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Maplelane-Manor Celebi Wade

TPI: 2256
Leite: +969 lbs
PTAT: +1.24

CELEBRATE
200HO2714 Springway CELEBRATE

PEDIGREE:

(Man-O-Man x Boliver x Addison)
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JUNHO/2015
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C.P.Pés: +1.19
Vida Prod: +1.7
Fac Parto: 6.5%
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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 

 Celebrate vem + 2256 pontos de TPI, conforme sua avaliação com 199 filhas. Ele está entre os 35 
melhores touros em TPI nos EUA.. Este alto TPI vem de seus equilibrados valores para produção, saúde e 
tipo funcional. 

 
Confiabilidade   Celebrate passou pelo nosso grupo de touros Genomax™, sendo largamente utilizado muito em função 

de ser um de nossos primeiros touros Immunity+™. As ´provas de abril 2015 viram Celebrate agregar 199 
filhas testadas, dando a ele uma prova oficial com filhas e uma confiabilidade de 95% para produção. 
Confirmando a excelência de nosso programa de genoma, Celebrate vem com uma excepcional prova 
agregada a alta confiabilidade. 
 

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.   

 Celebrate é um touro HealthSmart™ e seus valores para as características de saúde comprovam esse 
rótulo. Com + 1.7 para Vida Produtiva, ele se coloca bem acima da média! Com 6,5% para Facilidade de 
Parto e 2.62 para Score de Células Somáticas, além de valores positivos para Fertilidade das Filhas, este 
é um legítimo touro que transmite saúde para suas filhas! 
 

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. Celebrate é um reconhecido touro Repromax™.  
 

Funcionalidade  Celebrate vem com um perfil linear extremamente bem equilibrado. Suas 82 filhas classificadas mostram 
animais extremamente funcionais. São vacas de estatura mediana, com ótimo equilíbrio entre força e 
caracterização leiteira. São vacas com garupas amplas, aprumos corretamente angulados no jarrete e 
paralelos na visão posterior. Ótima estrutura de casco. As filhas mostram úberes com capacidade, mas 
rasos, em função das ótimas inserções no anterior e posterior de muita altura e largura. Ligamento bem 
definido e forte, com tetos corretamente colocados e de tamanho ideal. Vacas que mostram muita 
capacidade de produção, com excelente equilíbrio de corpo, ótimos aprumos e úberes. Animais que 
trabalham forte, mas mantém saúde e tem tudo para serem longevas e rentáveis. 

 
Pedigree  Celebrate é um filho de Man-O-Man com nada menos que 14 gerações de mães MB ou EX!! São 8 vacas 

´classificadas EX neste pedigree sólido e recheado de altíssimas produções! A mãe é uma filha de Boliver 
com mais de 16.000 kg na primeira lactação. A avó é uma Addison com mais de 17.000 kg na 1ª cria. 
Temos ainda nesta linhagem materna Ruann Royalty Cora, conhecida por ser EX-90 com mais de 26.000 
kg de leite aos 4 anos!! Não podemos deixar de mencionar Diamond-S Eve Corry EX-90, que produziu 
mais de 17.000 kg de leite (na década de 70!!!). Um excepcional pedigree transmitindo muita produção 
e sólido tipo funcional. 

 
Immunity+™  Os touros rotulados Immunity+™ são comprovadamente capazes de transmitir um sistema imune melhor 

para sua progênie. Animais com melhor sistema imune são mais resistentes a doenças e 
significativamente mais rentáveis ao longo da vida. Exclusividade da Semex, este pioneiro programa tem 
em Celebrate um de seus primeiros touros comprovados como Immunity+™. A enorme vantagem dos 
touros Immunity+™ já está sendo comprovado pelas suas filhas respondendo melhor aos desafios 
sanitários nos rebanhos. Menores taxas de mastite, menos retenção de placenta, menos diarreia e 
pneumonia nas bezerras, melhor qualidade de colostro, maior fertilidade e menos problemas de casco 
são apenas alguns dos benefícios que podemos obter com os touros Immunity+™. 

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

Repromax™, HealthSmart™, Immunity+™e provado com 95% de confiabilidade fazem de Celebrate um 
dos mais populares touros provados do momento. 
 

Características 
Marcantes 

 Celebrate vem com alta confiabilidade, é um touro de alta fertilidade de sêmen, muito superior a média 
nas características de saúde e ainda por cima Immunity+™. Transmite vacas modernas, que trabalham 
muito e se mantém sadias. 

 
Alto TPI, tipo Funcional, alta confiabilidade e equilíbrio. Repromax™, HealthSmart™, Immunity+™. 

  

Critérios de Acasalamento 

Os melhores resultados serão obtidos utilizando Celebrate em vacas ou novilhas com correta angulação de garupa. 
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