
TESTEIRA

MÊS DE MARÇO/2013

Fermar Paramount Joy EX94 (EX-96 SM) - mãe 

3-01 2x 365d 11.126 kg leite 5,3% gord 4,1% prot 
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LPI LEITE CONF S.MAM P. PÉS VIDA PROD. 

1877 + 1028 + 12 + 12 + 10 + 102 

FERT FILHAS 

102 



0200JE0384      Guimo JOEL          Touro do Mês – MARÇO 2015 

 
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 

 Joel vem + 1877 pontos de LPI, conforme sua avaliação genômica, muito em função de suas equilibradas 
provas de produção, conformação e saúde. 

 
Immunity+™  Os touros rotulados como Immunity+ são comprovadamente capazes de produzir, com 25% de 

herdabilidade, filhas com melhor capacidade imune, ou seja, mais resistentes a doenças! Causando uma 
verdadeira revolução na forma de selecionar para obter animais mais resistentes, os touros Immunity+ 
estão conquistando o mercado! Joel é Immunity+ e podemos esperar que sua progênie venha com mais 
alta resposta imune, tornando-as mais resistentes a doenças! Isso se traduz em lucratividade! 
 

Repromax™  Os touros rotulados, como Repromax, são comprovadamente mais altos em fertilidade de sêmen que a 
média dos outros touros. Pesquisas demonstram acréscimos de 3 a 5% em taxa de concepção a favor 
dos touros Repromax. Isso reflete diretamente no bolso do produtor, reduzindo os caros e ineficientes 
dias em aberto e possibilitando aumentar a produção diária de leite na propriedade. Joel é um touro 
Repromax e, no mercado, a reação positiva daqueles que já usaram comprova o aumento em fertilidade. 
 

  

Funcionalidade  A prova linear de Joel, baseado na sua avaliação genômica, mostra um perfil extremamente bem 
equilibrado. Vacas de estrutura de corpo equilibradas, com excelentes úberes e aprumos. Nos úberes, 
destaque para textura, ligamento e altura de posterior. Aprumos de excelente estrutura de casco, com 
pernas corretamente anguladas no jarrete e paralelas na visão posterior. 
 

Pedigree  Joel tem um pedigree muito interessante, sendo filho de Legal, considerado por muitos como uma dos 
melhores touros de úbere da raça atualmente, com uma mãe que é EX-94 e EX-96 para Sistema 
Mamário! Dificilmente teremos erro na qualidade de úbere das filhas de Joel! Fermar Paramount Joy EX-
94 é a mãe de Joel e uma das mais respeitadas vacas da raça. Ela produziu 11.126 kg de leite aos 3 anos, 
mesmo participando de inúmeras exposições. Esta filha de Paramount tem como mãe Early Rise First 
Prize Jessie EX-92 com acumulado de 63.959 kg de leite ao longo de suas 10 lactações! Um sólido 
pedigree com muito tipo funcional e produção. 

 
Sistema Mamário e 
Pernas e Pés 

 O que vemos na prova genômica de Joel é um excepcional padrão de transmissão de sistema mamário e 
aprumos! O perfil linear nos indica transmissão de ótima textura de úbere (+ 9), com muita força e 
definição de ligamento (+ 10) e extrema altura de posterior de úbere (+ 10). Aprumos mostrando 
excelente estrutura de casco, correta angulação e ótima colocação na visão posterior. 

 
Popularidade  O forte e sólido pedigree, aliado aos altos índices de LPI, com extremas provas de tipo funcional já 

tornaram Joel muito popular no mercado. O Brasil já tem várias bezerras filhas de Joel se destacando. 
 

Características 
Marcantes 

 Joel vem de uma forte e sólida linhagem materna. É um touro Immunity+ e Repromax com um linear 
impecável com destaque para sistema mamário e pernas e pés. 

 
 

  Os valores de Joel o tornam um touro completo e fácil de usar. Excelente linear, excepcionais valores 
para características de saúde, fortes dados de produção e o fato de ser Immunity+ e Repromax. 

Critérios de Acasalamento 

Recomendamos o uso de até 50% de touros com avaliação genômica nos rebanhos, de preferência um grupo composto por três ou mais 
touros. 
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