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Características 

 
Benefícios 

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

 Tennessee apresenta alto índice de LPI, com +2.674 pontos 
 

Alto em Sólidos  Tennessee apresenta altos valores para teores de sólidos, aumentando sua popularidade por este apelo 
de mercadol. 

 Suas provas de abril 2013 mostram + 592 kg de leite 

 Teor de sólidos de + 0,15% de gordura e + 0,18% 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. 

 Tennessee é um grande especialista em saúde, com ótima prova de células somáticas, vida produtiva e 
fertilidade das filhas, além de ter parto fácil, atendendo muito bem às demandas dos principais 
produtores. 
 

Fator Vermelho  Além da alta popularidade e demanda dos animais Vermelho e Branco, os atuais pedigrees que irão 
possibilitar a obtenção de VB estão cada vez mais modernos. 

 Tennessee é um filho de Mr Burns em uma mãe filha de Goldwyn. Este moderno pedigree, aliado ao fato 
dele ser Fator Vermelho, o torna uma excelente opção para atender à esta demanda. 

 

Funcionalidade  As filhas de Tennessee 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 
 

Perfil Tipo Funcional  Tennesse apresenta um excepcional perfil de tipo funcional. Com + 13 para Conformação, + 10 para 
Sistema Mamário e + 12 para Pernas e Pés, ele é um touro muito completo.Suas filhas são animais de 
extrema funcionalidade. 

 Podemos esperar que as filhas de Tennessee terão ótimo desempenho em qualquer sistema de 
produção. Úberes bem aderidos, excelentes aprumos, ótima força e qualidade leiteira, com garupas 
corretas e funcionais. 

 

Pernas e Pés  Tennessee é um grande especialista em aprumos. Suas provas de abril 2013 mostram que a estrutura de 
casco das suas filhas é ideal, com muita profundidade de talão e excepcional ângulo de casco. A 
qualidade óssea é outro ponto forte, com muita definição e mobilidade de jarrete. Pernas corretamente 
anguladas na visão lateral e paralelas na visão posterior. 

 

Confiabilidade  Tennessee é um touro que já apresenta 91% e mostra 86 filhas com dados de lactação, com média nas 
filhas de 10.760 kg de leite. 

 Das suas 52 filhas classificadas 69% têm pontuação B+ ou Melhor. 
 

Popularidade  Tennessee tornou-se muito popular logo que saíram suas provas de abril. Um grande especialista em 
teor de sólidos, com excepcionais provas de tipo, facilidade de parto, ótimas características de saúde e 
ainda é Fator Vermelho!  

 

Características Marcantes 

Tipo Funcional, Sólidos e 
Saúde  

 As filhas de Tennessee  grande qualidade funcional. São vacas de excelentes aprumos, com ótima 
estrutura de casco, muita qualidade de ossatura e angulação correta nos jarretes. Os úberes são 
firmemente aderidos ao corpo, com forte definição de ligamento e muita textura. São animais de correta 
força e profundidade, com garupas de nivelamente ideal. Mostram altos teores de sólidos e muita saúde, 
com baixa contagem de células somáticas. Tennessee pode ser usado em novilhas e sua prova mostra 
alta vida produtiva. 

 
Tennessee é um touro HealthSmart™, com 91% de confiabilidade. Indicado para novilhas, é um especialista em aprumos e saúde. 
 

Critérios de Acasalamento 

Para melhores resultados, Tennessee deve ser usado em animais de costelas mais profundas e com maior largura de úbere posterior. 
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