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Bridon BE Puff MB-87-3anos
02-03  2x   222   6249   4.9%   304   4.1%   258

Willow Creek Ex Emma MB-85-4anos
02-00   2x   294   5595   4.7%   261   3.6%   203

Bridon EXCITATION
EX Sambo x Evening x Renaissance

0 2 0 0 J E 0 0 1 3 6

?Filhas sensação das pistas;

?Conformação total;

?Úberes fenomenais.



Caracterˇsticas Positivas, Vantagens e Benefˇcios

CaracterÌsticas Positivas Vantagens BenefÌcios

Muito boa conformação Vacas estilosas e de correta conformação.

Força leiteira  Imprime largura de corpo e estrutura em geral,
 saúde, apetite e boa produção de leite.

Ótimas Patas Extremamente alto em ângulo de casco e 
profundidade de talão

Boas classificações de 1ª 
colheita de filhas

Indicativo de correta conformação funcional. 
Lembrar que na 1ª colheita os acasalamentos 
são aleatórios.

Úberes rasos Ótima prova para profundidade de úbere.

Altos valores para Sistema 
Mamário

Força e qualidade em seu úbere; dentre as 
mais importantes características das vacas 
leiteiras.

Úberes com fortes 
ligamentos

Uniformes e simétricos do topo à base.

Ligamentos posteriores altos 
e largos

Uniformes e simétricos do topo à base.

Ótimo pedigree Linhagens nobres da raça Jersey.

Problemas MÈritos

Contagem de células 
somáticas

Ísquios Altos

0200JE00136 Bridon Excitation

Produz vacas com correta estrutura física, ideal 
para que produzam por muitos anos.

Força Leiteira é um ótimo indicador da capacidade 
produtiva da vaca, ou seja grande volume de 
produção.

Boas patas são fundamentais para que as vacas 
sobrevivam muitos anos produzindo com eficiência, 
principalmente em manejos intensivos.

Filhas corretamente conformadas para alta 
eficiência produtiva e reprodutiva. 106 filhas 
classificadas com 79% B+ ou melhor 28MB, 56B+, 
21B, 1F.
Grande opção para acasalamento com linhagens 
americanas de muito leite e que em decorrência 
terminam apresentando excessiva profundidade de 
úbere.

Excitation é um touro que faz justiça a seu nome, sua produção realmente causa excitação. Vacas de aparência jovial com úberes 
rasos e produtivos.

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

A saúde do úbere é um componente crítico de sua 
longevidade.Os componentes que conferem 
qualidade estão diretamente ligados ao número de 
lactações que o mesmo irá durar.

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

Dos 3 filhos de Jaspar Renaissance's Evening, 
Excitation é o único que além da herança 
conformacional de sua mãe também transmite 
produção.

Apresenta cotação para contagem de células somáticas um pouco elevada. Apesar do C.C.S. ser 
muito dependente de manejo, recomenda-se não utilizar touros com contagem de células elevada em 
duas gerações seguidas.

A prova de Excitation mostra que ele é levemente negativo para colocação de ísquios e com leve 
tendência a produzir filhas de ísquios altos. Deve ser usado sobre vacas com correta colocação de 
ísquios e ângulo de garupa.




