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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 

 Manchild apresenta alto índice de TPI, com + 2068 pontos, refletindo o equilíbrio de sua capacidade de 
transmissão para produção de volume e teores de leite, gordura e proteína, além de sua equilibrada 
prova de tipo funcional e excelentes valores para as características de saúde. 

 

Alto em Sólidos  Manchild apresenta altos valores para teores de sólidos, principalmente gordura, aumentando sua 
popularidade por este apelo de mercado. 

 Suas provas de abril 2014 mostram + 762 lbs de leite, com + 51 lbs de gordura. 

 Teor de sólidos de + 0,09% de gordura. 
 

Pedigree  Manchild é um dos primeiros filhos provados de Jeeves e vem de uma linhagem materna muito 
respeitada pelas altas produções das vacas e muito tipo funcional. São 05 gerações de mães MB ou EX, 
sendo que todas mostram uma lactação de 17.000 kg de leite ou mais! 

 A sequência de touros no pedigree de Manchild é extremamente forte, sendo Jeeves x Bolton x Shottle x 
Durham x Manfred.  
 

Saúde  Manchild é um dos líderes quando se fala em saúde! Ele vem com excepcionais valores em todas as 
características de saúde. Nas provas de abril 2014, seus valores para Vida Produtiva são de + 5.4; com + 
2.2 para Fertilidade das Filhas e 2.87 para Células Somáticas. Com seus números de produção, aliado ao 
equilíbrio das características funcionais e suas excepcional prova de saúde, Manchild encaixa 
perfeitamente nos modernos rebanhos comerciais de hoje. 

 

Funcionalidade  As filhas de Manchild mostram muita funcionalidade nos diversos sistemas de produção em que se 
encontram. São vacas medianas, com excelentes úberes, ótimos aprumos, dando a elas correta 
mobilidade. Vacas de muito trabalho e que irão durar nos rebanhos. 

 

Confiabilidade  Com mais de 130 filhas, Manchild vem como uma grande opção genética de muita confiabilidade. 
 

Sistema Mamário  Sem dúvida um dos destaques das filhas de Manchild são os úberes! Seus números refletem muito bem o 
que podemos esperar nas filhas. Úbere Anterior extremamente firme, bem aderido, fornecendo suporte 
adicional para todo sistema mamário. Úbere Posterior de muita altura e largura, fornecendo ampla 
capacidade para armazenar grandes volumes de leite sem prejudicar a profundidade. Muita Textura de 
úbere, com bom ligamento médio, proporcionando um úbere raso, agarrado ao corpo e que demonstra 
grande capacidade de suportar várias lactações. Tetos corretamente colocados debaixo dos quartos e de 
tamanho correto. 

 As filhas de Manchild mostram a grande vontade de trabalhar, produzindo grandes volumes de leite de 
qualidade em úberes que suportam essas altas produções de forma a garantir longevidade. 

 

Immunity+  Manchild é um touro Immunity+. Os touros Immunity+ são comprovadamente capazes de produzir filhas 
com melhor sistema imunológico em relação a população normal. Desta forma, os touros Immunity+ 
agregam muito valor por produzir filhas que adoecem menos, produzem melhor colostro, respondem 
melhor a vacinas comerciais e são, portanto, animais que duram mais e produzem de forma mais 
eficiente. Manchild vem com esta característica, sendo um touro Immunity+. 

 

Vida Produtiva  Com + 5.4 para Vida Produtiva, podemos esperar filhas de excelente longevidade. 
 

Popularidade  Excelente e moderno pedigree, ótimos valores de produção e tipo funcional e excelentes provas de 
saúde, aliados a muita confiabilidade tornam Manchild um touro extremamente popular e que vem 
sendo utilizado nos principais rebanhos comercias americanos. Um pacote completo que atende 
perfeitamente ao que deseja o produtor comercial.  

 

Características Marcantes 
Tipo Funcional, Sólidos e 
Immunity+ 

 As filhas de Manchild mostram grande qualidade funcional. São vacas sadias, que mantém muito bem a 
condição corporal após o parto, facilitando a eficiência reprodutiva.  Aprumos corretos, com ótima 
mobilidade.  Grande destaque para os excepcionais úberes, firmemente aderidos ao corpo, com 
posterior de extrema altura e largura. Ligamentos firmes e ótima colocação e tamanho de tetos. Vacas 
feitas para trabalhar muito e durar várias lactações em qualquer sistema de manejo. 

 

Critérios de Acasalamento 
 

Para melhores resultados, devemos usar Manchild em animais de mais força e abertura de frente. 
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