“É importante
fazer estes
concursos aqui
nos Açores”
Habituado a ver vacas nas pastagens das montanhas suíças,
onde vive, o juiz Markus Gerber gostou da qualidade dos animais
que se apresentaram em mais um concurso bovino organizado
pela Associação Agrícola de São Miguel. O juiz suíço, que já julgou
diversos concursos bovinos nacionais e regionais por toda a Europa,
explicou que os animais dos Açores se apresentam bem balanceados
e com boas inserções mamárias, características fundamentais
para uma boa produção de leite

O

suíço Markus Gerber foi o
juiz que marcou presença
no III Concurso
Micaelense Holstein Frísia
de Outono, que decorreu
no Parque de Exposições de São
Miguel, em Santana.
Com bastantes elogios aos animais
que se apresentaram a concurso,
Markus Gerber foi sempre destacando a boa estrutura dos animais açorianos, nomeadamente os que se
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mostravam mais balanceados em
todas as suas partes.
Para o juiz, as vacas Holstein micaelenses "são muito boas, observei
diversos animais com boa capacidade
leiteira e com úberes de muito boa
qualidade". Markus Gerber revelou
também que gosta de observar "sistemas mamários com inserções muito
fortes", evidenciando que foi isso que
viu em pista nos melhores animais a
concurso.
Mas para o suíço, a vaca grande campeã "foi a mais bem balanceada, com
uma boa estrutura, e por isso foi a melhor vaca do concurso", explica. O juiz
garante que "quando temos uma vaca
tão bem equilibrada, com um excelente
sistema mamário, com uma forte
inserção anterior e posterior do ubere e
com uma boa colocação dos tetos, acho
que só podia ser a grande campeã".
Habituado a ver animais nas pastagens das montanhas da Suíça, onde
mora, Markus Gerber diz que não
estranhou quando viu pela primeira
vez os animais nos pastos em São
Miguel. "Nas montanhas onde vivo
também temos muitos pastos e esta
paisagem é-me um pouco familiar",

“

Para o juiz, a vaca grande
campeã foi a mais bem
balanceada, com uma boa
estrutura, um excelente
sistema mamário com
uma forte inserção anterior
e posterior e uma
boa colocação dos tetos”

referiu ao acrescentar que esta foi a primeira vez que visitou os Açores.
Sobre o III Concurso Micaelense
Holstein Frísia de Outono, organizado
pela Associação Agrícola de São
Miguel, Markus Gerber salientou a
importância "de se fazerem estes concursos aqui nos Açores. Têm boas condições e é importante que continuem
neste caminho", concluiu.
Pela primeira vez nos Açores,
Markus Gerber destacou ainda a hospitalidade e simpatia com que foi
recebido durante a sua estadia na ilha
de São Miguel.

PERFIL

Juiz Markus
Gerber
Markus Gerber tem 44 anos e gere
com a esposa Regula uma exploração leiteira com 80 animais da
raça Holstein Red nas montanhas
do Jura. O casal tem três
filhos,Léonie, Annick e Thibaut.
Markus é licenciado em
Ciências Agrárias e tem vindo ao
longo dos anos a enriquecer a sua
formação com cursos de cariz técnico, relacionados com a bovinicultura leiteira e o melhoramento
animal.
Atualmente Markus é ainda o
Presidente da Federação Nacional
de Criadores de Raças Bovinas da
Suíça e da Associação
Swisshedbook Red.
Enquanto juiz julgou a maioria
dos concursos que se realizam na
Suíça, principalmente os da raça
Holstein Vermelha. Entre os mais

importantes podemos destacar o
National Red Holstein Expo em
Bulle, o SWISS EXPO em Lausana
e o Swiss Red Night em Bern. Ao
nível internacional, Markus
Gerber, julgou o Concurso
Nacional da Alemanha em
Oldenburg, o Concurso Nacional
da Holanda e o Concurso Nacional
da Áustria. Julgou ainda diversos
concursos regionais na França,
Itália, Alemanha, República
Checa, Bélgica, Luxemburgo,
Portugal e Áustria.
Faz parte do grupo de trabalhos
para a harmonização de juízes
europeus da EHFC.
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