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RUSSO
SAANEN - PO

RUSSO DA CAPRIVAMA
Nasc.: 10/07/06

Registro: 1422906536
Circunf. Escrotal: 29,5 cm

Peso Atual: 95 kg
Proprietário: Pedro Paulo 

Vasconcelos Leite

TIL44

GEAN CAPRIL PÔR-DO-SOL    1420898035

IVALDO CAPRIL PÔR-DO-SOL   1420800029

DARLYNG CAPRIL PÔR-DO-SOL  1420895002

IGOR CAPRIL PÔR-DO-SOL    1420800040

DARLYN DA CAPRIVAMA   1422903239 

ELQUE DA CAPRIVAMA   1422997027

Animal que une caracterização racial, produtividade de leite e harmonização na  
arquitetura de úbere. Foi Campeão Nacional Cabrito na Feinco 2007. 
Sua família é de produção extraordinária. Sua mãe, Darlyn da Caprivama,  
apresenta lactações superiores a 1.600 kg em 305 dias, com picos de 8,5 kg/
dia. Sua avó materna, Dalryng Capril Por do Sol, produziu lactações superiores a 
2.000 kg em 305 dias em controle leiteiro ofi cial.
RUSSO  tem algumas irmãs muito bem conformadas e ótimas produtoras, como 
é o caso de PALOMA, que produziu mais de 8 kg/dia na sua 1ª cria, e LUCIANA, 
com produção média de 6,280 kg/dia. Luciana é a 20ª cabra mais produtiva do 
país na categoria cabrita. Russo tem ainda mais três irmãs que se destacaram no 
Controle Leiteiro Ofi cial da Embrapa/Caprileite:

Japonesa da Caprivama - lactação de 1.169,5 kg em 305 dias, com média  -
diária de 3,38 kg (1ª cria), a 2ª maior lactação na 1ª divisão do Controle; 

Tcheca da Caprivama - lactação de 1.150,4 kg em 305 dias, com média  -
diária de 3,77 kg (1ª cria), sendo a 4ª maior lactação na mesma categoria do 
Controle;

Liberia da Caprivama - lactação de 1.189,5 kg em 301 dias, com média diária  -
de 3,95 kg (1ª cria). Foi a recordista na 1ª divisão do Controle Leiteiro Ofi cial 
com idade entre 0 e 1 ano. Na sua 2ª cria, fechou lactação de 1.474 Kg em 
305 dias, média de 4,83 kg, 2ª maior lactação na 3ª divisão do controle leiteiro 
ofi cial (idade 2 a 3 anos). LIBÉRIA, além de muita produtiva, é destaque em 
pistas - foi Campeã Cabra Jovem e Melhor Úbere Jovem na Nacional Saanen 
2007, na Exapicor 2007, e 3ª lugar no torneio leiteiro Categoria Cabrita - 
Nacional 2007, ou seja, é um animal completo.

Precocidade e persistência leiteira são os pontos fortes da família do Russo. Nas  
projeções do Controle Leiteiro Ofi cial da EMBRAPA/Caprileite, essas cabras vão 
atingir na idade adulta, 3ª ou 4ª cria, lactações superiores a 2.000 kg em 305 
dias, dando média diária 6,55 kg, com picos de 8 kg/dia. 
RUSSO  também começa a se destacar pela sua progênie, tendo um uma fi lha 
Campeã Cabrita na Exposição de Caprinos de Barbacena/MG 2009, KARINA DA 
CAPRIVAMA, Campeã Cabrita - Feinco 2010, PRISCILA DA CAPRIVAMA Campeã 
Cabrita e DESTINO DA CAPRIVAMA Reservado Campeão Cabrito ambos em 
Cachoeira do Itapemirim/ES.

Irmãs próprias

Luciana - irmã

Darlyn - mãe

Liberia - irmã

Karina da Caprivama
Campeã Cabrita na Feinco 2010


