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Características 
 
Benefícios 

Alto TPI  O índice nacional dos EUA – TPI – resume o perfil genético de transmissão do touro para as 
características de produção, tipo funcional e saúde. Touros de altos índices de TPI terão uma capacidade 
de transmissão mais equilibrada e de acordo com as demandas do mercado 

 Manifold apresenta alto índice de TPI, com +2.167 pontos 
 

Leite e Sólidos  Manifold apresenta altos valores para volume de leite e sólidos, além de teores de sólidos extremamente 
interessantes para nosso mercado atual. 

 Suas provas de abril 2013 mostram + 1687 lbs de leite, com + 90 lbs de gordura e + 63 lbs de proteína 

 Teor de sólidos de + 0,10% de gordura e + 0,05% de proteína 
 

Saúde  As características de saúde demonstram a capacidade de um touro em produzir, na média, filhas que 
consigam desempenhar melhor nos rebanhos em função de sua melhor sanidade. 

 Manifold é um grande especialista em saúde, com ótima prova de células somáticas, vida produtiva e 
fertilidade das filhas, além de apresentar baixa mortalidade nas bezerras. 
 

Facilidade de Parto  Certamente uma das mais importantes características nos rebanhos comerciais, a facilidade de parto 
auxilia em muito a um bom início na lactação de vacas e novilhas 

 Manifold é um excepcional touro para Facilidade de Parto, com 4% 
 

Funcionalidade  As filhas de Manifold desempenham extremamente bem nos rebanhos comerciais que visam altas 
produções em vacas sadias e eficientes. 

 Suas filhas mostram ótimos aprumos, garupas corretas e funcionais, úberes capazes de suportar as altas 
produções e durar várias lactações. 

 São animais que mantém um pouco mais de condição corporal, facilitando a prenhes no pós-parto. 
 

HealthSmart™  Touros HealthSmart™ destacam-se nas características de saúde, produzindo vacas mais longevas 
 

Repromax™  Touros Repromax™ mostram fertilidade de sêmen acima da média. Cerca de 2,6% a mais de taxa de 
concepção é o que se pode esperar no uso de touros Repromax™ 

 Manifold é um touro Repromax™, com excepcionais resultados de fertilidade no Brasil. 
 

Pai de Touros  Como não podia ser diferente, Manifold já é pai de inúmeros touros em diversas centrais ao redor do 
mundo. Suas características de transmissão, aliadas a um sólido pedigree o tornam um candidato 
natural a ser pai da futura geração de touros. 

 

Confiabilidade  Manifold já tem o que chamamos de segunda geração de filhas, ou seja, animais paridos fruto do uso do 
touro após a saída de sua primeira prova. 

 Com 2881 filhas testadas, Manifold é a certeza de alta confiabilidade nas provas. 
 

Popularidade  Manifold é um dos mais populares filhos de O Man e tem grande aceitação e uso nos grandes rebanhos 
do Canadá e dos EUA.  

 

Completo  Manifold é um touro com provas modernas, atendendo ao que o produtor de leite deseja – altas 
produções, eficiência, saúde e longevidade – tudo isso com muita confiança. 

 

Características Marcantes 

Saúde, Produção e 
Eficiência  

 Manifold tem mais de 2800 filhas para sustentar sua fama de touro que produz animais de alto 
desempenho produtivo, com muita qualidade em termos de produção de sólidos. Suas filhas são animais 
que mostram extrema eficiência, com excepcional saúde e tipo funcional. Vacas que irão durar muitas 
lactações nos rebanhos mais exigentes, traduzindo em lucratividade aumentada para seus donos. Força 
leiteira, com correção de aprumos e úbere caracterizam muito bem as filhas deste pai de touros. 

 

 
Manifold é um touro Repromax™ e HealthSmart™, com 98% de confiabilidade. Pai de touros, Manifold é um dos mais interessantes touros 
para uso em novilhas, com apenas 4% de dificuldade de parto. Sua popularidade certamente será refletida no aumento constante de filhas 
testadas. 
 

Critérios de Acasalamento 

Para melhores resultados, Manifold deve ser usado em animais de costelas mais abertas e espaçadas, ou seja, em vacas ou novilhas de 
maior angulosidade geral. Preferencialmente usar em vacas que mostrem forte definição de ligamento mediano. Ele irá acrescentar muita 
força, com úberes de excelente firmeza de anterior e muita altura e largura de posterior. 
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