
M i l k i n g  5 0 ,  5 0 0  o r  5 0 0 0  c o w s
5 0 ,  5 0 0 ,  5 0 0 0  v a c a s

Leite  1807 lbs
PTAT  2.36
UDC  2.38
FLC  2.24
Facilidade de Parto  6 %

(USA-1/HA-G/8-09)MB-CAN SP
R-E-W BUCKEYE-ET
0 2 0 0 H O 0 4 7 7 9

BW Marshall x Rudolph x Luke

SHOREMAR BUCKEYE DIAMONDS   
MB-85-2anos-CAN        
Mapel Wood Farms, Jerseyville, ON & 
Hardy Shore Jr., St. Thomas, ON, Canada

SHEA-HI BUCKEYE HEATHER  
MB-85-2anos-USA       
Richard, Jean, Chris, Stacy Sheahan 
Wonewoc, WI, USA

MAPEL WOOD BUCKEYE DARLA   
MB-85-2anos-CAN        
Mapel Wood Farms, Jerseyville, ON, Canadá 

BUR-WALL BUCKEYE GIGI   
Wallace A. Behnke, Brooklyn, WI, USA

EM TODO LUGAR
SEMEX FUNCIONA
EM TODO LUGAR
SEMEX FUNCIONA

Genética Balanceada e FuncionalTM



Fatos, Vantagens e Benefícios
Fatos Vantagens
Um touro com 
extrema capacidade 
de produção

Sua prova de alta produção de 
leite reflete as extremas 
lactações de suas filhas

Altos valores de TPI Um ex número 1 em TPI, 
Buckeye mostra-se como um 
dos mais completos filhos de 
BW Marshall

Níveis de sólidos 
rentável

Além dos altos volumes de leite, 
podemos esperar altos volumes 
de sólidos

Genética 
Balanceada

Buckeye representa 
perfeitamente o conceito de 
genética balanceada, com alto 
leite e ótimo tipo

Positivo em Vida 
Produtiva

As filhas de Buckeye são 
altamente produtivas e longevas

Baixa SCS Filhas com reduzida contagem 
de células somáticas

Expressionais 
Úberes Posteriores

Tem a necessária altura e 
largura de úbere para suportar 
as altas produções das filhas

Facilidade de Parto Características essencial para 
melhorar a sanidade do rebanho 
e garantir uma boa lactação

Aprumos ideais Pernas e Pés corretos permitem 
ótima mobilidade

Cuidados Méritos
Vacas menores

Pequeno negativo 
em DPR

Buckeye é um touro de sucesso internacional. Com mais de 4000 filhas em sua prova de produção e mais de 2400 em 
sua prova de tipo, mostra a aceitação e popularidade deste touro. Sua capacidade de transmitir altos volumes de leite, 
gordura e proteína, aliado a alta vida produtiva e baixa células somáticas, combinadas com excepcionais aprumos e 
ótimos úberes tornam Buckeye uma fácil opção em vacas e novilhas.

Buckeye é um dos poucos touros no mercado com esse volume 
de leite e ainda mostrando altíssima prova de úbere e aprumos, 
com extrema facilidade de parto.

Não são apensa vacas que produzem muito! Elas mostram 
capacidade de produção de altos volumes de gordura e proteína, 
tornando a rentabilidade ainda maior.

Verdadeiro indicador de rentabilidade, Buckeye coloca-se 
próximos dos 100 melhores e mostra a força do programa de 
teste de progênie da Semex nos EUA, graduando um dos mais 
populares touros do mercado.

As filhas de Buckeye necessitam de tempo para desenvolverem. São vacas que melhoram com a 
idade. O linear não apresenta nenhum grande furo e podemos esperar vacas medianas, com muita 
qualidade leiteira.

Não é nenhuma surpresa que apresente um ligeiro negativo em fertilidade das filhas. A extrema 
capacidade de produção das filhas leva a este valor ligeiramente abaixo da média.

Acima de + 2.0 para Vida Produtiva, as filhas de Buckeye são 
extremamente rentáveis em qualquer rebanho, agregando altas 
produções com mais permanência no rebanho

Sendo baixo em SCS, Buckeye mostra a potencialidade de lucro 
das suas filhas, sendo um touro que melhora produção e as 
características de saúde

São úberes com tremenda capacidade de armazenar altos 
volumes de leite, sendo uma das mais marcantes características 
das filhas de Buckeye

Um parto fácil é essencial para um bom início de lactação, 
permitindo ao animal voltar a ciclar mais cedo, além de reduzir o 
stress na bezerra nascida.

Excepcional qualidade óssea, excelente estrutura de casco e 
pernas corretamente colocadas permitem às filhas de Buckeye 
grande capacidade de locomoção, aguentando muito bem 
qualquer ambiente e sistema de produção.

Benefícios
0200HO04779 R-E-W Buckeye

A alta produção é uma das características mais marcantes de 
Buckeye. Suas filhas mantém, lactação após lactação, médias 
muito acima das contemporâneas de rebanho.




