


Fatos, Vantagens e Benefícios

Fatos Vantagens
Alta Conformação Impressionante força de 

estrutura de corpo, com muito 
equilíbrio no linear

Força Leiteira e 
Capacidade

Vacas de muita potencia, que se 
mantém sadias e competitivas

Vacas com patas 
fortes e corretas

Cascos fortes, com talão 
profundo minimizam as 
infecções

Posterior de Úbere 
Largo

Largura e simetria de úbere 
aumentam a capacidade de 
armazenagem sem prejudicar a 
sanidade

Aprumos vista 
posterior ideal

Vacas com aprumos paralelos 
na visão posterior mostram mais 
conforto e mobilidade

Baixa SCS Reduz a quantidade de células 
somáticas no leite, aumentando 
a qualidade do mesmo

Alta Vida Produtiva Filhas de touros com alta prova 
de vida útil duram mais que as 
contemporâneas, aumentando a 
lucratividade das mesmas.

Forte inserção 
anterior de úbere

Uma das mais importantes 
características relacionadas a 
permanência no rebanho

Pedigree 
excepcional

Acrescenta solidez e 
popularidade para o touro

Padrão de 
transmissão 
consistente

Um grupo uniforme e 
padronizado de filhas no teste 
de progênie é uma garantia de 
consistência

Qualidade Óssea

Simms mostra tremendo pedigree, indo a Sunnylodge Prelude 
Spottie. Um pedigree sólido, conferindo geração após geração de 
vacas com excelente capacidade de transmissão.

0200HO03402 Domicole Simms

Um touro que transmite um padrão extremamente equilibrado em 
todas as suas características de tipo, produzindo vacas com 
capacidade de suportar desafios e durar mais lactações

Muitas linhagens necessitam de uma geração de força e potencia 
para evitar a debilidade. Vacas fortes mantém maior capacidade 
de competição e sanidade

Benefícios

Simms é uma excelente alternativa de tipo e força. Aliado a seu extraordinário pedigree, sua excelente prova de saúde e 
sua grande capacidade de produção consistente e uniforme, ele vem como uma das mais sólidas opções disponíveis.

Maior largura de úbere auxilia na força de inserção de posterior, 
aumentando a vida útil do sistema mamário.

Cascos sadios são essenciais para a saúde geral da vaca. Animais 
de bons cascos produzem mais e reproduzem melhor, aumentando 
a vida útil do animal

Como em muitos touros de força, a qualidade da ossatura mostra-se mais forte e pesada. Simms 
deve ser usado em vacas mais refinadas de osso e que necessitam de maior potencia.

As filhas de Simms se mostram muito corretas na forma como 
conduzem seus aprumos. Jarretes paralelos, dando conforto ao 
caminhar e prolongando a vida útil do animal

Quando um touro consegue imprimir constantemente sua marca, 
torna-se mais fácil de usar e os resultados são mais previsíveis.

Pontos a Considerar

Sendo baixo em células somáticas aumenta o apelo comercial pelo 
touro. Simms é bem abaixo da média, dando a ele um dos 
melhores índices da raça. Vacas que produzem qualidade em 
qualquer sistema de produção

A atual situação do mercado de leite exige uma vaca que dure 
mais tempo no rebanho. As filhas de Simms mostram a 
capacidade de permanecerem maior tempo produzindo leite de 
qualidade nos rebanhos, tornando-as mais rentáveis e lucrativas.

Um anterior fraco compromete a longevidade da vaca. As filhas de 
Simms mostram tremenda força de inserção anterior, contribuindo 
mais uma vez para aumentar a longevidade.


