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“
A Campeã é filha da nossa vaca 
mais famosa, a Laura”

Vaca Grande Campeã 
é fruto de muito investimento,
trabalho e dedicação

qualidade da exploração. A exploração
Irmãos Rita tem vindo a apostar cada
vez mais na genética como uma parte
importante para o futuro do setor e
Paulo Rita refere que "não podemos
baixar os braços, se a vaca é muito boa,
temos de tentar melhorar o cruzamento
para no futuro vir um animal melhor".
Esta é uma aposta que o produtor tem
vindo a fazer há vários anos com "inse-
minações e transferências embrioná-
rias" que tem resultado em vários ani-
mais premiados em concursos bovinos.
"A "Campeã" é filha da nossa vaca mais
famosa, a "Laura", explica Paulo Rita
que acrescenta que o futuro passa por
continuar a investir no melhoramento
genético da exploração. 

"O intuito de alguns criadores é
terem vacas campeãs. É preciso ter uma
boa genética mas também que a vaca
corresponda ao que queremos no dia do
concurso. Tudo depende de como o ani-
mal se comporta, alimentando-se devi-
damente e se consegue encher correta-
mente o úbere, há vários fatores", expli-
ca para justificar o título de Vaca
Grande Campeã.

REPORTAGEM

Micaelense Holstein Frísia de Outono.
Para Paulo Rita esta distinção é o culmi-
nar do trabalho "que é feito ao longo dos
anos, de muita dedicação e muito sacrifí-
cio. Hoje em dia é preciso ter muito
gosto para andar atrás das vacas e ver o
nosso esforço ser coroado com uma vaca
grande campeã, não há melhor".

A "Campeã" é descrita pelo produtor
como um animal com "um úbere com

muito boas inserções, muito equilibra-
do, tem boas pernas e pés e tem muito
estilo. Foi o que atraiu o juiz", conside-
ra ao acrescentar que apesar de ser um
excelente animal, não tem cuidados
especiais no pasto. 

A "Campeã" é fruto de "muito trabal-
ho" mas também de uma aposta na
genética que é "fundamental" quando
se quer aumentar a produtividade e a

A
"Campeã", da exploração
Irmãos Rita, foi a Vaca
Grande Campeã do VI
Concurso Micaelense Holstein

Frísia de Outono e o produtor Paulo
Rita mostrou-se "muito orgulhoso" por
ter conseguido o prémio maior no con-
curso bovino organizado pela
Associação Agrícola de São Miguel.
"Não podia haver uma alegria maior

num concurso como este, é mais uma
vaca da nossa exploração que se sagrou
campeã e que se junta aos títulos que já
temos", referiu.

A "Campeã" foi eleita a melhor vaca
da secção de 5 anos, Vaca Campeã
Adulta e melhor Úbere do concurso e
foi também considerada pelo Juiz
canadiano John Werry, o melhor ani-
mal em pista no VI Concurso

“
Não podemos baixar 
os braços, se a vaca 
é muito boa, temos 
de tentar melhorar 
o cruzamento para 
no futuro vir um 
animal melhor. 
Temos de apostar 
nos cruzamentos com 
melhoria genética”


