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(Características 

 
Benefícios 

Touro com Alto TPI  O TPI garante a transmissão de alto potencial genético. 

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

 
Sólida Linhagem Materna  Jett Air vem de uma linhagem materna com 7 gerações de vacas MB ou EX. 

 No seu pedigree encontramos grandes touros como Baxter, BW Marshal, Manfred, Southwind, Chief 
Mark, Blackstar, Elevation. 

 
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. 

 Destaque para o posterior de sistema mamário, com + 4,07 para Altura de Úbere e + 3,18 para Largura. 

 
Pernas e Pés Ideais  Aprumos ideais, com destaque para + 2,93 nos Aprumos Vista Posterior. 

 Excelente estrutura de casco, com + 2,54 para ângulo de Casco. 

 
Altos Níveis de Produção  Suas filhas trabalham muito. 

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

 
Facilidade de Parto  Com 7% para parto, torna-se uma grande opção para uso em novilhas. 

 

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

gerando maior lucratividade. 

 Sua prova de + 6,0 para Vida Produtiva o torna extremamente popular. 

 
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 Jett Air mostram muita capacidade de produção, com extrema saúde e alta fertilidade. São 

vacas que mostram estatura e tamanho medianos, com muita qualidade leiteira e excpecionais úberes e 
aprumos. Com seu alto TPI, está sendo usado em grandes rebanhos comerciais e produzindo o tipo de 
vaca que se adapta com perfeição a esses sistemas. Suas filhas serão funcionais, produtivas e longevas, 
gerando maior rentabilidade em comparação com as companheiras de rebanho. 

 
 
Jett Air é um touro que surge com  alto TPI em função de sua excelente prova de saúde, sistema mamário e aprumos, além de sua 
capacidade de transmitir altas produções. Já está sendo usado pela Semex como pai de touros e torna-se um dos melhores filhos de Baxter 
do mercado. 
 

Critérios de Acasalamento 

Jett Air trabalha melhor em vacas com mais abertura de frente e maiores teores de sólidos. Irá melhorar significativamente aprumos e 
sistema mamário. 
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