


Fatos, Vantagens e Benefícios

Fatos Vantagens
Equilíbrio Vacas equilibradas 

desempenham melhor em 
qualquer sistema de produção

Úberes rasos e 
bem aderidos

Keneth é daqueles touros que 
transmitem úberes rasos, 
fortemente aderidos ao corpo e 
capazes de suportar altas 
produções por muitas lactações

Aprumos ideais Locomoção fácil e confortável, 
aumentando a vida útil e 
melhorando o desempenho 
produtivo e reprodutivo

Alta Prova de vida 
Útil

Produz vacas que duram muitas 
lactações

Ótima Habilidade 
de Parto

Componente essencial para 
gerar animais sadios e garantir 
um bom início de lactação para 
as primíparas

Alta Produção de 
Sólidos

Um transmissor de filhas com 
altas produções de leite de 
qualidade. Exatamente o que o 
mercado está buscando

Baixa CCS Baixa contagem de células 
somáticas assegura maior 
lucratividade

Fertilidade das 
Filhas

Fator essencial em qualquer 
exploração leiteira, a fertilidade 
das vacas é rentabilidade na 
certa

Cuidados Méritos
Garupa

Benefícios
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A correta conformação funcional é importante para 
assegurar longevidade. As filhas de Keneth mostram 
tremendo equilíbrio de conformação, com extrema 
funcionalidade de úbere, aprumos, garupa e estrutura de 
corpo

Keneth é um dos mais populares touros Health$mart da Semex. Por ser também Repromax, ele está tendo 
grande aceitação nos rebanhos comerciais. Um touro que garante vacas sadias, com altas produções de leite 
de qualidade de sólidos e baixa CCS. Com excelente habilidade de parto, Keneth é um dos favoritos nos 
grandes rebanhos.

Vacas que apresentam úberes altos, largos, com forte 
ligamento médio e muita firmeza de inserção anterior 
desempenham por mais tempo no rebanho, além de 
estarem menos sujeitas a injúrias no sistema mamário

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

Apesar da prova de Keneth para garupa, o que vemos são animais funcionais, com ótima 
reprodução, como mostra seus números de fertilidade das filhas, além de não causar 
impacto negativo na locomoção

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 rentabilidade

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

Keneth produz filhas acima da média para fertilidade. São 
animais que emprenham em menor tempo após o parto, 
garantindo a eficiência e aumentando a rentabilidade

As filhas de Keneth mostram excelente profundidade de 
talão com ótimo ângulo de casco. Pernas com jarretes 
paralelos e curvatura ideal. Locomoção confortável

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


