ENTREVISTA CARLOS SALGUEIRO

Yan Jacobs falou também sobre o X
Concurso Juvenil Micaelense da Raça
Holstein Frísia referindo que "havia
muitos miúdos a passar com gosto no
concurso e acho que isso é muito bom".
Por isso também não tem dúvidas em
afirmar que "precisamos dos mais novos
no setor e por isso gostei" de marcar presença em mais um Concurso Micaelense
Holstein Frísia organizado pela
Associação Agrícola de São Miguel.

PERFIL

“

Há muito boas vacas. A vaca grande campeã
é o tipo de vaca ideal que é preciso no sector
neste momento, tem muito bom úbere,
é uma vaca bem balanceada, realmente
tem o que é preciso para ser uma boa vaca”

O

Juiz Yan Jacobs

Y

an Jacobs é co-proprietário com a
sua irmã Ysabel, e com os seus
pais Jean e Marian da exploração
Ferme Jacobs, sediada na província de
Quebec, no Canadá.
Yan gere um total de 600 animais,
estando 190 vacas em produção na
exploração. Atualmente, a classificação
morfológica no Ferme Jacobs são de 45
vacas na categoria Excelente (mais de
90 pontos), 100 vacas na categoria
Muito Bom (85 a 89 pontos) e 45 vacas
na categoria Bom Mais (80 a 84 pontos). Têm uma média de produção de
11.000 kg de leite, por vaca, ano.
Trabalham cerca de 405 ha com o objetivo de produzirem feno e milho.
Ferme Jacobs já ganhou dois dos
mais prestigiados prémios como o
Premier Breeder e o Premier Exhibitor,
em ambos os concursos internacionais
World Dairy Expo e o Royal
Agricultural Winter Fair. Contudo, o
que mais tem dado reconhecimento à
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exploração, é a prestigiada vaca Jacobs
Goldwyn Valana EX-95, que tem brilhando em diversos concursos, nos últimos anos. Valana foi eleita para Best
Bred e Owned e Reserva Grande
Campeã no World Dairy Expo em 2015.
Yan já julgou diversos concursos destacando-se o British Columbia Spring

O Presidente da Associação
Portuguesa de Criadores da Raça
Frísia, Carlos Salgueiro, diz que
as dificuldades que se sentem
atualmente no setor leiteiro
estão por toda a parte, seja nos
Açores seja a nível nacional.
O problema foi que a Europa
não conseguiu acautelar a nível
político os interesses
dos produtores. No entanto,
a organização de eventos como
o Concurso Micaelense da Raça
Holstein Frísia é uma forma de
elevar a moral dos agricultores

“A Europa não
soube acautelar
devidamente os
interesses dos
produtores de leite”

Show; Atlantic Spring Show, Expo
Beauce, Amqui Holstein Show,Quebec
Spring Show – Victoriaville e o Concour
Holstein de St. Pascal and St. Anselme.
Yan Jacobs e a sua esposa, Véronic
Prémont têm cinco filhos: Elsie (8
anos); Nellie (7 anos); Henry (5 anos) e
os gêmeos, Johnny e Charly (3 anos).

s tempos não estão fáceis
para os produtores de leite
mas o Presidente da
Associação Portuguesa de
Criadores da Raça Frísia, Carlos
Salgueiro, acredita que "não é nos tempos de crise que devemos baixar os
braços". Aliás, nos tempos de crise
"devemos tentar lutar para levantar o
ânimo às pessoas e foi isso que aconteceu aqui", disse referindo-se ao XV
Concurso Micaelense da Raça Holstein
Frísia, organizado pela Associação
Agrícola de São Miguel.
A nível nacional as dificuldades
também se sentem, "como em toda a
parte", e a responsabilidade recai sobre
a União Europeia. Carlos Salgueiro afirma que "a Europa não soube acautelar
devidamente os interesses dos produtores de leite a nível político", e por isso
"todos estamos a sofrer por causa dessas decisões", refere.
Carlos Salgueiro elogiou mais uma
vez o Concurso, que se realiza no
Parque de Exposições de São Miguel,
referindo que nesta edição "estiveram
presentes muito bons animais como
sempre e penso que toda a gente está
de parabéns".
Quanto à vaca eleita grande campeã,
Carlos Salgueiro salientou a qualidade
do animal de excelência e destacou que

“

Nos tempos de crise
devemos tentar lutar
para levantar o ânimo
às pessoas e foi isso
que aconteceu aqui”

todos os animais a concurso poderiam
marcar presença em concursos nacionais. O Presidente da Associação
Portuguesa de Criadores da Raça Frísia
explica que tem notado que "os produtores também têm vindo a trabalhar para
ser melhores". Para o responsável, "as
pessoas vão-se preparando, vão vendo
como os outros fazem para um dia pode-

rem estar na frente" e no seu entender "é
muito bom, até ao nível da competição
saudável, porque é a prova que todas as
pessoas estão a trabalhar para chegar ao
topo". E quando assim é: "é muito bom",
destacou Carlos Salgueiro.
O Presidente da Associação
Portuguesa de Criadores da Raça Frísia
destacou também a envolvência do
público no XV Concurso Micaelense da
Raça Holstein Frísia que "é muito
importante, quanto mais não seja para
não sentirmos que estamos sozinhos".
Carlos Salgueiro confessa que "foi
bom ver a moldura humana que aqui
esteve durante o Concurso. Penso que
toda a gente gostou", finalizou ao acrescentar que apreciou bastante mais um
concurso organizado pela Associação
Agrícola de São Miguel.
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