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Fatos Vantagens Benefícios
Extrema Produção Altas volumes de leite gordura e 

proteína caracterizam as filhas 
de Howie

Lactação após lactação, as filhas de Howie surpreendem pela 
rentabilidade que entregam aos produtores. A Alta capacidade de 
produção já se mostra nos animais de primeira lactação.

Alto LPI Índice de rentabilidade vitalícia, 
Howie se coloca entre os top 40 
para LPI

Os números de Howie refletem a rentabilidade das filhas, com 
altas produções e excepcional tipo funcional, mostrando o 
equilíbrio desejado nas modernas vacas de hoje.

Excelentes Úberes Muito leite com tremendos 
úberes

As filhas de Howie mostram úberes com a capacidade necessária
para suportar as altas produções. Destaque para força de 
ligamento, aliada a textura e força de anterior.

Excepcionais 
Aprumos

Locomoção fácil e reduzidos 
problemas de casco, 
aumentando a rentabilidade das 
filhas

As filhas de Howie mostram grande facilidade de locomoção e 
adaptam-se bem a qualquer sistema de produção. Um dos 
melhores touros da raça para profundidade de talão, ainda 
destacamos sua prova de aprumos vista posterior.

Força Leiteira Animais de amplo peito, 
adequada profundidade e força 
se mostram mais resistentes e 
adaptados

Howie se coloca entre os 4% melhores touros para força leiteira. 
Suas filhas mostram a capacidade, força e abertura necessárias 
para as altas produções, mantendo-se competitivas em qualquer 
sistema de produção.

Baixa SCS Filhas com reduzida contagem 
de células somáticas

Além do alto volume de leite, as filhas de Howie mostram-se 
melhores do que a média em termos de contagem de células 
somáticas, aumentando a lucratividade obtida com os altos 
volumes de leite, gordura e proteína.

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

Howie pode ser utilizado em novilhas, o que o torna uma das 
lógicas opções para quem necessita aumentar produção, corrigir 
sistema mamário e aprumos. Parto mais fáceis são uma boa 
garantia de lactação e reprodução melhoradas.

Funcionalidade Equilíbrio, produção alta e 
funcionalidade. Vacas modernas

As filhas de Howie são extremamente funcionais, ou seja, vacas 
equilibradas, de alta capacidade de produção e livres de 
problemas. São animais que passam pelo estábulo sem serem 
notadas, desempenhando como se espera de uma vaca moderna

Cuidados Méritos
Garupa As filhas de Howie têm uma ligeira tendência a mostrar a garupa mais plana. Ísquios ligeiramente 

mais altos ou nivelados com os íleos. Quando analisamos os aprumos destas vacas, vemos que 
não está atrapalhando em nada a capacidade de locomoção.

Pequeno negativo 
em Fertilidade das 
Filhas

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.

Howie é um touro com 95% de confiabilidade para produção e seus valores para EBV Leite o colocam entre os 3% 
melhores da raça. Seus valores de tipo produtivo são excepcionais, com destaque para sistema mamário e pernas e 
pés. Um dos mais completos touros da atualidade, sua popularidade cresce ainda mais pelo fato de poder ser usado em 
novilhas. Filho de Morty com BW Marshall, temos garantia de muito volume de leite em um pacote extremamente 
funcional.
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