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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 

 Impression apresenta alto índice de TPI, com +2.107 pontos, destacando-se nos top 100 
 

Alto em Mérito Líquido  O Mérito Líquido (NM$) expressa a capacidade de um touro em transmitir a combinação de produção, 
saúde e longevidade. Este índice é expresso em US$, representando o lucro adicional por filha. 
Impression mostra NM$ de + 514 tornando-o extremamente popular entre os produtores comerciais. 

 

Pedigree  Impression vem com um pedigree diferente, o que aumenta ainda mais sua demanda. Ele é um filho de 
Socrates (Blitz x Prelude) em uma mãe filha de Potter. São 5 gerações de mães MB ou EX neste pedigree.  
 

Immunity+  Touros Immunity+ comprovadamente transmitem maior imunidade para as filhas. Animais com melhor 
sistema imune adoecem menos e são mais resistentes a doenças comuns em rebanhos leiteiros como 
mastite, metrite, cetose, retenção de placenta entre outros. Impression é um touro provado que entra no 
seleto grupo dos Immunity+ 

 

Funcionalidade  As filhas de Impression mostram extrema funcionalidade. Com mais de 320 filhas testadas, o que vemos 
são vacas equilibradas de corpo, com excelentes garupas, aprumos corretos, com ótima mobilidade e 
excepcionais úberes. Vacas que produzem muito e aguentam bem o ritmo de altas produções. Sua prova 
de tipo de + 3,01, aliada a alta prova de Vida Produtiva e saúde, garantem filhas de muita 
funcionalidade e grande eficiência nos rebanhos 

 

Confiabilidade  Com mais de 320 filhas, Impression oferece um pacote genético completo e com muita confiabilidade. 
 

Sistema Mamário  A prova de úbere de Impression é extremamente forte. Sem dúvida um grande especialista em sistema 
mamário, Impression vem com + 3,03 para inserção de úbere anterior, + 4,51 de altura de posterior e + 
4,15 de largura! Além + 2,19 de ligamento, com tetos corretamente colocados e de ótimo tamanho. 
Úberes de muita textura, capacidade e rasos, permitem que altas produções e muita vida útil. 

 

Pernas e Pés  As filhas de Impression mostram aprumos corretamente angulados na visão lateral e paralelos na visão 
posterior, além de ótima estrutura de casco. São animais de muita correção de locomoção e grande 
mobilidade. 

 

Vida Produtiva  Com + 4,0 para Vida Produtiva, Impression ganha ainda mais demanda quando aliado a todas as suas 
fortes características de saúde. Seu índice gera filhas que, em média, produzem leite por 4 meses a mais 
que as filhas de um touro mediano. Isso significa alta rentabilidade nas filhas de Impression 

 

Popularidade  Impression é um dos mais populares touros da atualidade em função de seu pedigree diferente, suas 
provas consistentes de produção, sua excepcional prova de sistema mamário, suas ótimas provas de 
aprumos e garupa, além de excelentes valores em todas as características de saúde. 

 

Saúde  Células somáticas baixa, vida produtiva alta, fertilidade das filhas acima da média, Immunity+. 
HealthSmart e ainda por cima Repromax! Um pacote completo! 

 

Características Marcantes 

Tipo Funcional, Sistema 
Mamário, Immunity+, 
Saúde 

 As filhas de Impression são vacas de grande equilíbrio de estrutura de corpo, com fortes linhas 
superiores, garupas amplas e corretamente niveladas, aprumos corretos e ótima estrutura de casco e 
excepcionais úberes! São vacas de grande capacidade de produção e que possuem maior resposta imune 
em média que a média do rebanho.  

Impression é um touro Immunity+, com + 3,01 de Tipo, altas provas de produção, excepcionais provas de úbere e muita saúde. 
 

Critérios de Acasalamento 

Para melhores resultados, Impression deve ser usado em vacas com ossatura mais refinada. 
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