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meus disseram-me que ia encontrar ani-
mais muito bons", explicou.

Com uma exploração composta por
um efetivo adulto de 85 vacas
Holstein que são ordenhadas por dois
robots de ordenha GEA, o canadiano
John Werry entende que os produto-
res açorianos estão a fazer o que lhes
compete em relação à boa qualidade
dos animais. Por isso, o único consel-
ho que deixa é que "devem continuar
a fazer o que estão a fazer. Têm tomado
grandes decisões em termos de genética

John Werry é natural de Oshanwa,
Ontário Canadá, é casado com
Heather Werry e tem dois filhos

Paige e Tate.
Possui uma exploração leiteira de

nome de Loa-De-Mede. A exploração
possui uma área de 243 ha, onde pro-
duz milho, soja, trigo e cevada. 

A alimentação do efetivo é feita com
base em silagem de milho, soja e feno
produzidos na exploração. 

A exploração Loa-De-Mede é com-
posta por um efectivo adulto de 85

vacas Holstein que são ordenhadas em
dois robots de ordenha GEA. 

Ao nível da classificação morfológi-
ca das 85 vacas destacam-se 22 com a
classificação Excelente e 57 com classi-
ficação Muito Bom. A produção média
do efetivo aos 305 dias foi de 11.500
Kg com 4,10% de teor butiroso e
3,22% de teor proteico.

John Werry, é graduado em
Produção Animal na Universidade de
Guelph, trabalha na exploração e em
part-time presta serviço a empresas

ligadas à genética e à nutrição. Ao
longo de sua carreira como juiz, John
julgou um grande número de concur-
sos no Canadá, o mais importante foi o
Canadian Dairy Classic em 2016 que
se realiza no mesmo espaço da Royal
Winter Fair em Toronto. Fora do
Canadá foi juiz em diversos países da
América do Sul.

Enquanto participante venceu
diversos prémios o mais importante
dos quais, o título de Grande Campeã
no Canadian Dairy Classic em 2004.

Juiz John Werry
PERFIL

“
As melhores vacas de
cada secção são muito
semelhantes aos animais
do Canadá. Têm grande
capacidade leiteira, 
boas pernas e pés 
e bons úberes. 
São muito similares 
às vacas do Canadá”

e os resultados são visíveis no concurso".
Pela primeira vez nos Açores, o juiz
canadiano que já venceu diversos pré-
mios importantes no Canadá como o
título de Grande Campeã no Canadian
Dairy Classic em 2004, gostou do que
viu além das vacas. "Achámos as pesso-
as muito simpáticas, é uma ilha sensa-
cional, onde nos sentimos seguros. É
um sítio único comparado com o resto
do mundo", concluiu evidenciando que
as vacas nos pastos ao ar livre são um
bonito postal turístico.


