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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 

 On The Money vem com ótimo índice de LPI, refletindo sua capacidade de transmissão extremamente 
equilibrada 

 

Alto em Proteína  On The Money apresenta altos valores para teores de proteína, aumentando sua popularidade por este 
apelo de mercado. 

 Suas provas de agosto 2013 mostram + 667 kg de leite 

 Teor de + 0,05% para proteína 
 

Pedigree  On The Money vem com um grande pedigree. Ele é filho do popular Lencrest On Time com uma das 
vacas mais espetaculares da raça – Way-Bom Counciller Mystery EX-95. Esta filha de Counciller produziu 
12.369 kg de leite aos 7 anos, com 5,3% de gordura e 4,0% de proteína. A avó materna de On The Money 
é uma filha EX-92 de Master C Tops, seguida de uma filha MB-85 de Star Advancer. Na sequencia, temos 
uma filha EX-90 de Title, depois uma EX-91 de Oracle, seguida de uma MB-86 filha de Beauty´s Master. 
Um pedigree recheado de vacas de muito impacto e uma sequencia de touros que fizeram história na 
raça. 
 

Repromax™  On The Money é um touro Repromax™. Isso significa que a fertilidade de sêmen é maior do que a média, 
aumentando, em média 2,6% a taxa de concepção. 
 

Funcionalidade  As filhas de On The Money mostram muita funcionalidade nos diversos sistemas de produção em que se 
encontram. Suas filhas classificadas no Canadá mostram excepcional capacidade de funcionar bem em 
sistemas de confinamento e pasto. Nada menos que 79% de suas filhas forma classificadas 80 pontos ou 
mais. Testado simultaneamente na Austrália, suas filhas paridas lá estão recebendo grandes elogios.  

 

Confiabilidade  On The Money vem com 84% de confiabilidade. 
 

Perfil Tipo Funcional  On The Money apresenta um excepcional perfil de tipo funcional. Com + 8 para Conformação, + 6 para 
Sistema Mamário, + 6 para Pernas e Pés e + 10 para Força Leiteira, ele é um touro muito completo. Suas 
filhas são animais de extrema funcionalidade. Impressionam pela estrutura de corpo, abertura de frente, 
profundidade de costelas, angulosidade e extrema correção de garupa (+9). 

 As filhas de On The Money são animais altos, forte, profundos, muito angulosos, com úberes muito 
corretos e aprumos ideais, com ótima estrutura de casco. Garupas amplas e corretamente niveladas são 
marcas registradas das filhas de On The Money. 

 

Garupa  On The Money é um grande especialista em corrigir garupas. Uma das preocupações da raça, 
precisamos de touros que deem melhor nivelamento de garupa, além de aumentar a distancia entre os 
ísquios e fortalecer a região lombar. On The Money faz isso com extrema frequência. 
 

Vida Útil  Com 101 para Vida Útil, podemos esperar filhas de excelente longevidade. 
 

Popularidade  On The Money  tornou-se muito popular logo que saíram suas provas de agosto. Usado em grandes 
volumes na Austrália, suas filhas mostram enorme capacidade de adaptação ao sistema de pastoreio do 
país. São vacas equilibradas e que trazem muita funcionalidade ao sistema. No Canadá, sua 
popularidade vem desde seu lançamento como genoma em função de seu excepcional pedigree. 
 

Características Marcantes 

Tipo Funcional, Sólidos e 
Pedigree 

 As filhas de On The Money mostram grande qualidade funcional. São vacas de excelentes aprumos, 
muita força leiteira, excepcionais garupas e úberes corretos. Seu pedigree nos brinda com vacas que 
marcaram época na raça, com muita produção e tipo. 
 

 
On The Money é um especialista em Força Leiteira e Garupa.  
 

Critérios de Acasalamento 

Para melhores resultados, On The Money deve ser usado em vacas com úberes mais rasos. 
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