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LA DEE FROSTY 433 
GP-83-2anos-EUA
La Dee Farms - New York - EUA

REYNCREST FROSTY
GP-82-2anos-EUA
Reyncrest Farms - New York - EUA

PKW FROSTY
MB-85-2anos-EUA
Paul e Kathie White - New York - EUA

LPI

EBV Leite

EBV % Gord.

EBV % Prot.

Conformação

Sist. Mamário

Fac. de Parto

CDN/1-09

+1808

1692 Kg

+0,01

+0,05

+6

+7
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Touro moderno, sendo muito alto para leite 
e com sólidos positivos.

Frosty produz filhas de estatura mediana, 
excepcionais úberes e ótimos aprumos.

Pode ser usado em novilhas e vem com 
excelente prova de células somáticas.

Frosty é um touro Repromax, com elevada 
fertilidade de sêmen.



Fatos, Vantagens e Benefícios

Fatos Vantagens
Alta Produção de 
Leite

Altos volumes de leite 
produzidos sem muito 
desgaste.

Altos Volumes de 
Gordura

Grande apelo nos mercados 
que remuneram e valorizam 
gordura.

Grande Exemplo de 
Genética Equilibrada

Ótimo equilíbrio entre 
produção e tipo funcional, que 
já se mostra como o segredo 
para o sucesso no mercado.

Grande Número de 
Contemporâneas

Muitas filhas de Frosty foram 
testadas em grandes 
rebanhos, com alto número de 
contemporâneas, aumentando 
a confiança.

Altas e Angulosas Vacas mostram a 
caracterização leiteira que 
lhes permitem altas produções 

Benefícios

As filhas de Frosty mostram a dose certa de força e 
angulosidade. São animais que resistem a grandes 
desafios produtivos e entregam lucratividade aos seus 

0200HO01584 Diamond-Oak Frosty

O produtor comercial progressista tem no leite sua 
principal atividade. Frosty é o touro para gerar filhas 
com alta capacidade de produção por muitas lactações.

As filhas de Frosty forma testadas em rebanhos com 
grande número de contemporâneas. Rebanhos 
comerciais em que as vacas têm que se provar 
sozinhas. As filhas de Frosty mostraram que podem 
competir com rentabilidade em qualquer ambiente.

É mais do que sabido que o equilíbrio entre altas 
produções e tipo funcional é garantia de maior 
rentabilidade. As filhas de Frosty têm a perfeita 
combinação de produção e tipo funcional.

O mercado valoriza mais e mais os altos teores de leite 
e gordura. Frosty é o touro ideal para garantir vacas com 
muito leite e grandes volumes de gordura.

lhes permitem altas produções 
de leite.

Locomoção Ideal Mobilidade com conforto em 
função da ótima prova de 
aprumos, garantindo locomoção 
desejada.

Linear impecável Sem nenhuma grande falta, 
Frosty se torna fácil opção 
para uso geral no rebanho.

Largura de Úbere 
Posterior

Úberes largos mostram 
capacidade de armazenar as 
altas produções.

Úberes Rasos Úberes bem afastados do 
chão, preservando o sistema 
mamário e reduzindo os riscos 
de infecção.

Vacas que 
amadurecem de 
forma excepcional

Proprietários impressionados 
com a qualidade das filhas de 
Frosty ao amadurecerem.

Cuidados Méritos
Ísquios Altos

Pernas Retas

desafios produtivos e entregam lucratividade aos seus 
proprietários.

O úbere posterior é essencial para garantir volume de 
armazenagem de leite sem prejudicar a profundidade do 
sistema mamário. As filhas de Frosty mostram muita 
capacidade no posterior de úbere.

Vacas com boa locomoção mostram melhor 
desempenho produtivo e reprodutivo tanto em 
ambientes de confinamento quanto em sistemas de 
pasto.
A prova de Frosty permite que ele seja usado em grande 
parte do rebanho, fornecendo assim ótima padronização 
com alta renatbilidade.

Quando conseguimos um touro com tanto volume de 
leite e com úberes rasos, sabemos que o sistema 
mamário tem correto formato, garantindo longa vida 
produtiva.

A prova de Frosty mostra angulo de garupa com ísquios mais altos, mas quando 
analisamos as filhas, vemos que elas têm forte linha superior. Combinando isso com 
sua ótima prova para aprumos vista posterior e vemos que elimina as complicações que 
os ísquios altos podem trazer.

A prova de Frosty mostra -0,54 retas, o que pode ser considerado muito próximo do 
ideal. Mais uma vez, quando combinado com sua prova de pernas vista posterior, 
podemos considerar Frosty um melhorador de aprumos.

As filhas de Frosty seguem com ótimo desenvolvimento 
na segunda e terceiras crias. Isso confirma sua 
capacidade de gerar animais longevos e que seguem 
aumentando sua capacidade de produção.




