LEGENDA CATÁLOGO TOUROS

As características produtivas abaixo estão apresentadas em DEPs - Diferença Esperada na Progênie.
Ao lado de cada valor está, entre parênteses, a DECA (D), que permite visualizar como o animal se comportou naquela
característica, em relação a todos os animais avaliados na Conexão Delta G (naquela raça / safra). Por exemplo, se um
animal é DECA 1 para Índice Final, significa que, para essa característica, ele ficou entre os 10% melhores entre todos os
animais avaliados da Conexão Delta G (naquela raça / safra). O DECA 2 está entre os 11 – 20% melhores, o DECA 3 está
entre os 21 – 30% melhores, e assim por diante, até o DECA 10 (0).
TATUAGEM:
Tatuagem do touro.
RAÇA:
Raça do touro - Hereford ou Braford. Nos animais Braford existem diferentes graus de sangue, representados pela
percentagem de sangue zebuíno no animal, podendo ser 1/4, 2,5/8, 3/8, 3,5/8, 1/2, 4,5/8 e 5/8.
PAI:
Pai do touro, podendo ser de origem conhecida ou reprodutor múltiplo (RM)
PELAGEM:
Pelagem do touro – Vermelha (V) ou Brazina (Z). Após a barra (/), está indicado se o animal é Mascarado (M) ou Cara
Branca (Cb).
PESO AO NASCER (PN):
Característica associada à facilidade de parto. Animais com DEPs negativas ou perto de 0 (Decas 1-7) tendem a produzir
terneiros com menor peso ao nascer, podendo ser utilizados em novilhas. Animais com valores muito acima de 0 (Decas 80) não são recomendados para novilhas.
GANHO DE PESO DO NASCIMENTO A DESMAMA (GND):
Animais com DEPs mais elevadas tendem a produzir filhos com maior velocidade de crescimento do nascimento à
desmama – importante para produção de terneiros.
ÍNDICE DESMAMA (INDD): Mérito genético total do animal na desmama. São levadas em conta as avaliações de Ganho
de Peso do Nascimento a Desmama, Conformação, Precocidade e Musculatura na desmama. Quanto maior o valor,
melhor.
GANHO DE PESO DO NASCIMENTO AO SOBREANO (GNS):
Animais com DEPs mais elevadas tendem a produzir filhos com maior velocidade de crescimento do nascimento ao
sobreano – importante para produção de novilhos.
PERÍMETRO ESCROTAL AJUSTADO A IDADE E PESO (PE): DEP para perímetro escrotal ajustado para idade e peso ao
sobreano. É um indicador de precocidade sexual e de velocidade de crescimento. Quanto maior o valor, melhor.
ÍNDICE FINAL (INDF): Mérito genético total do animal ao sobreano. São levadas em conta as características avaliadas na
desmama mais Ganho de Peso do Nascimento ao Sobreano, Conformação, Precocidade, Musculatura e Perímetro Escrotal
ao sobreano. Quanto maior o valor, melhor.
CEIP: Certificado Especial de Identificação e Produção, emitido pelo MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento) a animais geneticamente superiores.
PERÍMETRO ESCROTAL (PE): Perímetro escrotal atual, expresso em cm.

