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Yvon Chabot é natural de
Victoriaville, na Província
Candiana de Quebec e é casa-

do com Odette Therrien de que
tem dois filhos, Raphael e Maxime.

O Sr. Chabot é juiz oficial da
Holstein Canadá há mais de 25
anos e durante a sua longa carrei-
ra julgou concursos por todo o
mundo. Aqueles que mais se
orgulha em ter julgado são o Royal
Agricultural Winter Fair de 2002,
vários concursos nacionais da
América do Sul e da Europa,
incluindo Portugal, onde julgou o
Concurso Nacional em 2018.

Nos últimos 10 anos, o Sr.
Chabot e os seus sócios foram os
proprietários de 18 vacas com a
classificação Excelente e de mais
de 50 vacas com a classificação
Muito Bom. Entre os animais que
ficaram mais conhecidos estão a

Tri-Koebel Aspen Jolly, que foi
All-Canadian e AII-American em
2008, bem como Reserve AII-
Ontario e Reserve Tout-Québec em
2009. Foi também o proprietário
da Liberty PGA Damion Lazzie
EX-95 2E, que foi AII-American e
Reserve AII-Canadian em 2009 e
da Lylehaven Lila Za EX-94, duas
vezes AII-Canadian e que foi
Menção Honrosa como Vaca
Campeã Intermédia na Royal
Agricultural Winter Fair em 2004.

Possuiu ainda duas filhas da
Lila Za, Calbrett Shottle Lisamare
EX-91 e a Comestar Goldwyn Lava
MB-87. Estas duas vacas marca-
ram fortemente a descendência,
mostrando ser uma grande família
de vacas, em que muitos dos seus
descendentes machos acabaram
em Centros de Inseminação por
todo o mundo.

Juiz Yvon Chabot
PERFIL

um concurso bovino "porque é dos
úberes que vem o leite". No entanto, o
juiz canadiano gosta de avaliar o ani-
mal pelo seu todo e no geral a "Maia"
foi a que reuniu todas as condições
para ser classificada como a melhor
vaca em pista. 

Yvon Chabot elogiou também a
organização do XVIII Concurso
Micaelense da Raça Holstein Frísia,
destacando a dedicação dos produto-
res micaelenses mas também a
assistência que marcou presença no
evento. "Ficaram até ao fim e até bas-
tante tarde, o que quer dizer que as
pessoas também são apaixonadas
pelos animais", concluiu.

“
A organização 
é óptima. As pessoas
são muito dedicadas, 
é um edifício 
muito agradável 
e é um belo concurso”


