componentes que podem atender qualquer mercado. Suas 
filhas produzem estes volumes com facilidade e pouco 
stress

Aumenta em muito sua chance de acerto, muitas 
observações em todas as características, seja produção ou 

Uma vaca permanece em produção quando seu úbere dura, 
fazendo que ela seja produtiva por muitos anos

Largura de úberes posteriores é uma característica que não 
apenas confere força à inserção posterior, como também 
aumenta a capacidade do úbere sacrificar sua longevidade.

0200JE00303 SHF Centurion Sultan

Produz vacas com correta estrutura física, ideal para que 
durem muitos anos produzindo


