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2-04 2x 365d 18.334 kg leite 4,5% gord 3,1% prot 

DAUNTLESS 
0200HO3995 DAUNTLESS 
 
PEDIGREE: 

(Mogul x Observer x Shottle) 

Touro do Mês 
Abril/2015 
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TPI LEITE PTAT C. ÚBERE C. P. PÉS VIDA PROD. 

2484 + 850 + 2.89     + 3.03 + 1.79 + 4.6 

FAC. PARTO 

6.7% 
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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 

 Dauntless vem + 2484 pontos de TPI, conforme sua avaliação genômica. Este alto TPI vem de seus 
excelentes valores para sólidos, características de saúde e sua prova de tipo funcional, com destaque 
para sistema mamário. 
 

Alto em Sólidos   Dauntless vem com ótimos teores de gordura (+ 0,10%) e proteína (+ 0,04%). Aliado a sua prova de 
volume de leite, temos uma combinação de gordura e proteína de 91 lbs! Isso o torna extremamente 
popular, atendendo muito bem a demanda do mercado. 
 

HealthSmart™  Os touros rotulados como HealthSmart são comprovadamente transmissores de vacas 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.   

 Dauntless é um touro HealthSmart e seus valores para as características de saúde comprovam esse 
rótulo. Com + 4.6 para Vida Produtiva, ele se coloca bem acima da média! Com 6,7% para Facilidade de 
Parto e + 1.4 para Fertilidade das Filhas, Dauntless encaixa-se mais exigentes rebanhos! 
 

Repromax™  Os touros rotulados como Repromax estão muito acima da média para fertilidade de sêmen. São touros 
que irão aumentar a taxa de concepção nas fazendas, diminuindo o intervalo entre parto e prenhes, 
aumentando, consequentemente, a capacidade do rebanho de produzir mais volume de leite com o 
mesmo número de animais. Dauntless é um touro Repromax™.  
 

Funcionalidade  Duntless vem com um perfil linear extremamente bem equilibrado. Sua prova indica a produção de filhas 
equilibradas de corpo, com força e qualidade leiteira, garupas amplas e corretamente niveladas, 
aprumos paralelos, com ótima estrutura de casco e excepcionais úberes. Animais de grande 
funcionalidade, com sistema mamário capaz de suportar altas produções por várias lactações. 
Mobilidade correta e função na estrutura de garupa. 
 

Pedigree  Dauntless é um filho de Mogul em uma linhagem materna de imensa solidez. Sua mãe é uma filha de 
Observer classificada MB-85 aos 2 anos e, depois, temos uma sequência de nada menos que 7 vacas 
classificadas EX! A sequência de touros no pedigree é impactante, com Mogul x Observer x Shottle x 
Durham x Charles x Blackstar x Valiant x Matt Carlo. Esse é um pedigree recheado de vacas com altas 
produções (várias acima de 18.000 kg de leite), com solidez de tipo e grande capacidade de transmissão. 

 
Sistma Mamário  O grande destaque nas provas de tipo funcional de Dauntless são seus valores para sistema mamário. 

Com + 3.67 para Inserção de Úbere Anterior, esse é um dos líderes da raça! Com + 4.27 para Altura e + 
3.93 para Largura de Úbere Posterior, podemos esperar excepcionais volumes de posterior de sistema 
mamário. Complementado com úberes rasos e de forte definição de ligamento, com ótima textura e 
correta colocação e tamanho e tetos. O linear genômico deste touro para sistema mamário é 
impressionante! 

 
Popularidade  O forte e sólido pedigree, aliado aos altos índices de TPI e LPI, combinados com o fato de ser Repromax e 

HealthSmart, além de suas ótimas provas de saúde e sólidos, já fazem de Dauntless um dos mais 
populares touros de nossa bateria! 
 

Características 
Marcantes 

 Dauntles vem de uma linhagem diferente, com vacas de alta produção e excelentes classificações. Este 
touro Repromax é um enorme especialista em sistema mamário. Podendo ser usado em novilhas, 
Dauntless é um touro completo. 

 
Alto LPI, tipo Funcional, altas produções e muita saúde, com excelentes úberes. 

  O valor de Dauntless o torna um touro completo e fácil de usar. Excelente linear, excepcionais valores 
para características de saúde, fortes dados de produção e é um especialista em úbere. 

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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