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TEXEL - PO

TOM

GREIDA IA 1680
Nasc.: 26/07/09 (Parto: Simples IA)

Registro: FBB O042764
Circunf. Escrotal: 31 cm

Peso Atual: 85 kg
Proprietário: Fazenda

Portão Vermelho

TIL129

0313501928K   HOL000013

GREIDA 272   O008336

0492100486   O008204

PURUNA 70   O006261

GREIDA IA 1247   O018451

GREIDA 1076   O015269

GREIDA IA 1680 o “TOM” é fi lho do reprodutor texel importado da Holanda o  
GREIDA 272, um dos grandes reprodutores que colocou a Fazenda Portão Verme-
lho como referência nacional na produção de matrizes e reprodutores campeões 
de ganho de peso e conformação de carcaça  na linhagem holandesa do texel. 
A raça texel de linhagem Holandesa traz algumas características interessantes como  
(i) Rústica e sóbria, produzindo bem no sistema extensivo e semi intensivo; (ii) Pro-
duz uma ótima carcaça, com gordura muito reduzida; (iii) Precoce. Em condições de 
pastagens, entre os 30 e 90 dias de idade, os cordeiros machos tem ganhos de peso 
médio diário de 300g e as fêmeas de 275gramas. Aos 70 dias de idade machos 
bem formados atingem 27 Kg e as fêmeas 23 Kg; (iv) Prolífera, pois atinge índices 
de nascimento de 160%, tendo atingido na França índices de 190 até 200%. 
Através do Programa de Melhoramento Genético OVIGOL (Tabela 01 – Lamb  
Plan) “TOM” foi escolhido para ser um dos pais de Cabanha da Fazenda Por-
tão Vermelho, e além das premiações que obteve em pistas de julgamento 
como : Grande Campeão em Campo Mourão 2010, Campeão de Categoria na
ExpoLondrina e EFAPI 2010.
Com apenas 15 meses de idade, TOM já possuía dezenas de fi lhos avaliados  
comprovando o potencial de ser um reprodutor melhorador, com DEP´s para ga-
nho de peso acima da média da Fazenda Portão Vermelho com alta acurácia.
É um animal compacto, muito harmônico de ótimos aprumos e beleza racial além  
de uma extraordinária cobertura de musculatura.

CC: 80

PT: 116

AA: 61

LA: 36 LP: 36
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