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TPI

LEITE (lbs)

PROTEÍNA (lbs)

PTA TIPO

COMP. ÚBERE

COMP. PERNAS / PÉS

FACILIDADE PARTO

+ 1982

+ 2072

+62

+ 2.65

+ 2.02

+1.67

7%
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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  Brizen vem de uma linhagem materna com 7 gerações de vacas MB ou EX, sendo as 6 primeiras 

gerações de vacas classificadas EX!! 

 Ele é um filho de Mr Burns com Golgwyn Brizelda, uma filha de Goldwyn direta na Regancrest-PR Barbie! 

 No seu pedigree encontramos grandes touros como Mr Burns, Goldwyn, Durham, Juror, Aerostar – todos 
touros consagrados pela excepcional capacidade de transmissão. 

 
Excelentes Úberes  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 + 3,64 para Altura de Úbere e + 3,78 para Largura 

 
Pernas e Pés Ideais  Aprumos ideais, com curvatura correta nos jarretes e paralelas na visão posterior 

 Excelente estrutura de casco, com + 1,82 para ângulo de Casco 

 
Altos Níveis de Produção  Suas filhas trabalham muito, mostrado em sua prova de mais de 2000 lbs de leite 

 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, além de ser opção segura para 

rebanhos comerciais que sofrem com partos difíceis 
 

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

gerando maior lucratividade 

 Touro que produz muita eficiência e rentabilidade nas filhas 

 
Força Leiteira  Consistentemente transmite vacas de excelente estrutura, que agüentam o desafio de grandes rebanhos 

 Filhas amplas de frente, com ótima profundidade corporal, sem exagero em estatura 

 
Alta proteína  Mais de 60 lbs de proteina a mais do que as companheiras de rebanho 

 Lucratividade aumentada pelos altos índices de produção de leite e proteína.  

 
Popular Pai de Touros  Linhagem altamente interessante já o faz pai de touros 

 

 
Características Marcantes 
Funcionalidade com 
Extrema Produção 

 As filhas de Brizen mostram muita capacidade de produção, com altos volumes de leite e proteína. São 
vacas de excelente estrutura de corpo, sem exageros em estatura, que desempenham com muparto, 
provenientes de garupas corretas e funcionais. Seu alto índice de TPI o torna muito popular nos rebanhos 
comerciais e suas filhas estão correspondendo com alta lucratividade em relação às companheiras de 
rebanho. Animais de funcionalidade com extremas produções! 

 
 
Brizen é um touro que surge com alto TPI em função de sua excelente prova de produção e tipo, além de sua facilidade de parto, baixa 
contagem de células somáticas nas filhas e vida produtiva bem acima da média. Trata-se de um dos melhores filhos de Mr Burns em uma 
linhagem materna sem igual. 
 

Critérios de Acasalamento 

Brizen trabalha melhor em vacas que necessitem mais produção, que tenham úberes mais rasos e que irão se beneficiar com mais abertura 
de frente e profundidade de corpo. Irá melhorar locomoção e inserções de úbere. 
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