


Fatos, Vantagens e Benefícios

Fatos Vantagens
Alta Conformação Vacas que pontuam muito bem 

nas características funcionais 
de grande importancia

Ângulo Garupa 
Ideal

Kingly encaixa muito bem em 
diversas linhagens por corrigir 
de forma marcante o ângulo de 
garupa

Úberes rasos e 
bem aderidos

Úberes são altos e rasos, 
mantendo o piso afastado do 
chão

Alta provas de 
Vida Produtiva

Produz vacas que duram muitas 
lactações

Ótima Habilidade 
de Parto

Componente essencial para 
gerar animais sadios

Alta Produção de 
Leite

Um transmissor de filhas com 
altas produções de leite

Baixa CCS Baixa conatgem de células 
somáticas assegura maior 
lucratividade

Uma Prova 
Equilibrada e 
Completa

Mostar que irá melhorar a 
grande maioria das 
características

Vacas que são 
Rentáveis ao 
longo de toda 
lactação

Excelente Persistência de 
Lactação

Cuidados Méritos
Baixa Fertilidade 
da Filhas

As filhas de Kingly mostram excepcional persistência de 
lactação, mantendo volumes rentáveis de leite até o final 
de suas lactações
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A correta conformação funcional é importante para 
assegurar longevidade. As filhas de Kingly mostram 
capacidade de altas produções por várias lactações

Kingly é um dos touros de grande popularidade após suas provas de abril. Com sua capacidade de 
transmissão de altos volumes de leite, aliado a um linear impecável, com destaque para as características 
funcionais e ótimas características de saúde, ele se torna uma grande opção para o produtor progressista

Vacas com ísquios ligeiramente baixos e forte região 
lombar são características de demanda dos produtores 
por aumentar a eficiencia reprodutiva, além de imapctar 
positivamente os aprumos

Vida Produtiva é uma ótima forma de prever a 
longevidade da vaca no rebanho. Vacas longevas 
contribuem mais para o rebanho

Uma característica de extrema importancia e que deve ser cuidadosamente analisada, a 
fertilidade das filhas sofre forte impacto de manejo. Manter os animais em conforto térmico, 
bem como em instalações adequadas aumenta a fertilidade

Maximizar as ferramentas que possam aumentar a 
lucratividade é fundamental. Ao usar touros de baixa 
prova de células somáticas, ajudamos a diminuir os riscos 
de mastite, aumentando a renatbilidade

A grande maioria dos produtores busca touros com boa 
habilidade de parto. Kingly ajuda a reduzir o stress do 
parto em novilhas e vacas, assegurando melhor eficiencia 
reprodutiva e produtiva

A filosofia de genética equilibrada sempre foi o foco da 
Semex. Kingly é mais um grande exemplo desta filosofia 
colocada em prática

O sistema mamário é uma das mais importantes partes da 
vaca. Kingly faz um excelente trabalho de produzir úberes 
rasos, altos e muito bem aderidos

Kingly vem com prova muito acima da média para 
produção de leite. Aliado a sua ótima prova de úbere, 
garante filhas de muita rentabilidade

Benefícios




