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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 

 Lemust vem + 2836 pontos de LPI, muito em função de suas altas provas de gordura e proteína, além de 
seu excelente padrão de transmissão para tipo funcional e ótimas provas nas características de saúde. 
 

Alto em Sólidos   Lemust vem com ótimos teores de gordura (+ 0,03%) e proteína (+ 0,04%). Aliado a sua excelente prova 
de leite (+ 1606 kg) temos uma combinação de gordura e proteína de 119 kg! Isso o torna extremamente 
popular, atendendo muito bem a demanda do mercado. 
 

HealthSmart™  Os touros rotulados como HealthSmart são comprovadamente transmissores de um melhor mais 
longevas e mais férteis. São animais de capacidade de produção mais eficiente e que custam menos para 
o produtor. Os touros HealthSmart aumentam a rentabilidade por vaca.   

 Lemust é um touro HealthSmart e seus valores para as características de saúde comprovam esse rótulo. 
Com 105 para Vida Útil, ele está um desvio padrão inteiro acima da média. Com 101 para Habilidade de 
Parto, 100 para Persistência de Lactação, 107 para Temperamento e 104 para Habilidade de Parto das 
Filhas, Lemust se caracteriza pela produção de filhas equilibradas, eficientes e rentáveis.  
 

Funcionalidade  A prova linear de Lemust, baseado na classificação de suas 83 filhas mostra um perfil extremamente 
bem equilibrado. Vacas de ótima força leiteira, com garupas amplas, aprumos muito corretos, paralelos 
na visão posterior e excepcional estrutura de casco, com úberes de excelente firmeza de inserção no 
anterior, boa altura e ótima 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. 
 

Pedigree  Lemust vem com um dos mais respeitados pedigrees da raça. É um filho de Planet com uma mãe MB-87 
no primeiro parto filha de Bolton e que é irmã materna de Lavanguard, sendo filha de Comestar 
Lautamie Titanic MB-89 aos 2 anos. Ela produziu mais de 21.000 kg de leite em sua segunda lactação. 
Na sequencia temos uma Igniter MB-89 aos 2 anos e depois a Emerson MB-85. A mãe da Emerson é 
Comestar Lausan Black MB-87, que é a irmã inteira de Comestar Leader, sendo filha da inigualável 
Laurie Sheik. São, portanto 07 gerações de mães MB ou EX! Um pedigree que já produziu gigantes da 
raça como o mencionado Comestar Leader, além de Outside, Lheros, Lavanguard, entre tantos outros 
nomes de grande destaque. 

 

Sistema Mamário  O que vemos nas filhas de Lemust é uma grande habilidade de produção, com úberes rasos, firmemente 
aderidos ao coro, com textura e correta colocação e tamanho de tetos. Destaque para firmeza de 
inserção anterior (+ 13) e largura de posterior de úbere (+14). 

 

Confiabilidade  Com 95% de confiabilidade, Lemust  é a opção para quem deseja todo este excepcional pacote genético 
com muita segurança e solidez. 

 
Popularidade  Lemust é altamente popular em função de seus ótimos índices, seu respeitado e sólido pedigree, sua 

equilibrada prova de conformação e excelente prova de produção. Com 95% de confiabilidade pode e 
deve ser usado com muita segurança. 

 

Características Marcantes 

Alto LPI, tipo Funcional, 
altas produções e muita 
saúde 

 Os valores de Lemust o tornam 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 
Lemust são vacas medianas, fortes, profundas, com excelentes aprumos e ótimos úberes. 
 

 

Critérios de Acasalamento 

Recomendamos usar Lemust em animais de garupa corretamente niveladas e com boa força de lombo.  
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