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SALOON
0200HO2792 Sandy-Valley SALOON

97% REL
TPI LEITE GORD PROT PTAT C. UBERE FORÇA LEITE
2618 2553 90 85 + 2.70 + 1.50 + 3.27

Stevain Saloon Nouky MB-85 2 Anos Dolphin Saloon 925 B+ 83 2 Anos

(Iota x Planet x Bolton)
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CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas BenefíciosBenefíciosBenefíciosBenefícios

Alto TPIAlto TPIAlto TPIAlto 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;
➔ Saloon é o touro Número 2 em TPI após as provas de

abril  2016!  Com  +  2618,  ele  mostra  sua  excepcional

qualidade para as características de produção, saúde

e tipo funcional. Tudo isso com 97% de confiabilidade!

ProduçãoProduçãoProduçãoProdução

➔ Saloon vem com impressionantes 2553 lbs de leite e é

o touro mais alto em leite dentre os 40 top em TPI

nos EUA! 
➔ Com nada menos que 175 lbs de gordura e proteína

combinados,  sendo  +  0,02%  para  teor  de  proteína,

não nos causa surpresa que ele seja o mais popular

dos  touros  provados  com  filhas  do  mercado

atualmente!
➔ Notícias das principais fazendas comerciais dos EUA

mostram o quanto suas filhas estão acima das médias
para leite e sólidos!

➔ Com 1040  filas  testadas para produção,  Saloon é a
garantia  de  transmissão  de  altos  volumes  de  leite,

gordura e proteína!

A2A2A2A2A2A2A2A2

➔ Os  touros  rotulados  como  A2A2  são  homozigotos

para o alelo A2. A proteína caseína é controlada pela

combinação de dois alelos que podem ser A1, A2 ou
B.

➔ A  combinação  A2A2  tem  sido  demonstrado  em

pesquisas como capaz de produzir um leite de melhor

digestibilidade e com menos afecções relacionadas ao

sistema digestivo, cardíaco e neurológico.
➔ Saloon  é  um  touro  que  recebe  nossa  marca  A2A2,

sendo homozigoto para a produção de beta caseína.

Desta forma, temos a garantia de que ele passará pelo

menos um alelo A2 para sua progênie.
➔ Vários  mercados  ao  redor  do  mundo  já  estão

remunerando com bônus o leite A2.

➔ Não é sempre que encontramos touros com 97% de

confiabilidade que sejam acima de 2.200 lbs de leite e

que  tenham  a  capacidade  de  corrigir  sistema



Sistema MamárioSistema MamárioSistema MamárioSistema Mamário

mamário. Saloon é um destes touros! 
➔ Suas  filhas  mostram  úberes  rasos,  de  excepcional

força de inserção anterior, com muita altura e largura

de posterior e extrema força e definição de ligamento

mediano. São úberes que mostram ótima capacidade

para armazenar grandes volumes de leite e ao mesmo

tempo  demonstram  grande  longevidade.  Uma  rara

combinação de um dos touros mais altos em leite da
raça  com  uma  capacidade  de  transmissão  de

excelentes  úberes  e  que  vem  com  altíssima

confiabilidade em função de suas mais de 600 filhas

classificadas!

PedigreePedigreePedigreePedigree

➔ Saloon é um filho de Iota com uma linhagem materna

consagrada na Sandy-Valley. Sua mãe é uma filha de
Planet  classificada  MB-87  aos  dois  anos  e  que

produziu 17.449 kg de leite na primeira cria. Esta filha

de Plante tem com mãe uma vaca classificada EX-92

filha de Bolton com lactação de 20.317 kg de leite aos

dois anos. Na sequência temos mais seis gerações de

mães classificadas MB ou EX que vai diretamente na

famosa linhagem Dellia.
➔ São, portanto, oito gerações de mães MB ou EX com

altíssimas lactações!  Este pedigree já  forneceu  mais

de 100 touros para centrais de IA ao redor do mundo

e  segue  como  uma  das  mais  respeitadas  da  raça.

Saloon é um exemplo clássico da qualidade, solidez e

profundidade deste pedigree.

Força LeiteiraForça LeiteiraForça LeiteiraForça Leiteira

➔ Saloon  é  um  daqueles  touros  que  chamamos  de

construtores.  São  os touros  que  devolvem  a  raça  a

força,  capacidade,  profundidade  e  caracterização

leiteira tudo num só pacote. A tremenda capacidade

de  produção  de  leite  das  filhas  de  Saloon  é

complementada por vacas de excepcional abertura de

frente,  muita  profundidade  e  arqueamento  de
costelas,  excelente  profundidade  de  corpo  e  muita

qualidade  leiteira.  Vacas  angulosas,  abertas  nas

costelas, de ossatura fina e jarretes bem definidos.
➔ Saloon contradiz a regra geral de que touros altos em

leite  produzem  filhas  mais  débeis  ou  frágeis.  Ao

contrário,  este  é  um  touro  que  certamente  irá

transmitir  muita  força  combinada  a  excelente

caracterização leiteira.



PopularidadePopularidadePopularidadePopularidade

➔ Não a toa, Saloon é um dos mais populares touros do

mercado. Seu alto TPI, aliado a sua excepcional prova

de produção, com excelente prova de tipo funcional,

produzindo extremo equilíbrio em vacas de altíssima

produção, transformaram Saloon em um fenômeno no

mercado!
➔ Pai  de  touros,  Saloon  terá  milhares  de  filhas

acrescentadas as suas próximas provas.

Características MarcantesCaracterísticas MarcantesCaracterísticas MarcantesCaracterísticas Marcantes

➔ Saloon  é  um  especialista  em  produção  com  a

capacidade de produzir filhas de muita força leiteira.

Ótimos úberes e aprumos o transformam em um dos

mais populares touros do mercado.

Critérios de AcasalamentoCritérios de AcasalamentoCritérios de AcasalamentoCritérios de Acasalamento

Recomendamos o uso de Saloon somente para vacas
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