


Fatos, Vantagens e Benefícios

Fatos Vantagens

Sólidos Vacas de alta capacidade de 

produção de sólidos e que 

tenham úberes corretos são 

mais rentáveis

Sistema Mamário Úberes rasos, com capacidade, 

bem aderidos, altos e largos, 

com forte ligamento e excelente 

textura são essenciais para 

suportarem altas produções

Pernas e Pés Locomoção fácil e confortável, 

aumenta a vida útil e melhora o 

desempenho produtivo e 

reprodutivo

Força Leiteira Vacas bem estruturadas, com 

boa abertura de frente e 

capacidade suportam melhor o 

stress de altas produções

Garupa A estrutura de garupa é o 

alicerce do sistema mamário e 

do quadro de aprumos

Saúde Vacas sadias, com longa vida 

produtiva, baixa contagem de 

células somáticas são mais 

rentáveis

Pedigree Solidez de pedigree é mais uma 

segurança para avaliarmos a 

prova de um touro

Cuidados Méritos

Auxiliares

As filhas de Steady caminham com muito conforto, 

mostrando ótima estrutura de casco, aprumos, na visão 

posterior, paralelos e com ótima qualidade de osso.

Steady é um touro Health$mart em função de sua 

excelente prova de Vida Útil, baixa prova de Células 

Somáticas e ótima prova de Habilidade de Parto. Um 

touro moderno com muita saúde nas filhas.

Benefícios
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Steady vem com altas provas de sólidos, tanto em 

volume quanto em percentual. Sua filhas mostram 

grande rentabilidade em função de também terem alta 

vida produtiva, com excepcionais úberes e aprumos.

Steady é um daqueles raros touros que mostram excepcionais provas de sólidos, com dois dígitos para as 

provas de Conformação, Sistema Mamário, Pernas e Pés e Força Leiteira! Um pedigree sólido e 

consagrado, filhas que se destacam nos rebanhos, excelente popularidade e pai de touros! Tudo em um 

pacote genético moderno, sólido e já com tremenda popularidade.

Steady apresenta excelentes números em sua prova de 

sistema mamário. Suas filhas mostram úberes rasos, 

de excelente textura, com ótimo ligamento, muita 

firmeza de inserção anterior e ótima altura e largura de 

posterior.

O que vemos nas filhas de Staedy é uma perfeita 

combinação de força com caracterização leiteira. 

Costelas abertas e com tremenda profundidade, 

excelente abertura de peito, ossatura plana e muita 

textura de úbere dão o equilíbrio perfeito de força com 

angulosidade.

A prova de Fertilidade das Filhas de Steady está ligeiramente abaixo da média. Ainda 

com muita influencia de pedigree (Mr Sam), podemos ver mudanças positivas neste 

índice.

Steady compartilha do mesmo pedigree na linhagem 

materna de touros como Achiever, Stanleycup, Steady, 

Sidney, Sheldon, Silent, Sven entre outros. É a garantia 

de solidez e confiança.

Lombo forte, garupas corretamente niveladas e boa 

abertura entre os ísquios garantem uma estrutura de 

garupa extremamente correta e funcional nas filhas de 

Steady.
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