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Características Benefícios 
Touro IMMUNITY+  Touros Immunity+ são comprovadamente animais com maior resposta Imune 

 Esta alta resposta imune é transmitida para a progênie com uma herdabilidade de 25% 
 Vacas de alta resposta imune são mais resistentes a doenças como mastite, metrite, retenção de 

placenta, além de produzirem melhor qualidade de colostro e responderem melhor a vacinas 
 

Sólida Linhagem Materna  Seaver vem de 5 gerações de vacas MB ou EX, indo a Moriningview Prelude Sax EX-92. Um pedigree 
sólido, com vacas de alta produção e muita longevidade. 

 Seaver é fruto da mágica combinação de Goldwyn com Durham 
 

Excelentes Úberes  Seaver é largamente conhecido pela sua excepcional capacidade de produzir, constantemente, filhas de 
excelentes úberes. 

 Úberes rasos, de muita textura, com excelente inserção de úbere anterior, muita altura e largura de 
posterior, com ótima definição de ligamento médio. 
 

Perfeita Combinação de 
Força Leiteira 

 Seaver é um filho de Goldwyn que transmite força de parte anterior. As filhas mostram muita abertura 
de peito, com ótima profundidade e abertura nas costelas, tanto anterior quanto posterior. São vacas 
que mostram potencia e excelente caracterização leiteira.  

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

Funcionalidade  Seaver tem 162 filhas classificadas no Canadá e 73% delas têm pontuação B+ ou Melhor, o que mostra a 
extrema funcionalidade que ele transmite para sua progênie. 

 Esta funcionalidade, aliada ao fato de ser um touro Immunity+, faz com que as filhas de Seaver tenham 
muita longevidade, o que pode ser comprovado em sua prova de 109 para Permanência no Rebanho. 

 
HealthSmart™  Seaver é um touro HealthSmartSua e suas provas de saúde são impressionantes. Com 2,56 para Células 

Somáticas e 109 para Permanência no Rebanho, este touro é capaz de produzir o tipo de vaca que gera 
alta lucratividade no rebanho. 

 
Adaptabilidade  Encontramos as filhas de Seaver em diversos sistemas de produção distintos. Elas se comportam 

extremamente bem em sistemas de free-stall, bem como em sistemas predominantemente a pasto. São 
animais de alta resistência e extremamente competitivas. 

 
Pai de Touros  Seaver foi usado como pai de touros. Isso se deve ao seu excepcional pedigree, sua excelente prova de 

tipo funcional, sua capacidade de transmissão das características de saúde e, agora pela sua 
comprovada resposta imune acima da média. 

 
Confiabilidade  Seaver tem 96% de confiabilidade, com 332 filhas testadas para produção. Um touro que, em breve, já 

estará acrescentando às suas provas a segunda geração de filhas. 
 

Repromax™  Touros Repromax™ mostram fertilidade de sêmen muita acima da média, garantindo maiores taxas de 
concepção. Os touros Repromax™ agregam, em média, 2,6% de concepção a mais no rebanho. 

 Lucratividade aumentada pelos maiores índices de prenhes.  
 

Estilo  Seaver é capaz de produzir aquele animal diferenciado, que destaca pelo estilo, correção e equilíbrio. 
 

Características Marcantes 
Saúde, Úbere, 
Longevidade 

 As filhas de Seaver são destaca nos rebanhos em função da capacidade de produção, juntamente com 
muita saúde, vindo de excepcionais úberes, maior resposta imune, força e potencia de estrutura, sem 
serem extremas em estatura, com correta estrutura de garupa. A melhor palavra para definir as filhas 
de Seaver é equilíbrio funcional. Um dos melhores touros da atualidade para sistema mamário, podemos 
esperar muita longevidade da progênie de Seaver. Pai de touros, ele está gerando grande expectativa 
em relação à sua segunda geração de filhas. 

 
 
Seaver já tem mais de 300 filhas testadas e mostra 96% de confiabilidade. Sua prova de + 14 para Sistema Mamário, aliado ao fato de ser 
um touro Immunity+, HealthSmart e Repromax o tornam extremamente popular entre os filhos de Goldwyn. 
 
Critérios de Acasalamento 
Seaver trabalha melhor em vacas mais fechadas de frente, que tenham garupa mais ampla e ossatura mais refinada. Irá melhorar em muito 
todo sistema mamário, além de dar a adequada abertura e profundidade de corpo. Um touro que transmite equilíbrio e potencia para as 
filhas. 
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