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Características 

 
Benefícios 

Touro com Alto LPI  O LPI garante a transmissão de alto potencial genético; 

 O LPI combina saúde, produção e tipo em um só índice, estimando a lucratividade que cada touro pode 
transmitir à sua progênie. 

 
Suportado por uma Forte 
Linhagem Materna 

 Mãe Shottle MB-88 x EX Champion x Braedale Baler Twine; 

 Uma das mais influentes linhagens maternas de todos os tempos. 

 
Excelente Qualidade e 
Forte Ligamento 

 Produz consistentemente úberes de muita textura, com ligamentos fortes e bem definidos; 

 Úberes sadios que trabalham muito, lactação após lactação. 
 

Excelentes Inserções de 
Úbere 

 Úberes com fortes inserções, tanto anterior quanto posterior; 

 Suporta muito bem a maturidade e produção adicional, positivamente influenciando longevidade e 
produção. 

 
Pernas e Pés Ideais  Ossatura de muita qualidade, com conforto no caminhar e ótima visão posterior dos aprumos; 

 Características corretas, que possibilitam suportar os desafios de ambiente e durar por muitas lactações. 

 
Altos Níveis de Produção  Estas vacas trabalham muito; 

 Prova mostra que a progênie supera muitas de suas companheiras de rebanho, tornando-as mais 
produtivas e com forte contribuição positiva. 

 
Desvios Positivos para 
Proteína e Gordura 

 Muitos mercados estão focados em teores ao invés de volumes. 
 

 
Alta Vida Produtiva  Vacas que superam suas companheiras em longevidade, permanecendo produtivas por mais lactações; 

 Estas vacas irão gerar mais lucratividade. 

 
Baixa Contagem de 
Células Somáticas 

 Consistentemente mais baixas que as companheiras de rebanho; 

 Característica valiosa, aumentando os volumes de leite produzido, além de fornecer mais sanidade para 
o sistema mamário. 

 
Touro HealthSmart™  Vacas sadias custam menos; 

 Touros HealthSmart™ mostram 9 dias em aberto a menos, 11% a menos de partos difíceis e 7% menos 
natimortos. 

 
Touro Repromax™  Touro de Alta Fertilidade; 

 Touros Repromax™ têm, em media, 2,6% a mais de taxa de concepção; 

 Touros Repromax™ transmitem 3 dias em aberto a menos que outros touros. 

 
Características Marcantes 
Funcionalidade  As filhas de Brawler não são do tipo que irão triunfar nas pistas. No entanto, ele produz o tipo de vaca 

que faz a diferença nos rebanhos. Estas vacas irão contribuir pela grande saúde, fertilidade e 
produtividade que farão a diferença nos rebanhos. Tudo isso complementado pela excelente 
conformação funcional. 

 
 
Brawler é um touro especial e influente. Ele supera em teores de sólidos, tipo e características de saúde, produzindo vacas longevas e muito 
produtivas. Brawler já é pai de touros e irá influenciar a raça tanto pelos seus filhos quanto pelas suas filhas. 
 

Critérios de Acasalamento 

Brawler trabalha melhor em vacas com correto nivelamento de garupa. Deve ser usado em vacas com bom nivelamento de piso de úbere. 
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