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MAGNÍFICO CAPRIL PÔR-DO-SOL
Nasc.: 09/05/04

Registro: 1420804015
Circunf. Escrotal: 33 cm

Peso Atual: 110 kg
Proprietário: Fernando Pioli

TIL107

COLLARO   7905887002

JACTIVE   7972294373

G113   7972291113

JUMBO   3725294060

ÍRIS CAPRIL PÔR-DO-SOL   1420800011

DYNAMARKA CAPRIL PÔR-DO-SOL    1420895018

Genética de ponta no teste de progênie da EMBRAPA. 
Animal comprido com excelente capacidade digestória, muito profundo, ótima  
linha de dorso e aprumos; garupa plana. Apresenta uma cabeça espetacular, com 
boa implantação de pescoço, orelhas pequenas e bem implantadas.
Tem produzido fi lhas de ótima conformação e com lactações acima de 1.400 kg  
na 1ª lactação, bons exemplos são:

OLIMPIA CAPRIL POR DO SOL, com média de produção de 5,823 kg em sua  -
1ª cria e OLINDA CAPRIL POR DO SOL, com média de produção de 5,526 kg 
também em sua 1ª cria, ambas em CLO.  Animais extremamente caracterizados 
à produção.

Sua mãe, IRIS CAPRIL POR DO SOL, é considerada por Pioli a melhor matriz de  
seu plantel. Além de obter 99 pontos em seu registro defi nitivo, essa matriz é 
premiadíssima. Conquistou doze 1º lugares na categoria cabrita 6-12 meses, seis 
1º lugares na categoria cabrita em lactação (1ª cria), nove 1º lugares na categoria 
cabra jovem, nove 1º lugares na categoria cabra adulta, 04 vezes campeã cabra 
adulta, 03 vezes Grande Campeã da raça, 02 vezes Campeã Suprema de todas 
as raças e 05 vezes o MELHOR ÚBERE.
Seu pai JACTIVE (IA France) é um reprodutor de renome na França, mais um  
grande fi lho do COLLARO. O Capril Por do Sol tem várias fi lhas de Jactive com 
lactações superiores a 1.850kg em 305 dias no CLO. 
JACTIVE foi o 9º melhor reprodutor no catalogo SERSIA FRANCE 200/01,  
apresentando 67 DE INDICE LEITE, 2 ESTRELAS PARA QUANTIDADE DE LEITE, 
o que implica em agregar pelo menos 41kg/leite por lactação em suas fi lhas e 
3 ESTRELAS PARA SÓLIDOS, o que implica em ganho de 0,2% em produção de 
queijo em suas fi lhas.

Iris Capril do Sol - mãe

Olimpia - fi lha

Úbere - fi lha


