
TESTEIRA

MÊS DE MARÇO/2013

MS Chassity FB Calista MB-87 2 Anos CAN 

1-11 2X 305 dias 9.297 kg leite 3,9% gord 

3,2% prot 

FACEBOOK 
0200HO03753 MARBRI FACEBOOK 

PEDIGREE: 

(Man-O-Man x Airraid x Shottle) 

Touro do Mês 
SETEMBRO/2014 
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TPI LEITE PTA ÚBERE P. PÉS VIDA PROD. 

2356 +1824 +2.49 +1.83 +2.09 +2.8 

FAC. PARTO 

6,1% 

Jeanniestar Moogy Facebook MB-85 2 

Anos CAN 1-10 2X 305 dias 10.870 kg leite 

3,9% gord 3,3% prot 



0200HO3753       Marbri FACEBBOK          Touro do Mês – Setembro/2014 

 
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 

 Facebook é o mais novo Número 1 em TPI!! Com 2.356 pontos, ele lidera a lista nos EUA. Suas 
excepcionais provas de produção, tipo funcional e saúde o tornam o mais completo touro provado com 
filhas da atualidade! Além do TPI, Facebook é o Número 1 no LPI do Canadá e Número 1 na Itália! 

 

Alto em Sólidos   Facebook apresenta altos valores para teores de sólidos, principalmente gordura, aumentando ainda 
mais sua popularidade. 

 Suas provas de agosto 2014 mostram + 1.824 lbs de leite, com + 172 lbs de gordura e proteína 
combinadas!! 

 Teor de sólidos de + 0,14% de gordura e + 0,04% de proteína 
 

Immunity+  Os touros rotulados como Immunity+ são comprovadamente transmissores de um melhor sistema imune 
para as filhas. Isso significa que os touros Immunity+ conseguem produzir filhas com melhor resposta 
imune, adoecendo menos, produzindo mais, reproduzindo melhor e vivendo por mais tempo, com custos 
de manutenção mais baixos!   

 Facebook é um touro Immunity+ e vem com excelentes valores também para as características de saúde, 
com 6,1% para Facilidade de Parto, 2,78 para Score de Células Somáticas, + 2,8 para Vida Produtiva e + 
0,7 para Fertilidade das Filhas. Este filho de Man-O-Man com mãe Airraid é a escolha lógica de alta 
confiabilidade para aumentar a resistência a doenças em seu rebanho.  
 

Funcionalidade  A prova linear de Facebook, baseado na classificação de suas filhas mostram um perfil extremamente 
bem equilibrado. Vacas de ótima força leiteira, com excelentes garupas, aprumos muito corretos e 
excepcional estrutura de casco, com úberes firmementes aderidos no anterior, muita altura e largura de 
posterior, com forte ligamento médio e textura de úbere excelente. São vacas medianas, com força e 
profundidade, muita caracterização leiteira e úberes que trabalham muito e se mantém firmes, 
denotando muita longevidade. 
 

HealthSmart™  Facebook é um touro HealthSmart™, com provas impressionantes nas características de saúde. Parto 
fácil, com 2.78 de Células Somáticas, +2.8 de Vida Produtiva e +0.7 para Fertilidade das Filhas! Valores 
que o tornam extremamente popular em qualquer filosofia de criação. 

 

Repromax™  Os touros rotulados Repromax™ mostram alta fertilidade de sêmen. Estudos conduzidos pelo 
USDA/CDBC e o CDN mostram valores variando de 2,6% a 3,2% a mais de taxa de concepção!  

 Facebook é um touro Repromax™ e os relatórios positivos de sua alta fertilidade no campo não param 
de chegar! Uma grande vantagem quando queremos maximizar a genética deste gigante! 

 

Confiabilidade  Com 95% de confiabilidade, Facebook é a opção para quem deseja todo este excepcional pacote 
genético com a segurança e solidez de mais de 230 filhas testadas! 

 

Popularidade  Facebook é, hoje, o mais popular touro do mercado! Sua grande demanda vem fortalecer ainda mais 
seus inúmeros filhos em teste ao redor do mundo. Quando se fala em touros testados com filhas, 
Facebook é o nome!! 

 

Características Marcantes 
Alto TPI, tipo Funcional, 
altas produções e muita 
saúde 

 Os valores de Facebook o fazem um touro completo e fácil de usar. Linear muito equilibrado, com alta 
capacidade de produção, índices extremamente altos, muita saúde e alta confiabilidade. As filhas de 
Facebook são vacas medianas, fortes, profundas, com excelentes aprumos e ótimos úberes. 
 

Critérios de Acasalamento 

Recomendamos usar Facebook em animais de garupa correta, com boa força de lombo.  
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