


Fatos, Vantagens e Benefícios

Fatos Vantagens
Produção Vacas de alta capacidade de 

produção de leite garantem 
maior rentabilidade

Estrutura de corpo Vacas bem estruturadas, com 
força de anterior e profundidade 
de costela posterior aguentam 
melhor os desafios das altas 
produções

Sistema Mamário Além de altas produções, é 
fundamental que se tenha 
úberes rasos e funcionais

Alta Prova de Vida 
Útil

Vacas produtivas e longevas. A 
combinação perfeita para a 
rentabilidade

Alta Fertilidade 
das Filhas

Vacas que emprenham rápido 
após o parto garantem DEL 
médio mais baixo e contribuem 
para o aumento da produção do 
rebanho

Equilíbrio Vacas bem equilibradas, com 
altas produções são animais de 
menor custo de manutenção

Baixa CCS Baixa conatgem de células 
somáticas assegura maior 
lucratividade

Estilo Vacas com estilo têm maior 
apelo no mercado

Cuidados Méritos
% Garupa

O que mais impressiona nas filhas de Promar é a 
correção de sistema mamário, mesmo com altas 
produções de leite. Úberes rasos, altos e largos de 
posterior, com anterior firme e bem aderido, ligamento 
definido e muita textura são alguns dos destaques

Promar é a definição de equilíbrio. Suas filhas são 
animais perfeitamente equilibradas e a constância com 
que ele transmite esse equilíbrio é um de seus pontos 
altos. Sabemos exatamente o que fazemos obter quando 
usamos o touro

Benefícios
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A filhas de Promar mostram grande capacidade de 
produção de leite, supernado em muito a média de suas 
contemporâneas. Aliado ao extremo equilíbrio funcional, 
estas vacas são garantia de rentabilidade.

Promar é um touro Repromax™, o que significa fertilidade de sêmen acima da média. É um touro 

Health$mart™, o que significa vacas sadias e de baixo custo de manutenção. É um touro que transmite altas 
produções, excepcional equilíbrio, ótimos úberes, muita estrutura de corpo e o bônus de conseguir fazer aquele 
animal especial, com estilo e grande apelo.

Promar produz filhas muito bem estruturadas, com ampla 
abertura de peito, ótima profundidade nas costelas 
posteriores, com excelente arqueamento e abertura, 
sendo um dos melhores exemplos de força leiteira

Alta produção, excelente estrutura de corpo, ótimos 
úberes e aprumos de excelente funcionalidade dão às 
filhas de Promar muita capacidade para durarem por 
várias lactações

Apesar da prova ser negativa para percentual de gordura, o alto volume de leite das filhas 
garante alto volume de gordura produzida. 

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

As filhas de Promar, em média, estão prenhas 79 dias 
após o parto, o que significa 11 dias a menos do que a 
média da raça, que é de 90 dias pós parto. Isso é dinheiro 
no bolso!

As filhas de Promar são longas, limpas na cruz, com 
muito comprimento de pescoço, costelas longas e 
anguladas, ossatura limpa, tremenda textura e qualidade 
de úbere, com muito estilo de anterior


