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Brian Carscadden é Natural de
Guelph, provinvia de Ontário,
Canadá. Brian nasceu e cresceu no

seio de uma exploração de vacas
Holstein-Frisia no leste de Ontário. Tem
o bacharelato em Agricultura tirado na
Universidade de Guelph, tem 3 filhos,
Craig, Lauren e Colin.

Brian Carscadden trabalhou na
seleção de reprodutores da empresa de
sémen United Breeders de Guelph,
Ontário. As suas funções na United
Breeders passaram por seleção de filhas
de famílias de vacas, emparelhamentos e
seleção de machos reprodutores. Em
1998, Brian foi contratado para a recém-
formada Equipe de Analistas da Semex
Alliance Sires, tendo como função a
aquisição de reprodutores para esta
empresa no Ontário, EUA, Reino Unido
e Irlanda. Atualmente Brian é o adminis-
trador executivo da Blondin Sires.

Antes de sua carreira na indústria de
reprodução e inseminação, Brian trabalhou
como preparador profissional de animais
para concursos, preparando animais das
melhores explorações  Holstein, Ayrshire
e Jersey em todo o mundo. 

Como juiz, Brian julgou concursos em
mais de 27 países, já julgou os concursos
nacionais na maioria desses países, bem
como todos os grandes concursos que se
realizam no Canadá. 

Alguns destaques da sua carreira como
juiz temos o International Holstein Show
na World Dairy Expo em 2008 e os concur-
sos da Holstein Vermelha e Branca no
Royal Show do Canada em 2009 e da
World Dairy Expo em 2010. Foi ainda o juiz
da Brown Swiss e Holsteins Swiss em 2009
e do Jerseys e Red and White Holsteins em
2010 na Swiss Expo. Em 2011, foi o juiz ofi-
cial do National Holstein Show na Royal
Winter Fair em Toronto, Canadá. Em 2015,
Brian julgou o Supreme International Dairy
Holstein Show em St. Hyacinthe, Quebec.
Ainda no ano de 2015 foi juiz do II
Concurso Micaelense de Outono.

Brian Carscadden também tem se
dedicado à formação de jovens, partici-
pando como formador em cursos para
jovens como o Semex Alliance Walk of
Fame na Royal Winter Fair e  World
Dairy Expo. Tem sido também juiz e for-
mador em Escolas de Juízes organizados
pela Holstein Canadá.

Juiz Brian Carscadden
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"Vi algumas melhorias mas conside-
ro que não devem parar de trabalhar.
As pernas e pés são, talvez, a única
parte que considero que ainda deve ser
trabalhada na vaca açoriana. Penso que
pode ter a ver com o tipo de explo-
rações, com as pastagens e muitos
declives. Eu realmente não sei se é do
maneio ou se é da genética. Mas no
geral, eu diria que essa qualidade mel-
horou desde a última vez que estive lá,
e só vai melhorar".

Para Carscadden, as vacas açorianas
são "balanceadas e muito boas. São
vacas fortes que ingerem muita forra-
gem e erva a caminhar pelas pastagens.
São de grande qualidade".

“
As vacas açorianas 
são balanceadas e
muito boas. São vacas
fortes que ingerem
muita forragem e erva
a caminhar pelas
pastagens. São de
grande qualidade”


