Irmãos Rita
Os bicampeões do Concurso
Micaelense de Outono
Irmãos Rita
Sid Anabela MB-
Nº Oficial: PT 11
Pai: Pine-Tree Sid-ET
(US 1)
Avô Materno:
Braedale Goldwyn
(CA 1)
Freguesia: Maia

Tabela nº1: Número de vacas por categoria de classificação morfológica
CLASSIFICAÇÃO

PONTUAÇÃO

Número total de Animais

N

uma calma e serena noite de
Outono, escreveu-se mais
uma memorável página na
história da exploração dos
Irmãos Rita, tornando-se
pelo segundo ano consecutivo os grandes vencedores do título de Vaca Grande
Campeã do Concurso Micaelense de
Outono. Já passavam das 22 horas
quando o juiz internacional suíço
Markus Gerber anunciou como a
Grande Campeã do Outono, um animal
pertencente á exploração Irmãos Rita, a
vaca "Anabela". Num evento que ficou
marcado pela mudança horária do concurso, a proclamação da Campeã, com
um jogo de luzes e sons, levou ao rubro
toda a plateia que encheu o Parque de
Exposições, vibrando e aplaudindo a
melhor vaca da noite. A Irmãos Rita Sid
Anabela é uma vaca de 3 anos que
transporta nos seus genes um historial
de grandes vitórias e conquistas da
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(Gráfico 1)
Evolução da produção de leite aos 305 dias

exploração sediada no coração da
Achada das Furnas. "Anabela", nome de
origem hebraica, significa graciosa e
bela, retratando na perfeição as qualidades morfológicas desta Holstein Frísia.
Este animal é filha de uma das mais
prestigiadas vacas Holstein micaelenses

a Irmãos Rita Goldwyn Sara EX-92
com o touro canadiano Pine-Tree Sid.
Este excelente emparelhamento produziu aquela que foi a sétima conquista do
titulo de Vaca Grande Campeã para a
exploração Rita. "Sara" foi a primeira
vaca desta exploração a conseguir dois

Nº DE ANIMAIS


Excelente

 a 1 pontos

11

Muito Bom

 a  pontos

1

Bom Mais

 a  pontos

1

títulos de Vaca Grande Campeã, nomeadamente no X Concurso Micaelense
de 2011 pelo juiz canadiano Bloyce
Thompson e no XII Concurso
Micaelense de 2013 pelo juiz canadiano
Callum McKinven.
Fruto de uma transferência de
embriões, no dia de Natal do ano de
2012, nascia aquela que viria a ser a
mais recente campeã da exploração.
Desde logo, esta pequena vitela herdava
uma difícil tarefa, continuar o brilhantismo que sua progenitora habituou a
dar aos seus proprietários. No verão
seguinte, participou no Concurso
Juvenil Micaelense de 2013, com
menos de 6 meses, e obteve um 2º
lugar na sua secção. Passado um ano,
voltou novamente à pista para arrecadar o 1º lugar na secção de 17 a 20
meses, participando também neste
mesmo ano, no I Concurso Micaelense
de Outono 2014, onde conseguiu um 2º
lugar na difícil secção de 23 a 27 meses.
Em 2015, participou pela primeira vez
em lactação, logo na secção de vacas de

2 anos júnior, ou seja, com menos de 32
meses, conseguindo o 1º lugar da sua
secção e o titulo de Vaca Vice-Campeã
Jovem. Volvido mais um ano, e com
somente 21 dias pós-parto, consegui
obter um magnifico 2º lugar na secção
de 3 anos sénior do XV Concurso
Micaelense. Mas antes de terminar o
ano 2016, e para consagrar este excelente percurso até então, "Anabela"
conquista o melhor prémio do III
Concurso Micaelense de Outono. Esta
excecional Holstein Frísia, que já participou em 6 concursos em apenas 3
anos, já arrecadou em toda a sua curta
história, 10 fantásticos prémios, destacando-se o titulo de Vaca Grande
Campeã de Outono de 2016.
Dados Produtivos
Entre os anos de 2011 e 2016 a exploração obteve sempre produções superiores aos 10.000 kg de leite, conseguindo ultrapassar inclusive a marca
dos 11.000 kg de leite nos anos de 2012,
2014, 2015 e 2016 (Gráfico nº1). Foi no

ano de 2015 que a exploração produziu
a maior média de produção, atingindo
os 11.852 kg de leite, por vaca, aos 305
dias.
Dados Morfologicos
No final de 2016, os Irmãos Rita tinham
na sua exploração 11 vacas na categoria
de Excelente (mais de 90 pontos) e 61
vacas entre os 85 e os 89 pontos. Esta
exploração tem uma média de pontuação
final de todos os animais nos 86,65
pontos de classificação morfológica,
uma das mais altas do país.
Evidenciam-se no top da classificação
desta exploração, três filhas de Braedale
Goldwyn, a Irmãos Rita Goldwyn
Tânia e a Irmãos Rita Goldwyn Teresa,
ambas com uma pontuação que
ascende os 93 pontos e a Irmãos Rita
Goldwyn Telma com 92 pontos de classificação morfológica.
BRUNO ALMEIDA
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