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FAZENDA SESMARIA

IRMA DA SESMARIA

FAZENDA SESMARIA

IVIRGEM DA SESMARIA

Registro: P131824
Nascimento: 19/03/2007

Pai:

ROBOI
(ROMEN X GABI)

Mãe

VOLUMOSA DA BRASILIA
(KLONDIKE ARNIE GNM250Z X LINDAU)

Excelente oportunidade para incorporar 
a seu plantel uma grande matriz de 
primeira cria, com produção de 35 kg de 
leite ao dia e uma projeção oficial de 
lactação de 7.812 kg de leite em 305 
dias. Irma é de linhagem alemã, e herdou 
de sua mãe, Volumosa da Brasília, toda a 
musculatura necessária para ser uma 
perfeita matriz Simental de Dupla 
aptidão. Seu pai, o touro Roboi, 
transmitiu a ela todo o seu potencial 
leiteiro e qualidade de úbere, 

justificando a aposta da Fazenda Sesmaria em trazer essa carga genética para o Brasil - um grande melhorador de úbere e produção leiteira.
Irma pariu no dia 07/07/2009 e está inseminada do dia 26/09/2009 com o touro Weinold, bicampeão na Alemanha e que está produzindo filhas com 
excelente produção leiteira.

1

2

Registro: P131827
Nascimento: 10/07/2007

Pai:

ALEON
(STROVANNA X LEONI)

Mãe

VIRGEM SANTA ANDRÉA
(LUSTIG X PLUTINA SANTA ANDRÉA)

Precocidade e alta produção são as 
características marcantes nesta fêmea de 
primeira cria. Animal que faz parte da jovem 
seleção da Fazenda Sesmaria. Apresenta 
muita feminilidade, angulosidade, costelas 
arqueadas e profundas, aprumos corretos e 
um aparelho mamário altamente desejável, 
pois possui ligamentos fortes, o que 
certamente dará muita longevidade 
produtiva. É filha de Virgem, doadora que 
produziu 7.537 kg de leite em 305 dias com 
controle oficial e do touro alemão Aleon, 
positivo para leite, úbere e sólidos totais.
Ivirgem pariu dia 12/07/09, aos 24 meses, e está produzindo 28 kg de leite ao dia. Isto mostra a grande qualidade da raça simental em produzir animais precoces e 
produtivos. Vem inseminada do dia 01/10/2009 do touro Roboi, um dos touros mais utilizados na Batervatenberg (Alemanha), produzindo fêmeas com excelentes 
úberes e melhorando a produção de leite de suas filhas em até 1.174 kg por lactação, além de aumentar o índice de gordura, proteína e propiciar partos fáceis.
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FAZENDA SESMARIA

IRIDIANE DA SESMARIA

FAZENDA SESMARIA

IMPERATRIZ DA SESMARIA

Registro: P131820
Nascimento: 10/07/2007

Pai:

WEINOLD
(WEINOX X WERENA)

Mãe

VERIDIANE DA ARROIO
(ROGANT X LIANE)

Novilha de combinação genética da 
velha e nova geração alemã. Sua mãe 
Veridiane foi a melhor vaca do ranking 
leiteiro na categoria vaca longeva, 
com produção própria de 7.133 kg de 
leite em 305 dias. Seu pai, o touro 
Weinold, foi bicampeão na Alemanha e 
está produzindo filhas com excelente 
produção leiteira.
Está prenha de 03/04/2009 do touro 
Idoso da Sesmaria, animal selecionado pela fazenda para coleta e comercialização de sêmen, que em breve estará disponível para o mercado nacional, 
pois trata-se de genética alemã fechada na Dupla aptidão. Idoso é filho do touro Saroni, sêmen alemão importado com exclusividade pela Sesmaria e de 
Volumosa SE, uma de nossas principais doadoras, ganhadora de muitos torneiros leiteiros e com produção própria acima de 11.000 kg de leite.

3

4

Registro Provisório: SES I161
Nascimento: 24/12/2007

Pai:

SARONI
(STRAK X VRONI)

Mãe

EXIBIDA DO CANÁRIO 1
(BANDEIRANTE DO CANÁRIO 1 X 
AQUARELA DO CANÁRIO 1)

Combinação genética extremamente 
favorável nesta fêmea, conferindo a esta 
matriz muita vivacidade, arqueamento 
correto de costela, muito profunda e de 
bons aprumos. Filha de Exibida, vaca com 
produção em controle oficial de 8.679 kg 
em 305 dias e média de 29,4 kg de leite por 
dia. No torneio leiteiro de 2008 na Feileite, 
produziu média de 60,640 kg de leite por 
dia. Imperatriz é filha do touro Saroni, 
sêmen importado da Alemanha pela 
Fazenda Sesmaria, cuja a mãe produziu 
11.000 kg de leite e sua bisavó produziu 

77.000 kg de leite em 9 lactações. É um touro muito usado para melhoramento de sólidos e principalmente úbere de suas filhas.
Vem com prenhez do dia 26/06/2009 do touro Roboi, um dos touros mais utilizados na Batervatenberg (Alemanha), produzindo fêmeas com excelentes úberes e 
melhorando a produção de leite de suas filhas em até 1.174 kg por lactação, além de aumentar o índice de gordura, proteína e propiciar partos fáceis.
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FAZENDA SESMARIA

JINDA DA SESMARIA

FAZENDA SESMARIA

ILAMIS DA SESMARIA

Registro Provisório: SES J20
Nascimento: 03/04/2008

Pai:

WEINOLD
(WEINOX X WERENA)

Mãe

DINDA DA BATATAIS
(BUSCAPÉ DO CANÁRIO 1 X 
TERNURA DO CANÁRIO 1)

Novilha de alta qualidade! Beleza, 
pe r f o rmance ,  f unc iona l i dade  e  
produtividade são características 
inquestionáveis neste animal. Filha da vaca 
Dinda, recordista nacional de torneio 
leiteiro com produção média de 60,950 kg 
de leite por dia e que em controle oficial 
produziu 7.560 kg de leite em 305 dias, e do 
touro Weinold, bicampeão alemão para 
produção e tipo, que teve o seu sêmen 
importado e utilizado pela Fazenda 
Sesmaria para melhoria do rebanho 

simental de dupla aptidão, é um touro consagrado na Alemanha, Áustria e Itália por suas qualidades de melhoramento de úbere, tipo racial, produção de sólidos e partos 
fáceis. Está prenha do touro Roboi, um dos touros mais utilizados na Alemanha para produzir filhas com excelentes úberes, melhorador de leite e com partos fáceis.
Parto previsto para 02/04/2010.
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Registro: P131817
Nascimento: 10/07/2007

Pai:

WEINOLD
(WEINOX X WERENA)

Mãe

ARAMIS DA SARAPU
(LOTOR ET X PAQUITA DA SARAPU)

Na formação genética desta futura matriz 
foram utilizados dois grandes ícones da raça 
simental: A doadora Aramis, recordista 
nacional de produção de leite e o touro 
Weinold, recordista nacional na Alemanha 
em campeonatos e em venda de sêmen. 
Novilha de extrema beleza, correta em suas 
partes, feminina, comprida e com grande 
arqueamento de costela.
Sua mãe Aramis, produziu 10.339 kg de leite 
em 305 dias com controle oficial. Foi a 
recordista nacional de produção no torneio 
leiteiro do ano de 2007 na Feileite, com 
produção de 59,625 kg de leite por dia. 

Ilamis está prenha de 26/06/2009 do touro Roboi, um dos touros mais utilizados na Alemanha para produzir filhas com excelentes úberes, melhorador de leite e com 
partos fáceis.

Seu pai Weinold, sêmen importado com exclusividade pela Fazenda Sesmaria, é bicampeão na Alemanha para tipo e produção. 
No Brasil vem produzindo filhas com expectativiva de mais de 8.000 kg de leite na primeira lactação. 

LEILÃOLEILÃO

SesmariaSesmaria
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FAZENDA SESMARIA

ILIFA DA SESMARIA

FAZENDA SESMARIA

IVANA DA SESMARIA

Registro Provisório: SES I119
Nascimento: 07/09/2007

Pai:

ALEON
(STROVANNA X LEONI)

Mãe

CALIFAS DA SANTA ANDRÉA
(ZARDO DA SANTA ANDRÉA X 
ZEMA SANTA ANDRÉA)

Novilha fechada na linhagem alemã, 
ev idenciando sua Dupla apt idão 
principalmente no seu volume corporal, 
cabeça expressiva, paletas angulosas, 
aprumos corretos e musculatura de 
posterior bastante desejável. Sua mãe 
Califas produziu 7.946 kg de leite em 305 
dias e na Expomilk 2006 conquistou o título 
de melhor úbere da raça. Seu pai, o touro 
Aleon, com sêmen importado pela Fazenda 
Sesmaria para melhoramento do plantel e 
que traz como característica principal o 
aumento na produção de leite e úberes corretos.
Está prenha do dia 05/04/2009 do touro Weinold, bicampeão na Alemanha para tipo e produção, sêmen importado com exclusividade pela Fazenda Sesmaria, 
produzindo no Brasil filhas com projeção de mais de 8.000 kg de leite na primeira lactação.
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Registro Provisório: SES I124
Nascimento: 10/09/2007

Pai:

MOLF
(MORROR X ROSA)

Mãe

CARAVANA SANTA ANDRÉA
(ALMENDATHOR DA SANTA ANDRÉA X 
PINK DA SANTA ANDRÉA)

Novilha jovem que apresenta todas as 
características de dupla aptidão. Sua 
capacidade leiteira está evidenciada 
em sua femini l idade,  cabeça 
expressiva, passagem cabeça-
pescoço muito correta e um bom 
projeto mamário. Filha de Caravana, 
fêmea com produção de 7.523 kg de 
leite em 305 dias com controle oficial. 
Seu pai, Molf, é grande destaque na 

Alemanha, touro com alto potencial de melhoramento de úbere e produção de sólidos totais. Seu sêmen foi importado pela Fazenda Sesmaria para 
ser utilizado no melhoramento do plantel brasileiro do simental dupla aptidão. Está prenha de 25/02/2009 de Weinold, touro mais utilizado na 
Alemanha nos últimos 2 anos, bicampeão de pistas e produção para tipo e leite.

LEILÃOLEILÃO

SesmariaSesmaria
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FAZENDA SESMARIA

INGRIDE DA SESMARIA

FAZENDA SESMARIA

Registro Provisório: SES I44
Nascimento: 02/05/2007

Pai:

MOLF
(MORROR X ROSA)

Mãe

ANDREA DA SESMARIA
(MORWEL X OUSADIA DA MARIA ESTELA)

Excelente animal, apresenta grandes 
características funcionais em sua 
linha de conformação. Sua mãe, 
Andrea, produziu 7.681 kg de leite em 
305 dias com controle oficial. Vem da 
melhor família leiteira da Fazenda 
Sesmaria. Seu pai, o touro Molf, é 
grande destaque na Alemanha como 
melhorador de úbere, produção 
leiteira e sólidos totais. Seu sêmen foi 
importado pela Fazenda Sesmaria 

para melhoramento do plantel brasileiro do simental de dupla aptidão. Está prenha de 13/02/2009 do touro Irmis da Sesmaria, um dos touros 
selecionados pela fazenda para ser utilizado no melhoramento do rebanho, filho de Aramis, vaca com lactações acima de 10.000 kg de leite e do 
touro Weinold, que tem produzido aqui no Brasil filhas com projeção leiteira para mais de 8.000 kg na primeira lactação.
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Data da Transferência: 15/08/2008
Previsão de Nascimento: 17/05/2010

Pai:

ROBOI
(ROMEN X GABI)

Mãe

ITESSE DA SESMARIA
(WEINOLD X TRISTESSE DO CANÁRIO)

Itesse da Sesmaria é uma novilha 
maravilhosa, resultado do projeto adotado 
pela Sesmaria para produção de animais 
de dupla aptidão. No ano passado, Itesse 
foi Campeã Novilha Menor e a Grande 
Campeã Fêmea Jovem da Feileite 2008. 
Atualmente, está produzindo 30 kg de leite 
por dia em sua primeira lactação e com 
projeção através de controle leiteiro 
oficial para 7.862 kg de leite em 305 dias.
Itesse é filha de Tristesse, doadora da 
Simental da Batatais, vaca que produziu 
lactações acima de 8.000 kg de leite. Seu 
pai é o touro Weinold, que tem mostrado 
nos torneios leiteiro porque é o grande raçador da Europa. Suas filhas estão produzindo uma média de mais de 8.000 kg de leite na primeira lactação.
Roboi é um dos touros mais utilizados na Batervatenberg (Alemanha), produzindo fêmeas com excelentes úberes e melhorando a produção de leite de suas filhas 
em até 1.174 kg por lactação, além de aumentar o índice de gordura, proteínas e propiciar partos fáceis.

LEILÃOLEILÃO

SesmariaSesmaria
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DUAS PRENHEZES SEXADAS DE FÊMEAS - ITESSE X ROBOI
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FAZENDA SESMARIA

Data da Transferência: 15/08/2008
Previsão de Nascimento: 17/05/2010
Pai:

WEINOLD
(WEINOX X WERENA)

Mãe

ARIANE
(HORBMOR X OUSADIA DA MARIA ESTELA)

A melhor família leiteira da Fazenda 
Sesmaria é colocada a venda: Ariane com 
Weinold. Este acasalamento, provado e 
comprovado, será disponibilizado através 
destas prenhezes. 
Ariane foi a melhor Vaca Adulta do Ranking 
Leiteiro 2008 com produção própria de 
8.393 kg de leite em 305 dias com controle 
oficial. 
Weinold é o grande raçador da Alemanha, 
bicampeão em tipo e leite, melhorador para 
sólidos totais, úbere e partos fáceis. 
Estas prenhezes são irmãs próprias de Iva 
da Sesmaria, fêmea comprada pela fazenda 
Santa Andrea no Leilão Milk Show 2008. 
Iva em sua primeira lactação ganhou o torneio leiteiro da Agroleite (Castro – PR) com produção média de 48 kg de leite e tem uma projeção para fechar a lactação aos 
305 dias com 10.342 kg de leite. Este acasalamento comprova ser completo para produção e tipo. Iva também foi campeã na Megaleite 2008, em Uberaba-MG. 
Oportunidade e condição ímpar para se ter uma filha deste acasalamento comprovado!

DUAS PRENHEZES SEXADAS DE FÊMEAS - ARIANE x WEINOLD12 e 13

FAZENDA SESMARIA
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Data da Transferência: 15/08/2008
Previsão de Nascimento: 17/05/2010

Pai:

ROBOI
(ROMEN X GABI)

Mãe

DINDA DA BATATAIS
(BUSCAPE DO CANÁRIO 1 X 
TERNURA DO CANÁRIO 1)

Dinda foi a Grande Campeã do torneio 
leiteiro da Feileite 2008 e é a atual 
recordista nacional de produção com a 
média de 60,950 kg por dia. Ícone do 
simental dupla aptidão no Brasil, sua 
genética disponibilizada através desta 
p r e n h e z  s e x a d a  d e  f ê m e a  e m  
acasalamento com o touro Roboi, um dos 
touros mais utilizados na Batervatenberg 
(Alemanha), produzindo fêmeas com 

excelentes úberes e melhorando a produção de leite de suas filhas em até 1.174 kg por lactação, além de aumentar o índice de gordura, proteínas e propiciar 
partos fáceis. Na fazenda Sesmaria, Roboi vem produzindo filhas com excelentes úberes e todas com projeção de lactação acima de 7.000 kg em 305 dias.
Oportunidade rara para se adquirir uma filha desta Campeã em torneios e pistas de julgamento.

PRENHEZ SEXADA DE FÊMEA - DINDA X ROBOI



SANTA ANDRÉA AGROPECUÁRIA

FRAGATA DA SANTA ANDRÉA

GARDENIA DA SANTA ANDRÉA
SANTA ANDRÉA AGROPECUÁRIA

Registro: P131872
Nascimento: 03/09/2005

Pai:

WEIHARR
(HORWEIN X HILDEGARD)

Mãe

NATAXA
(GEHA X KARINA)

Oportunidade única!!!
A Santa Andréa abre mão de uma das 
reservas genéticas de seu plantel. Fragata 
tem um pedegree invejável! Seu pai, 
Weiharr é o touro mais conhecido na 
Alemanha para dupla aptidão. Sua mãe 
Nataxa, importada da Alemanha, foi uma 
das principais matrizes da seleção Santa 

Andréa, deixando diversas filhas na produção de leite da fazenda. Foi campeã em torneio leiteiro e melhor úbere em todas as exposições de que participou. 
Fragata, é extremamente precoce, pariu aos 23 meses de idade e produziu em sua primeira lactação mais de 25 kg/leite/dia, tem excelente fertilidade. Está em 
seu terceiro parto, produziu uma cria por ano e manteve ótima produção de leite.
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Registro: P133835
Nascimento: 07/09/2006

Pai:

ZEHER
(ZEUKAR X BABIOLA)

Mãe

CRISTALINA DA SANTA ANDRÉA
(MORWEL X VÍTIMA DA SANTA ANDRÉA)

Matriz de muito potencial e beleza 
incontestável. Vermelha tapada, bons 
aprumos, excelente úbere com tetos 
pequenos e muito bem colocados. 
Extremamente precoce, pariu aos 23 
meses.
Gardênia é de sangue alemão fechado, filha do touro ZEHER (touro muito usado na Alemanha pelo seu fenótipo e produção) e Cristalina da Santa 
Andréa (filha de Morwel) foi reservada grande campeã da Expomilk/2005.

LEILÃOLEILÃO

SesmariaSesmaria
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1º parto 19/08/2007
Produção de 26 litros leite/dia
2º parto 15/07/2008
Produção de 32 litros leite/dia
3º parto 16/08/2009
Produção em torneio leiteiro Feileite/09

1º parto 28/08/2008
Produção de  23 litros de leite dia 
2º parto 05/08/2009
Produção em torneio leiteiro Feleite/09

Santa
Andréa
agropecuária

Santa
Andréa
agropecuária
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SANTA ANDRÉA AGROPECUÁRIA

Registro: P131859
Nascimento: 13/07/2005

Pai:

STUMBERG
(STEFFEN X DIADEN)

Mãe

STAR DA SANTA ANDRÉA
(STRAHL X NATALI)

Um show de vaca que a Santa Andréa 
coloca a venda! Matriz maravilhosa, 
bem caracterizada, comprida e 
profunda demonstrando a verdadeira 
dupla aptidão da raça produzindo 
muito leite e muita carne.
Formosura tem sangue alemão 
fechado, filha de Stumberg, um dos touros mais destacado da Alemanha e sua Star da Santa Andréa, vaca que produziu mais de 8.000 kgs de leite 
por lactação. Formosura é precoce e fertil, vai parida de 19/04/2009 e com prenhez de 24/07/2009, do touro Maxl.

SANTA ANDRÉA AGROPECUÁRIA
18
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Registro: P127484
Nascimento: 11/09/2005

Pai:

ALMENDATHOR STA ANDRÉA
(WEIHARR X VARGINHA DA SANTA ANDRÉA)

Mãe

ALTER STA ANDRÉA
(ZEUL X VITAMINA STA ANDRÉA)

Vaca de sangue alemão fechado, de 
otima caracterização racial, comprida, 
com excelente aparelho mamario e 
muito fértil! 
Seu pai Almendathor, é filho de 

Weiharr, um dos melhores touros para dupla aptidão. Almendathor tem diversas filhas que participam do Ranking Leiteiro de Simental com altas 
produções de leite. Sua avó, Varginha, é uma das melhores vacas de origem alemã da atualidade no Brasil.

FORMOSURA DA SANTA ANDRÉA

FIONA DA SANTA ANDRÉA

1º parto 23/03/2008
Produção de 23,6 litros de leite dia
2º parto 19/04/2009
Produção da fazenda de 32 litros de leite dia

1º parto 15/08/2007
Produção de 18,5 litros leite/dia
2º parto 26/07/2008
Produção de 22 litros leite/dia
3º parto 16/07/2009
Participando do Torneio Leiteiro da Feileite 2009

Santa
Andréa
agropecuária

Santa
Andréa
agropecuária



SANTA ANDRÉA AGROPECUÁRIA

GRANJA DA SANTA ANDRÉA
Registro: P133834

Nascimento: 25/08/2006

Pai:

GONZO
(GEHA X ERA)

Mãe

DAIANA DA SANTA ANDRÉA
(ZEUTELLO X REGATA DA STA ANDRÉA)

Novilha de primeira cria com ótima 
produção de leite e excelente 
capacidade reprodutiva pariu em 
março/2009 e já encontra-se com 
prenhes de maio/2009.

Granja tem sangue alemão fechado, filha de Gonzo com Daiana (Zeutello X Regata da Santa Andréa). Sua mãe foi uma das melhores doadoras da 
Santa Andréa. Está prenha de 31/05/09 do touro Caiaco da Santa Andréa (Weiharr x Tainha da Santa Andréa (Lotor ET) ).
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1º parto 01/03/2009
Produção de 25 litros leite/dia

Santa
Andréa
agropecuária

SIMENTAL DA BATATAIS

DEANE DA BATATAIS
Registro: P126665

Nascimento: 03/12/2003

Pai:

BIMÜLLER
(BIMBO X EDELWEI)

Mãe

VERUSKA WP
(PANTANAL WP X PÉTALA WP)

Filha do touro alemão Bimuller, grande melhorador da raça no Brasil, tanto para leite como para carne.
Extremamente feminina, profunda e com excelente aparelho mamário.
Campeã melhor úbere da Exposição de Itapetininga em 2008.
Pariu em 30/08/2009, está produzindo 35 kg/leite/dia e tem projeção de produção de 7.814 quilos de leite nesta lactação.
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SIMENTAL DA BATATAIS

DABRA DA BATATAIS
Registro: P123742

Nascimento: 18/04/2003

Pai:

LOTARRY
(LOTUS X LIESA)

Mãe

ZANNA DA SARAPU
(ROGANT X NEVOA)

Matriz que traz em sua genealogia o 
melhor da genética alemã de dupla 
aptidão!
Estruturada com ótima linha de dorso, 
profundidade e aprumos perfeitos.
Úbere com ótimo volume, alto nos seus ligamentos posteriores e boa colocação de tetos.
Campeã Vaca Adulta no Torneio Leiteiro da Agroleite - Castro-PR em 2008
Está em sua quarta lactação com 50 kg/dia e com projeção de produção de 9.623 kg/leite.
Foi inseminada no dia 19/09/2009 do touro alemão Robert, melhorador em suas filhas com equilibrio entre produção de leite e carne.

1º Parto: 21/11/2005

2º Parto: 04/11/2006

3º Parto: 25/01/2008

4º Parto: 12/07/2009 (trigêmeos)

SIMENTAL DA BATATAIS

FANTÁSTICA DA BATATAIS
Registro: P127369

Nascimento: 11/12/2005

Pai:

HORB
(HORROR X AULA)

Mãe

FUMA
(STREIF X FUNKE)

Matriz POI (Pura de Origem Importada) 
nascida de embrião importado da 
Alemanha. No seu pedigree estão os 
touros Horb, Horror, Sheij e Haxl, 
justificando o seu nome: Fantastica!
Fantastica na genética e na produção! 
Dupla aptidão evidenciando sua 
excepcional carcaça e características 
leiteiras e com ótimo aparelho 
mamário. Aliando feminilidade e 
extrema beleza!

Vem parida de 06/06/2009 em sua segunda cria produzindo 40 kg/dia. Tem lactação própria de 8.214 kg. Está inseminada do dia 10/09/2009 do do 
touro alemão Robert, melhorador em suas filhas com equilibrio entre produção de leite e carne. 
Rara oportunidade para se ter uma grande doadora e futura formadora de importante família no simental de dupla aptidão!
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SIMENTAL DA BATATAIS

IMENSA DA BATATAIS
Registro: P130320

Nascimento: 25/01/2007

Pai:

FANATIQUE
(TARTARS X VOLCANIQUE)

Mãe

DANY DA BATATAIS
(LOTARRY X ZORRA DA SANTA EULÁLIA)

Show de novilha de primeira cria com 
extraordinário desenvolvimento, vem do 
cruzamento da linhagem francesa 
(Fanatique) com alemã (Lotarry). 
Combinação que já produziu grandes 
campeãs nas pistas e na produção 
leiteira.
Imensa se caracteriza pela sua dupla 

aptidão marcada pelo desenvolvimento e musculatura, aliando belíssimo aparelho mamário bem irrigado, com ligamentos fortes e tetos corretos.
Vem com produção atual de 31,2 kg/leite e projeção oficial de 7.053,7 kg para esta primeira lactação.
Está inseminada do dia 09/10/2009 do touro alemão Robert, melhorador em suas filhas com equilibrio entre produção de leite e carne. 

SIMENTAL DA BONETTI

 GEISA DA SESMARIA
Registro: P127803

Nascimento: 19/04/2006

Vaca que estará recém parida e 
mostrando muita capacidade leiteira, 
com muito bom arqueamento de costela, 
úbere correto e produtivo na sua forma, 
com boa colocação e tamanho de tetos e 
ligamentos fortes. É uma vaca de 
segunda cria, linhagem alemã fechada 
com grande destaque para dupla aptidão. Animal que tem em sua reprodução o ponto forte, sendo que pariu aos 29 meses (11/09/2008) sua 
primeira cria e aos 41 meses (27/09/2009) já está na sua segunda cria com produção própria acima de 7.000kg leite. Sua filha foi primeiro prêmio 
na Expoagro.

Pai:

LOTARRY
(LOTUS X LIESA)

Mãe

CAPITU DO TIMBÓ
(PROTUS X VERMELHA DO TIMBÓ)
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SIMENTAL DA OURO BRANCO

ERILANDY DA BATATAIS
Registro: P126682

Nascimento: 13/07/2004

Pai:

MORHAS
(MORELLO X TANJA)

Mãe

ZURETA DA BATATAIS
(MOSMONT X ESMERALDA DA CAÇULA)

Vaca de muita expressão racial e 
excelente desenvolvimento, mostrando 
toda sua capacidade de produção, 
evidenciando a dupla aptidão.
Com produção de 7.154 quilos de leite 
em lactação de 305 dias, Erilandy foi a 
Grande Campeã da Expoagro 2008 
(Itapetininga-SP). No torneio leiteiro 
da Exposição de Itapetininga em 2008 produziu 28,365 litros de leite por dia, com 13,98 % de sólidos totais e  4,78% de gordura.
Está prenha do dia 25/02 por Ilumis da Sesmaria, touro que está em coleta de sêmen, filho da famosa vaca Aramis.
Matriz provada e aprovada. Aproveite esta oportunindade!

DELINHA DA SESMARIA
Registro: P120129

Nascimento: 20/11/2003

Pai:

BAR SP ROBOBULL
(GREAT GUNS HOSEA 48F (HASALZ) X 
GREAT GUNS FELENE 6D)

Mãe

ROD’S ARCA
(WEIHARR X 
ORGULHOSA DA MARIA ESTELA)

Vaca jovem com grande potencial de 
produção quase encerrando controle 
aos 285 dias com média de 16,70 kg de 
leite, 5,17% de gordura, 3,83% de 

proteína, 4,11% de lactose, com sólidos totais de 14,09% e 92 CCS. Controle encerrado aos 305 dias, com 7.003,9 kg de leite. Filha de Robobull que 
vai a Hasalz, touro Alemão com vários filhos e netos em centrais inclusive fora da Alemanha. 

Vai estar em início de lactação.
Na linha baixa vai a Weiharr, touro que transmite muito 

leite, excelente úbere e boa musculatura. 

SIMENTAL PP@
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Registro: P134202
Nascimento: 27/06/2008

Pai:

LAKI
(HAXUR (HAXL) X ERNI)

Mãe

DARA DI OURO
(WEIHARR X VANDA RIO DOS PAPAGAIOS)

Animal ainda muito jovem, porém já 
mostrando todo seu potencial. Excelente 
desenvolvimento, extremamente bem 
pigmentada, ótima cobertura muscular e 
excelente projeto de úbere. Genética Alemã 
fechada. Seu pai, Laki, transmite grande 
estrutura, musculatura e comprimento. 
Formador de diversos planteis pelo Mundo. 
Dara, sua mãe, vaca de alta produção 
leiteira com 2 lactações acima de 10.000 

kg de leite e altos índices de sólidos totais, sendo que no seu último controle passou do 15%. Grande campeã torneio leiteiro da Agroleite 2008. Vanda, sua avó, tem 
3 lactações acima de 8.000 kg, uma das principais matrizes do Plantel PP  sendo premiada várias vezes como melhor progênie de mãe. Com a Linhagem materna 
que possui e sendo fruto do acasalamento programado com Laki, Jedara herda a verdadeira dupla aptidão e com certeza tornar-se-a numa futura matriz.
Vai inseminada do touro austríaco Robert.

@

SIMENTAL PP@

FEITICEIRA do Canário é fruto do 
melhoramento genético e de um trabalho que 
vem sendo realizado pelo Sítio Canário há mais 
de 25 anos. Na sua última lactação produziu 
9.262 kg de leite, mostrando uma ótima 
produtividade e persistência leiteira. 
Seu pai, OLLIA, esteve entre os 10 melhores 
touros provados melhoradores no ano de 2008 
na França. É o número 1 em termos de aumento 
percentual de proteína no leite. Sua mãe, 
ILLIADE produziu em 305 dias 8848 kg de leite.
Sua mãe, CAPITÚ do Canário, foi a RESERVADA 
CAMPEÃ no Ranking Torneio Leiteiro do ano 
2008. produziu lactações acima de 8.000 kg, 
participando e recebendo prêmios em várias exposições e torneios.
Atualmente, FEITICEIRA está na Maternidade com previsão de parto para 31/Outubro/2009. Está prenhe de RAPALLO – Um dos principais touros provados na França como 
melhorador, transmitindo características como redução de Células Somáticas, + Longevidade para as filhas, maior produção leiteira e mais sólidos (proteína + gordura)
Aproveite a oportunidade para adquirir está ótima matriz do Simental-Montbéliarde, seleção de origem francesa do Sítio Canário!

SÍTIO CANÁRIO

FEITICEIRA DO CANÁRIO
Registro: P118933

Nascimento: 04/12/2005
Pai:

OLLIA
(FAUCON X ILLIADE)

Mãe

CAPITÚ DO CANÁRIO 1
(FANATIQUE X SENHORITA DO CANÁRIO)
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