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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; 

• High Octane vem +2456 pontos de TPI, conforme sua 
avaliação genômica; 

• Este alto TPI vem de seus equilibrados valores para 
produção, saúde e excepcional tipo funcional. 

 
 
 
 
 

 
Forte Equilíbrio 

•  High Octane deve sua grande popularidade ao forte 
equilíbrio entre suas altas provas de produção, boas 
provas de saúde e excepcionais provas de tipo 
funcional; 

• Acima de 1500 lbs de leite, alto em vida produtiva e 
baixo em células somáticas, High Octane vem com mais 
de 3,00 para tipo, úbere e corpo! Um equilíbrio poucas 
vezes visto que vem produzindo bezerras de muita 
caracterização leiteira, com excelente força e estilo;  

• É, sem dúvida, um dos nossos mais populares touros 
Genomax™. 

 
 
 
 
 
 
 

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; 

• High Octane é um touro ShowTime™ e seus valores para 
as características mencionadas são excelentes. Além de 
produzir bezerras diferenciados, ele mostra um perfil 
linear típico dos touros de muita consistência de 
transmissão; 

• Com +3.33 para Tipo, +3.23 para Sistema Mamário, 
+3.29 para Composto Corporal, com excepcional 
qualidade leiteira e estilo, High Octane justifica em 
muito o título de Show Time™. 

 
 
 
 
 
 

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; 

• High Octane 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 

• High Octane é um filho de McCutchen com a mãe Ms
Chassity Obs Claire. Esta filha de Observer é classificada
MB-87 aos 2 anos no Canadá e tem lactação de 19.752
kg de leite, tendo parida com 1 ano e 10 meses!

• Em forte programa de coleta, ela já tem 5 filhas
classificadas MB na primeira cria no Canadá Claire tem 
como mãe a excepcional Regancrest S Chassity EX-92, 
a filha de Shottle que já tem 2 filhas EX e nada menos 
que 23 MB!  

• Com lactação aos 3 anos de 19.178 kg de leite com 4,1%
de gordura. Chassity é filha da não menos excepcional
Regancrest Cinderella EX-92 2E, que tem 15.522 kg de
leite produzidos aos 5 anos. Esta filha de Champion tem
como a mãe e inigualável Regancrest PR Barbie EX-92!

• São nada menos que 9 gerações de mães MB ou EX!
Esta linhagem materna já produziu inúmeros filhos em
centrais e incontáveis filhas de grande influência em
diversos rebanhos;

• High Octane tem um irmão inteiro que se chama
Stantons Capital Gain e que ganha cada vez mais
popularidade em todo mundo.

Força Leiteira 

• High Octane mostra uma excelente capacidade de
produzir filhas com muita força, capacidade e
caracterização leiteira. Este tipo de touro é
extremamente importante para devolver a força e
capacidade dentro da raça;

• Podemos esperar que suas filhas, além de mostrarem
excepcionais úberes, aprumos ideais e muito estilo,
mostrarem também aquela força de frente, abertura de
peito, profundidade nas costelas e uma angulosidade
incomum;

• High Octane mostra essa capacidade de transmissão e
encaixa com inúmeros tipos de vacas diferentes.

Popularidade 

• High Octane sempre foi um dos mais populares touros
Genomax™ da Semex. Por muito tempo, a
disponibilidade de sêmen estava muito limitada. Com
filhas nascendo em todas as partes do mundo, sua
popularidade não para de crescer;

• Bezerras equilibradas, fortes, profundas, com muito
estilo, muita saúde e desenvolvimento acima da média;

• Não temos dúvidas de que este é um touro diferenciado
e que irá satisfazer a muitos produtores que necessitam
de um touro Construtor, mas que agregue muita
produção e saúde!

Características Características Características Características 
MarcantesMarcantesMarcantesMarcantes 

• High Octane caracteriza-se por apresentar uma prova
muito acima da média para leite e, ao mesmo tempo
para tipo e saúde.

• Um touro muito acima da média para sistema mamário
e força leiteira, com a capacidade de imprimir estilo. É
um touro Immunity+, o que o destaca ainda mais. High
Octane já é pai de inúmeros dos touros jovens mais
altos em tipo.



Critérios de AcasalamentoCritérios de AcasalamentoCritérios de AcasalamentoCritérios de Acasalamento 
Os melhores resultados serão obtidos utilizando High Octane em animais de 
garupas corretamente niveladas e com qualidade óssea marcante. 
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