
  



Belíssimo exemplar da raça Brahman, campeão modelo 

frigorífico Expozebu 2017 e PNAT 2017. Sem dúvidas, 

um touro para melhorar qualquer rebanho. 

 

Líder de sumário ANCP por 2 anos consecutivos. 

Destaque para peso ao nascimento e produção de 

bezerros de alto vigor. 

Indicado para fazer base de rebanho puro e touros 

comerciais, além de ser uma ótima opção para 

cruzamento industrial.  É de propriedade do Brahman 

Braúnas e Alta Genetics. 

AMRO 1270 apresenta carcaça aliada a uma avaliação 

genética consistente, sendo o melhor touro Brahman do 

sumário PMGZ com sêmen disponível. 

Possui em seu pedigree dois genearcas da raça 

Brahman, Karu Manso através de seu pai e  

Marri Manso através de sua mãe, portanto  

segurança total na utilização de Mr BR 77 1270. 

 

DECA 1 PMGZ 

TOP 0,1% ANCP 

 

MR. BR 77 1270 

https://api.whatsapp.com/send?phone=556799362615&text=Gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20o%20MR.%20BR%2077%201270


Apresenta uma produção equilibrada 

com bezerros de muita musculatura, 

força de lombo, costelas longas e 

arqueadas e capacidade corporal 

excelente. Touro completo.  Indicado 

para produção em massa. Muito 

interessante utilizar em lotes grande 

na IATF. 

 

AMRO 806 é filho do KARU em vaca 

MARRI MANSO que vai a TD WEST 

270.  Foi destaque na prova de 

desempenho Querença 2013. 

 

DECA 1 PMGZ  

TOP 2% ANCP 

MR. BR 77 806 FIV 

  

https://api.whatsapp.com/send?phone=556799362615&text=Gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20o%20MR.%20BR%2077%20806


Touro Braúnas que vem 

surpreendendo a cada safra pela 

qualidade de seus produtos. Em seu 

pedrigree encontramos na linha alta 

MR 77 AMRO 95,  irmão completo de 

Onassis e Afrodite, já na linha baixa 

temos Astronomia Imperial, 

incontestável em beleza e 

produtividade. 

 

A exímia produção deste touro faz 

dele um campeão de vendas de 

sêmen no rebanho Braúnas. Sua 

produção é destaque nos rebanhos 

do Mato Grosso do Sul. 

MR. BR 77 480 

  

https://api.whatsapp.com/send?phone=556799362615&text=Gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20o%20MR.%20BR%2077%20480


Macho diferenciado, muito 

harmonioso.  Grande Campeão 

Nacional na Expobrahman 2017 e 

Grande Campeão Expozebu 2018. 

Seu volume de musculatura e 

beleza racial completam seus 

excelentes atributos.  

 

Filho do JDH Wellington Manso, 

touro mais utilizado atualmente em 

todo mundo, impressiona por seu 

volume e caracterização racial e 

mais ainda pela padronização de 

sua progênie. Sua mãe, IMA 739, 

é muito feminina, com lombo  

forte, costelas arqueadas e  

muito profundas. 

MR. BR 77 1392 

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=556799362615&text=Gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20o%20MR.%20BR%2077%201392

