




Fatos, Vantagens e Benefícios

Fatos Vantagens
LPI Fórmula que agrega as 

características de produção, 
durabilidade, conformação, 
saúde e fertilidade

Sólidos A indústria demanda um leite 
com altos teores de sólidos. 
Vacas que produzem este tipo de 
leite são valorizadas

Confiabilidade Provas com boa confiabilidade 
representam mais segurança 
para o produtor por apresentar 
menir variação

Sistema Mamário Vacas que apresentem bons 
úberes duram mais tempo nos 
rebanhos, mantém maior saúde 
de sistema mamário e agregam 
maios valor individual

Pernas e Pés A exemplo de úbere, vacas com 
bons aprumos duram mais, 
produzem mais e reproduzem 
melhor

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
Força Leiteira

Benefícios
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Jordan é o mais novo Número 1 em LPI, representando o 
máximo na filosofia de seleção do Canadá. Vacas de alta 
produção de leite e sólidos, excelente conformação, 
excepcional características de saúde, com muita 
durabilidade.

Jordan é o mais novo Número 1 em LPI, vindo com uma das mais sensacionais provas do mercado. Um 
pedigree excepcional, Jordan é, sem dúvida, o touro deste semestre! Um touro que une muita produção de leite 
e sólidos, com prova impecável de sistema mamário e pernas e pés, com alta vida produtiva, alta fertilidade das 
filhas, baixa células somáticas e alta habilidade de parto. Um touro completo, moderno e que agrega muito valor 
nas filhas.

Jordan é alto nos teores de gordura e proteína, além de 
vir com alta prova de volume de leite e sólidos, fazendo 
de suas filhas animais de alto valor

Jordan vem com + 14 para Sistema Mamário, com 
destaque para textura, ligamento, inserção anterior, altura 
e largura de posterior. Isso significa uma qualidade 
excelente de úbere, com tremenda funcionalidade e 
durabilidade

As filhas de Jordan poderia apresentar um pouco mais de costela anterior, característica 
que muitas vezes desenvolve com o amadurecimento

Jordan é fruto do acasalamento de ouro de Goldwyn com 
Durham. O que há de mais moderno e o que vem 
trabalhando melhor na atualidade

Com + 13 para Pernas e Pés, as filhas de Jordan 
mostram excelente estrutura de casco, excepcional 
paralelismo nos jarretes, muita qualidade óssea e uma 
locomoção muito correta e confortável

Jordan vem em sua primeira prova com 183 filhas e já 
com 95% de confiabilidade. Isso significa pouca variação 
nas provas futuras e muita garantia para quem usa 
Jordan

Jordan é um touro Health$mart em função de sua 
excelente prova de Vida Útil, baixa prova de Células 
Somáticas, alta fertilidade das filhas e ótima prova de 
Habilidade de Parto. Um touro moderno com muita saúde 
nas filhas.


