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CHELIOS MB-87 EXTRA
 Popular Pai de Touros
 Alto em Sólidos
 Muito Tipo Funcional
 Excelente Saude
 Muito Estilo nas Filhas
 Excepcional Habilidade de Parto

Genética para vida! 
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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 longevidade produtiva que cada 
touro pode transmitir à sua progênie 

 

Sólida Linhagem Materna  Chelios vem de uma linhagem materna com 10 gerações de vacas MB ou EX! Vem da famosa família da 
Sunnylodge Prelude Spottie, que colocou inúmeros filhas em centrais e produziu várias mães de touros. 

 Ele é um filho de Baxter com uma Goldwyn MB-87 5* 

 No seu pedigree encontramos grandes touros como Baxter, Goldwyn, Allen e Rudolph. 
 

Excelentes Úberes  Chelios produz consistentemente úberes de muita textura, com forte inserção de úbere anterior, 
ligamento muito bem definido, extrema altura de posterior e correta colocação de tetos. 

 Úberes rasos, que suportam as altas produções 
 

Perfeita Combinação de 
Força Leiteira 

 As filhas de Chelios mostram muita caracterização leiteira, aliada a excelente estrutura, com boa 
abertura de frente e excepcional profundidade de costelas.  

 É, certamente, um touro que irá transmitir muita força e abertura para suas filhas 
 

Pernas e Pés Ideais  Sua prova de + 14 para Aprumos reflete bem a extrema correção dos aprumos e a ótima mobilidade das 
filhas. 

 Com +10 para ângulo de Casco e +10 para Profundidade de Talão, Chelios é um dos grandes 
especialistas em estrutura de casco da raça. 

 

Altos Teores de Sólidos  Sua prova de teor de sólidos é moderna, com EBV de + 0,42% para gordura e + 0,12% para proteína. 

 Aliada a uma prova consistente para leite, Chelios garante altos volumes de sólidos nas suas filhas, 
mostrando uma combinação de + 116 kg de gordura e proteína! 

 

Facilidade de Parto  Com 108 para Habilidade de Parto, Chelios é uma excelente opção para uso em novilhas. Baixa taxa de 
natimortos, aliado a partos com pouca assistência o tornam extremamente popular. 

 

Alta Vida Produtiva  Também com 108 para Vida Útil, Chelios garante longevidade e maior lucratividade através da maior 
permanência no rebanho das suas filhas. 

 Quando aliamos alta vida produtiva, baixa célula somática e excelente habilidade de parto, temos um 
pacote de muita rentabilidade e eficiência nas filhas de Chelios. 

 

Confiabilidade  Chelios já vem em sua primeira prova com 190 filhas em lactação, o que lhe confere 94% de 
Confiabilidade. 

 A consistência de sua produção é vista com a quantidade de filhas classificadas B+ ou Melhor (80%). 
 

Repromax™  Touros Repromax™ mostram fertilidade de sêmen muita acima da média, garantindo maiores taxas de 
concepção. 

 Lucratividade aumentada pelos maiores índices de prenhes.  
 

Popular Pai de Touros  Chelios já é usado como pai de touros em função de seu pedigree e de sua capacidade de transmissão. 
 

Características Marcantes 
Saúde, Sólidos e Muito 
Tipo 

 As filhas de Chelios mostram tremendo equilíbrio, com aquele estilo a mais que encontramos somente 
nas filhas de touros especiais. A garantia de altos teores de sólidos, com muita saúde e fertilidade de 
sêmen acima da média, tornam Chelios um touro de extrema popularidade. Vacas amplas, abertas, 
angulosas, com forte linha superior, excepcionais aprumos e muita qualidade de sistema mamário é o 
que vemos nas filhas de Chelsios. Seu alto LPI, aliado a sua consistência de transmissão e grande 
habilidade de parto estão fazendo de Chelios um dos preferidos para uso em novilhas na América do 
Norte. 

 
Chelios vem com sua primeira prova já contando com 190 filhas testadas e 94% de confiabilidade. Seu alto LPI é resultado de sua excelente 
prova de sólidos, aliada a muito tipo funcional e ótima saúde. 
 

Critérios de Acasalamento 

Chelios trabalha melhor em vacas que necessitem mais força e profundidade de corpo, além de correção de aprumos e sistema mamário. 
Usar em vacas ou novilhas que tenham maior amplitude de garupa e correto nivelamento na estrutura de garupa. Comprimento de tetos 
deve ser protegido. 
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