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P. Pés: + 15
Força Leite: + 16
REL%: 88%



Características  Benefícios 

Alto LPI 

• O índice nacional dos 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;

• Doorman vem + 3156 pontos de LPI, conforme sua avaliação com

213 filhas. Este alto LPI vem de seus equilibrados valores para

produção, saúde e excepcional tipo funcional.

Confiabilidade 

• Doorman foi um dos mais populares touro Genomax™, sendo

largamente utilizado muito em função de seu forte pedigree. As

provas de dezembro 2015 confirmaram o que muitos esperavam –

Doorman é o touro mais alto em Tipo no Canadá. Suas 73 filhas

classificadas o colocam como um verdadeiro especialista em força

leiteira, sistema mamário e pernas e pés. Com 88% de

confiabilidade, Doorman segue como um dos touros com mais alta

demanda no mundo.

Show Time™ 

• Os touros rotulados como ShowTime™ são comprovadamente

transmissores de vacas de mais funcionalidade, com estilo

diferenciado. São animais que mostram um equilíbrio perfeito de

força com caracterização leiteira. Úberes de excelente formato e

textura e aprumos corretos e ideais, com ótima qualidade de

ossatura;

• Doorman é um touro ShowTime™ e seus valores para as

características mencionadas são excelentes. Além de produzir

animais diferenciados, ele mostra muita confiabilidade e

consistência de transmissão. Com +20 para Conformação, +16 para

Sistema Mamário, +15 para Pernas e Pés e +16 para Força Leiteira,

Doorman é o exemplo de transmissão de beleza e funcionalidade.

Inúmeras de suas filhas já se sagraram campeãs nas principais pistas

do mundo.

Immunity+ 

• Os touros que recebem o rótulo de Immunity+ são aqueles que

transmitem, com 30% de herdabilidade, a característica de maior

resposta imune, ou seja, animais de melhor imunidade contra



doenças causadas por vírus e bactérias. As filhas de touros 

Immunity+ são mais resistentes a doenças como mastite, metrite, 

problemas de casco, retenção de placenta, o que as torna mais férteis 

e com maior vida produtiva. Doorman é um touro Immunity+ e suas 

filhas, além da excepcional funcionalidade e capacidade de 

produção de leite com altos teores de sólidos, são animais de 

extrema resistência. 

Pedigree 

• Doorman vem de um pedigree que ganhou muita expressão nos 

últimos anos. Filho de Bookem, sua mãe é Val-Bisson Shottle 

Imelda, uma impressionante vaca classificada MB-89 no Canadá 

(pontuação máxima para o número de crias que tem), sendo EX-91 

para Sistema Mamário. Ela produziu 18.373 kg de leite na segunda 

lactação, com 3,8% de gordura e 3,6% de proteína. Esta filha de 

Shottle tem como mãe a excepcional Val-Bisson Goldwyn Maya 

MB-88 CAN. Também com 18.053 kg de leite na segunda lactação, 

Maya já tem 41 filhas classificadas, sendo 100% com 80 pontos ou 

mais, valendo a ela 30* no Canadá. Na sequência temos uma bisavó 

MB-87 filha de Finley, seguida de uma Rudolph MB-88, uma 

Supersire MB-86, uma Prelude MB-86, uma Blackstar MB-86 e 

uma Chief Mark MB-88. Um pedigree recheado de grandes vacas, 

com altas lactações de muito teor de sólidos e que vem produzindo 

inúmeros filhos e filhas de grande destaque na raça. Além de 

Doorman, esta linhagem materna já produziu touros como Dominic, 

Integral, Morning, entre outros. 

Força Leiteira 

• Doorman é um destes touros que aparecem muito raramente na raça. 

Chamamos de construtor, pela sua capacidade de transmitir muita 

força, com excelente caracterização leiteira. Este tipo de touro é 

extremamente importante para devolver a força e capacidade dentro 

da raça. Além de suas filhas mostrarem excepcionais úberes, 

aprumos ideais e muito estilo, elas demonstram força de frente, 

abertura de peito, profundidade nas costelas e uma angulosidade 

incomum. Doorman é realmente daqueles touros que aparecem de 

muitos em muitos anos na raça. Com +15 para amplitude de peito, 

+10 para profundidade de corpo e +13 para angulosidade, temos 

aqui um dos grandes touros construtores da raça. 

 
 
 
 

• Doorman, como já mencionado, foi um dos mais populares touros 

Genomax™ d Semex. Por muito tempo, a disponibilidade de sêmen 



 
 
 

Popularidade 

estava muito limitada. O fato de suas filhas brilharem nas pistas 

como bezerras, novilhas e agora vacas, veio a aumentar ainda mais 

a popularidade e demanda deste gigante. Usado extensivamente 

como pai de touros, extremamente utilizado em TE e FIV, Doorman 

pode ser considerado um dos mais populares touros já há mais de 4 

anos. Suas filhas paridas vêm obtendo altas classificações e isso é 

uma constância neste touro. Funcionalidade com estilo. Doorman é 

um bom produtor de sêmen e a disponibilidade nos permite dizer 

que este será um touro com milhares de filhas em menos de 1 ano. 

Características 

Marcantes 

• Doorman tem mais de 200 filhas testadas e é um especialista em 

tipo, com grande destaque para sua capacidade de transmitir 

excelentes úberes, aprumos e muita força leiteira, com filhas de 

muito estilo e funcionalidade. 

  

Critérios de Acasalamento 
Os melhores resultados serão obtidos utilizando Doorman em vacas mais angulosas de frente. 
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