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Juiz Bruce Wood
ruce Wood é o proprietário da
exploração East River Farms, na
ilha do Príncipe Eduardo, no
Canadá, e tem cerca de 300 holsteins
registadas, incluindo 100 vacas em
ordenha. A exploração produz 101 ha
(726 alqueires) de uma mistura de
alfafa/erva para forragem, 28.3 ha
(203 alqueires) de silagem de milho e
40.5 ha (291 alqueires) de cevada.
East River Farms comercializa
anualmente entre 400-600 vacas leiteiras para os mercados do leste do
Canadá, incluindo vacas com boas
perspetivas para os concursos. East

B

River é uma exploração com muitas
vacas de 2 anos com alta classificação
e de vacas Excelentes.
As famílias de vacas mais notáveis
foram as Poli’s e as Deb’s, como a
Homestead Astronomiacal Deb - Ex95
3E 6*, que tem atualmente mais de 40
filhas e ainda permanece na exploração com 13 anos de idade. East
River usa as técnicas da transferência
de embriões e dos programas de IVF
para colocar a exploração sempre na
vanguarda da genética.
Bruce é juiz oficial da Holstein
Canadá à mais de 20 anos e já julgou

quantidade de leite". Além disso, o
canadiano considera fundamental "ter
pernas e pés tremendos, principalmente aqui nos Açores para se poderem movimentar bem nas pastagens".
Mas essencialmente as vacas que se
apresentaram a concurso "mostraram
estilo", explica o juiz que é proprietário da exploração East River Farms
localizada na ilha do Príncipe
Eduardo, no Canadá.
A propósito do IV Concurso

Micaelense Holstein Frísia de
Outono, Bruce Wood entende que as
melhores vacas de cada classe se assemelham muito às melhores vacas dos
concursos provinciais do Canadá.
"Acho que as melhores vacas de cada
classe são semelhantes às que participam nos nossos concursos provinciais
no Canadá, e as melhores vacas
podem ir a concursos a nível nacional
e tal como lá, penso que é a mesma
situação nos Açores".

em mais de 7 províncias canadienses.
Internacionalmente Bruce já julgou
nos Estados Unidos, no Brasil e na
Argentina.
A East River participa nos principais concursos da costa Atlântica do
Canadá, competindo anualmente pelos
prémios de Premier Exhibitor e
Premier Breeder.
É também coproprietário com a
Dr.ª Bronwyn Crane (professora auxiliar na Atlantic Veterinary College na
ilha do Príncipe Eduardo) de uma
exploração de reprodução de cavalos, a
Woodmere Standarbreds.

“

O juiz canadiano entende
que uma vaca para
poder ser considerada
“Grande Campeã” precisa
de ter uma excelente
presença, ter pernas
e pés tremendos e um
bonito sistema mamário
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