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EXCELENTE OPORTUNIDADE, FACILIDADE, SEGURANÇA 
E RETORNO GARANTIDO!!!

 
Condições Comerciais para SEMEN - Considerando todas as compras so-

madas: 8 parcelas, sendo 1 a vista e as demais com intervalo de 30 dias. Par-
cela mínima de R$300,00. 

Entrega por conta do Vendedor. Abaixo de R$2.400,00, consultar os pontos 
de entrega.

Maiores detalhes: +55 (43) 3373-7077 – Programa Leilões -  Orlando Júnior



JDH MR AMOS MANSO 568/6

Amos é um dos grandes pais de campeões e campeãs no Brasil e 
nas pistas de todo o mundo. 

Proporciona a seus filhos muita musculatura, boa estatura, ossa-
tura forte e muita beleza racial.

Um dos mais belos touros do criatório Hudgins de todos os tem-
pos. Traz no pedigree o sangue de Madison Manso e Remington Manso.

Excelente opção para acasalamento em linhagens Liberty, Elliott, 
Union, Marri, JJ.

Grande Raçador, ícone da Raça Brahman
Lote 02

JJ TRES DIDOR 150/1

Produziu animais como JJ 681, Campeã Internacional de Progênie de Mãe, 
JJ 674, mãe do Grande Campeão em Uberaba e JJ 683, mãe da Grande Campeã 
em Uberaba;

Trait Leader para Desmama, Olho da Área de Lombo e Carcaça;
Sua progênie teve ganho diário de 3.13 Libras em prova de confinamento;
Campeão de Carcaça;
Pesou 2.620 libras aos 36 meses;
Excelente corretor de umbigo e aprumos;
Ótima libido e excelente Caracterização;
Sêmen raro no mercado.

Campeão Nacional em 1992
Lote 01



GENEARCAS

Charley´s Jazz

JDH Remington Manso 784 2

Mr Supercalc Manso 310 2

JDH Bross Manso

JDH Sarasota Manso

JDH Dakota Manso 559

Marri Manso

Extraordinário pacote!
23 Doses de 7 touros raros, que geraram descendentes nos 

mais importantes rebanhos da raça brahman em todo mundo.
Excelente oportunidade para formação de banco genético, 

capaz de contrubuir com a evolução dos mais exigentes progra-
mas de seleção.

Lote 03



JDH MR ECHO MANSO 237/1

Touro extremo de musculatura e ossatura, umbigo
correto, boa pigmentação, expressão racial e apru-

mos corretos. Une em seu pedigree as duas principais li-
nhagens da atualidade: Liberty Manso e Madison Manso.

Ressaltando ainda quatro vezes a parti cipação de 
Remington Manso, sem duvida o touro mais consistente 
da raça. 

Pai do excepcional Wellington Manso.

Lote 04

JDH MR. ELLIOTT MANSO 761/2
Grande raçador Brahman, talvez o touro de maior desta-

que na história da raça.
Recordista de preço em venda de sêmen, largamente 

utilizado nos maiores criatórios mundiais, pai de touros de 
central e doadoras importantes.

Habilidade materna, muita musculatura, beleza racial, 
equilíbrio.

Lote 05



JDH KARU MANSO 800

Suas características vêm se comprovando em progê-
nies cada vez mais valorizadas; 

Filhos com excelente Comprimento de Costelas e Ex-
pressão Racial marcante; 

Touro Pai, Avô e Bisavô de inúmeros Grandes Cam-
peões(ãs); 

Considerado um dos mais importantes touros da his-
tória da raça. 

Melhor avô materno da atualidade. 

JDH SIR LIBERTY MANSO 847/5

Touro líder nas pistas e progênies. Pai de muitos 
touros em centrais, transmite musculosidade, linha de 
dorso larga, ossatura forte e muita beleza e harmonia.

Touros líder nas pistas de julgamento e também nas 
provas de desempenho. 

Um dos grandes Patriarcas da Raça Brahman
Lote 07

Lote 06



JDH MADSON DE MANSO 737/4
Beleza racial, estrutura corporal, musculosidade e 

aprumos fortes, é o que transmite este grande raçador 
para sua progênie.

Excelente acasalamento com linhagem Liberty, o 
que produziu vários campeões nas pistas e touros de  
coleta em centrais de todo o mundo.

Lote 08

JDH NIETO DE MANSO
Filho de Charley’s Jazz  em vaca Union 455. Reprodu-

tor de porte médio, com boa Musculosidade, Garupa Larga 
e Comprida. Destaque em Desempenho, Aprumos, Convexi-
dade de Musculatura no Posterior, Comprimento Corporal e 
excelente Caracterização dentro da Raça Brahman;

Vem apresentando produção das mais elogiadas. Na 
Austrália já há um número muito considerável de progênies 
de Nieto de ótima qualidade;

Aos 18 meses foi o Touro que apresentou a maior Área 
de Olho Lombo mensurada através de scanner da fazenda Hu-
dgins;

Lote 09



MR H PARKER MANSO 558

Fruto do acasalamento entre Milligan 107 e Lady 
Heritage Manso 173. A mãe de Parker é uma irmã de 
Sterling 291 e Marri 557/4. 

Vai a Bross Manso, Linhagem que imprime muita 
Habilidade Materna e ótimos Aprumos;

Parker tem excelente Caracterização e Aprumos 
muito bons, Linha de Dorso e Bainha excelentes, Mus-
culatura de Posterior e Anterior fantásticas, Profundo, 
Comprido.

Lote 10
Grande Campeão Nacional de 2004 nos EUA;

JDH MR UNION MANSO 455/3

Indicado para quem busca corrigir Linha de Dorso na 
vacada, melhorar Habilidade Materna, Comprimento Cor-
poral e Aprumos; 

Genética de Campeões,
Pai das excepcionais Diamond A 69 e 31;
Avô materno de diversos Reprodutores famosos, 

como Príncipe 87/8, PILAR 75 e ELF 103; 
Union 455/3 tem grande consistência genética.
Adiciona Fertilidade e desempenho ao seu rebanho.

Excepcional Comprimento e Musculatura
Lote 11



JDH WELLINGTON MANSO 527/1
Touro de extrema beleza racial. Está produzindo 

muito bem nos EUA e Brasil, seus filhos se destacam 
entre os animais das novas gerações. Transmite muita 
musculatura, ossatura forte e aprumos e cascos firmes. 
Linha dorso lombo correta, costelas compridas e arque-
adas, excelente chegada de cupim, cabeça de chanfro 
curto e larga. Boa pigmentação, umbigo corrigido e pro-
dução muito uniforme.

É o touro importado que tem produzido mais fi-
lhos(as) premiados(as) no Brasil

Lote 12

MR WINCHESTER MAGNUM 999/3

Winchester 999/3 é um animal muito Elegante, de 
ótima Caracterização Racial, Tamanho moderado, Carcaça 
Volumosa, Musculatura no Posterior evidente, Ossatura 
Forte e Prepúcio muito bem direcionado;

Suas filhas são Femininas e de muita Elegância,  
ganhando destaque nas pistas de julgamentos.

“O touro a frente do tempo”
Lote 13



JDH MR WOODMAN MANSO 578/6

Pai de grandes campeões e campeãs, muitos de seus filhos es-
tão em coleta de sêmen nas centrais dos principais países criadores 
de Brahman. Suas filhas se tornam doadoras e matrizes de plantéis.

O melhor filho de Liberty já produzido nos Hudgins. Pai de 
Woodson Manso, Raymond, Kenny Manso e outros raçadores.

Seus filhos dão um Show nas pistas, aliando beleza, força, mus-
culatura e funcionalidade. Quando a pasto, apresentam um excelen-
te comportamento e ganho de peso.

WOODMAN é considerado um ícone da raça Brahman no Brasil e no Mundo
Lote 14

MR V8 700/3
Foi Trait Leader por 8 anos consecutivos para Habilidade 

Materna nos EUA;
Talvez o mais importante touro do V8 Ranch que ja pas-

sou por nossa história. Produção muito constante, excelente 
maternal, filhos e filhas que se destacam nos rebanhos brasi-
leiros e de outros países. Costelas longas e arqueadas, com-
primento corporal e forte linha de dorso lombo são destaques 
deste raçador.

Lote 15




