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O
juiz canadiano John Werry
foi o responsável pela ava-
liação dos 180 animais que se
apresentaram em pista no VI

Concurso Micaelense Holstein Frísia de
Outono. Daquele que considerou o mel-
hor animal no concurso, a Vaca Grande
Campeã, John Werry elogiou o "ótimo
balanceamento, ótimas pernas e pés e
um sistema mamário muito bom". 

A vencedora, de nome "Campeã" e
pertença da exploração Irmãos Rita,
foi elogiada pelo juiz pelo facto de se

“
Os produtores açorianos devem continuar 
a fazer o que estão a fazer. Têm tomado
grandes decisões em termos de genética 
e os resultados são visíveis no concurso”

“As vacas açorianas 
têm grande capacidade
leiteira, boas pernas e pés
e bons úberes”

ter destacado de entre o conjunto de
animais muito bons que estiveram a
concurso. Um animal que "seria muito
competitivo no Canadá", se tivesse a
possibilidade de participar em concur-
sos bovinos naquele país. É que John
Werry, que além de ser produtor
também presta serviços a empresas
ligadas à genética e à nutrição, referiu
que as melhores vacas de cada secção
"são muito semelhantes aos animais
do Canadá. Têm grande capacidade
leiteira, boas pernas e pés e bons úbe-

res. São muito similares às vacas do
Canadá", evidenciou. 

O juiz canadiano, que possui uma
exploração leiteira com uma área de 243
hectares onde produz também milho,
soja, trigo e cevada, não se mostrou sur-
preendido com a qualidade dos animais
que encontrou em pista por já ter con-
hecimento prévio dessa excelência.
"Esperava essa qualidade. Muitos juízes
canadianos já estiveram cá, por isso a
qualidade dos bovinos daqui é um
assunto que se fala no Canadá. Amigos

O canadiano John Werry
elogia a qualidade dos animais
que encontrou em pista 
e refere que essa excelência 
é falada no Canadá devido 
a outros juízes que já estiveram
nos Açores. O juiz diz que o
único conselho que pode 
deixar aos produtores açorianos
é que continuem o trabalho 
que têm desenvolvido até aqui
porque “têm tomado grandes
decisões em termos 
de genética e os resultados 
são visíveis no concurso”


