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O
canadiano Yan Jacobs
foi o juiz destinado a
marcar presença no XV
Concurso Micaelense da
Raça Holstein Frísia e

ficou impressionado com a quali-
dade dos animais que encontrou
na Região. 

Foi a primeira vez que Yan
Jacobs esteve nos Açores e revelou
que "realmente apreciei o bom gado
que estive a julgar", referiu. O juiz,
que também é co-proprietário da
exploração Ferme Jacobs, no
Quebéc, explicou que gostou de ver
"as diferenças entre os animais que
temos no Canadá e aqui e também
gostei muito da minha viagem".

Nos Açores, referiu o canadiano,
"há muito boas vacas" e o animal
que foi eleito como a vaca grande
campeã "é o tipo de vaca ideal que é
preciso no setor neste momento".
Isto porque a "Irina" tem "um bom
úbere, é uma vaca bem balanceada,
realmente tem o que é preciso para
ser uma boa vaca leiteira". Por isso
destacou que "a vaca grande campeã
é o tipo de vaca de que precisamos".

Em comparação com os animais
existentes no Canadá, Yan Jacobs
refere que "para mim não há dife-

rença entre as vacas do Canadá e as
dos Açores", acrescentando que a
vaca grande campeã "de certeza que
se fosse a um concurso no Canadá
ia sair-se bem".

Foi por isso que Yan Jacobs
salientou que "os Açores estão ver-
dadeiramente no bom caminho
para o sucesso" dada a qualidade
dos seus animais. 

Sobre o próprio XV Concurso
Micaelense da Raça Holstein Frísia,
organizado pela Associação Agrícola
de São Miguel, Yan Jacobs destacou
que "o ambiente do concurso é
muito bom, gostei muito da atmos-
fera que se vive aqui e fiquei mesmo
muito surpreendido", rematando
que "vou lembrar-me deste concur-
so para o resto da minha vida".

Yan Jacobs falou também sobre o
X Concurso Juvenil Micaelense da
Raça Holstein Frísia referindo que
"havia muitos miúdos a passar com
gosto no concurso e acho que isso é
muito bom". Por isso também não
tem dúvidas em afirmar que "preci-
samos dos mais novos no setor e
por isso gostei" de marcar presença
em mais um Concurso Micaelense
Holstein Frísia organizado pela
Associação Agrícola de São Miguel. 

“O ambiente do concurso é muito bom,
gostei muito da atmosfera que se vive aqui,
fiquei mesmo muito surpreendido 
e vou lembrar-me deste 
concurso para o resto da minha vida”

Yan Jacobs é co-proprietário com a
sua irmã Ysabel, e com os seus pais
Jean e Marian da exploração Ferme
Jacobs, sediada na província de
Quebec, no Canadá. 

Yan gere um total de 600 ani-
mais, estando 190 vacas em pro-
dução na exploração. Atualmente,
a classificação morfológica no
Ferme Jacobs são de 45 vacas na
categoria Excelente (mais de 90
pontos), 100 vacas na categoria
Muito Bom (85 a 89 pontos) e 45
vacas na categoria Bom Mais (80 a
84 pontos). Têm uma média de
produção de 11.000 kg de leite, por
vaca, ano. Trabalham cerca de 405
ha com o objetivo de produzirem
feno e milho.

Ferme Jacobs já ganhou dois
dos mais prestigiados prémios
como o Premier Breeder e o
Premier Exhibitor, em ambos os
concursos internacionais World
Dairy Expo e o Royal Agricultural
Winter Fair. Contudo, o que mais
tem dado reconhecimento à explo-
ração, é a prestigiada vaca Jacobs
Goldwyn Valana EX-95, que tem
brilhando em diversos concursos,
nos últimos anos. Valana foi eleita
para Best Bred e Owned e Reserva
Grande Campeã no World Dairy
Expo em 2015.  

Yan já julgou diversos concursos
destacando-se o British Columbia
Spring Show; Atlantic Spring Show,
Expo Beauce, Amqui Holstein
Show,Quebec Spring Show –
Victoriaville e o Concour Holstein
de St. Pascal and St. Anselme.    

Yan Jacobs e a sua esposa,
Véronic Prémont têm cinco filhos:
Elsie (8 anos); Nellie (7 anos);
Henry (5 anos) e os gêmeos, Johnny
e Charly (3 anos).
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“Os Açores estão
verdadeiramente 
no bom caminho
para o sucesso”
O juiz canadiano Yan Jacobs diz que gostou bastante de ver 
todo o ambiente à volta do XV Concurso Micaelense 
da Raça Holstein Frísia e também de ver os mais novos tão 
entusiasmados com o X Concurso Juvenil. A qualidade dos animais
também o surpreendeu e, por isso, considerou que a vaca grande
campeã “é o tipo de vaca ideal que é preciso no setor neste momento”

“
Há muito boas vacas. 
A vaca grande campeã 
é o tipo de vaca ideal que é
preciso no sector neste
momento, tem muito bom
úbere, é uma vaca bem 
balanceada, realmente 
tem o que é preciso 
para ser uma boa vaca”


