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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 

 BRIGHAM apresenta alto índice de TPI, com + 2503 pontos, colocando-o entre os top touros com 
avaliação de genoma da raça e refletindo o equilíbrio de sua capacidade de transmissão para produção 
de volume e teores de leite, gordura e proteína, além de sua excepcional prova de tipo funcional e 
valores para as características de saúde. 

 

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

 Suas provas de abril 2014 mostram + 1.096 lbs de leite, com + 100 lbs de gordura e proteína combinadas 

 Teor de sólidos de + 0,09% de gordura e + 0,01% de proteína 
 

Pedigree  BRIGHAM vem de uma das mais conceituadas e respeitadas linhagens maternas da raça! Este filho de 
Numero Uno tem como mãe uma filha MB-85 de Dorcy na família da inigualável Regancrest-PR Barbie 
EX-92 GMD DOM! Seu pedigree vem com nada menos que 09 gerações de mães MB ou EX. Esta mesma 
linhagem materna produziu touros como Baltimor, Braxton, Benji, Juror Bond, entre tantos outros.   

 A sequência de touros no pedigree de BRIGHAM é extremamente forte, sendo Numero Uno x Dorcy x 
Mac x Shottle x Durham x Juror x Aerostar x Chief Mark x Chairman.  
 

Funcionalidade  A prova genômica de BRIGHAM indica animais de extrema funcionalidade, com estrutura leiteira 
equilibrada, força e capacidade, garupas extremamente funcionais, aprumos de excepcional qualidade, 
com jarretes corretamente angulados, paralelos na visão posterior, casco firme e talão alto. O destaque 
dos úberes fica por conta da extrema altura (+5,07) e largura (+4,66) de posterior, com altos valores em 
todas as características de sistema mamário. Sua prova de + 3.58 para PTAT, com + 3.35 de Sistema 
Mamário e + 3.07 de Pernas e Pés mostram o equilíbrio e funcionalidade que podemos esperar nas 
filhas. 

 

HealthSmart™  BRIGHMA é um touro HealthSmart™, com provas impressionantes nas características de saúde. Parto 
fácil, com 2.66 de Células Somáticas, +6.8 de Vida Produtiva e +3.0 para Fertilidade das Filhas! Valores 
que o tornam extremamente popular em qualquer filosofia de criação. 

 

Sistema Mamário  Realmente um dos pontos altos de BRIGHAM. Sua prova de Inserção de Úbere Anterior a +3.59, aliada a 
+ 5.07 de Altura de Posterior, +4.66 de Largura de Posterior, com + 3.39 de Ligamento Médio mostram 
capacidade de produzir vacas de úbere raso, com muita qualidade e extrema altura e largura de 
posterior. 

 

Vida Produtiva  Com + 6.8 para Vida Produtiva, podemos esperar filhas de excelente longevidade. 
 

Popularidade  Pedigree moderno e de muita solidez, altíssimo TPI, valores excepcionais de saúde, tipo funcional e 
sólidos tornam BRIGHAM um dos mais populares touros de avaliação de genoma da atualidade.  

 
Características Marcantes  
Tipo Funcional com altos 
sólidos e muita saúde 

 A prova de avaliação genômica de BRIGHAM é completa. Um touro que acrescenta produção de leite, 
gordura e proteína, com a capacidade de gerar filhas de excepcional saúde, com extremo tipo funcional, 
destacando-se o sistema mamário e aprumos. Um pedigree de uma solidez inquestionável aliado a um 
TPI muito alto colocam Brigham entre os mais interessantes e completos touros do mercado. 

Critérios de Acasalamento 

A Semex recomenda o uso de um grupo de touros com avaliação genômica no intuito de aumentar a confiabilidade da genética utilizada.  
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