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A Genética dos Concursos
Micaelenses em 1

E
m 2016, realizaram-se em São
Miguel 3 concursos da raça
Holstein Frísia, sendo julga-
dos um total de 387 animais
bovinos. Destes animais, cerca

de 57,1% têm no seu pedigree oficial
um touro de inseminação artificial,
13,6% têm um touro de origem priva-
da na sua genealogia e as restantes
fêmeas têm um parentesco de origem
desconhecida. Foram identificados 101
touros de inseminação artificial, sendo
o touro Val-Bisson Doorman aquele
que apresentou o maior número de fil-
has, ou seja, um total de 23 animais
nos 3 concursos (Quadro nº 1). O
segundo touro mais representado é o
Maple-Downs-I G W Atwood com 16
animais, e os touros Gillette
Windbrook, Regancrest-Gv S
Bradnick e o Crackholm Fever, ocu-
pam o último lugar do pódio, com 11
fêmeas Holstein cada um. 

O touro que conseguiu somar maior
pontuação (1) pelas excelentes pres-
tações que as suas filhas fizeram em
pista, foi o Maple-Downs-I G W
Atwood com 41 pontos. Este que é con-
siderado um dos melhores filhos de
Braedale Goldwyn obteve um total de
9 prémios, destacando-se os títulos de
Vaca Vice-Campeã Intermédia e Vaca
Vice Grande Campeã no III Concurso
Micaelense de Outono.

Na segunda posição do ranking do
Quadro nº 1, temos o touro Val-Bisson
Doorman. Com um total de 34 pon-
tos, foi o touro com o maior número
de filhas presentes em concurso e o
que obteve o maior número de pré-
mios individuais nos três eventos. Este
filho de De-Su 521 Bookem, arrecadou
três 1º lugares nas secções de 8-10
meses no XV Concurso Micaelense e
de 8-10 meses e 14-17 meses no III
Concurso Micaelense de Outono. É
também o detentor do título de
Novilha Vice-Campeã e Jovem Reserva
Campeã no III Concurso Micaelense
de Outono e Vitela Campeã em ambos
os Concursos Micaelenses. Este fantás-
tico touro canadiano IMMUNITY,
SHOWTIME e A2A2 conseguiu ainda
a proeza de receber os principais pré-
mios atribuídos aos animais jovens,
tanto XV Concurso Micaelense como

Nº de Nº de  % de
total animais Nº total animais Pont. 

animais premiados de prémios premiados Final (1)
Empresa

Quadro nº 1
Top 10 dos touros com maior pontuação com filhas presentes 
nos concursos micaelenses em 2016

1º Lugar º Lugar º Lugar º Lugar º Lugar
Vitelas e Novilhas     1
Vacas em lactação 1    

(1) Para o cálculo da pontuação final, foram contabilizados todos os animais
premiados do primeiro ao quinto lugar em cada secção individual, sendo 
o somatório da pontuação atribuído, com base no seguinte quadro:

1 Maple-Downs-I G W Atwood 1   ,% 1
 Val-Bisson Doorman   1 ,1% 
 Gillette Windbrook 11  1 ,% 
 Pine-Tree Sid    1,% 
 Crackholm Fever 11   ,% 
 Braedale Goldwyn    ,% 
 Gen-Mark Stmatic Sanchez    ,% 
 Long-Langs Oman Oman -Etn    1,% 1
 Zani Bolton Mascalese    ,% 1
1 Regancrest-Gv S Bradnick 11   ,% 1
11 Willow-Marsh-Cc Gabor    ,% 1

Nome de Touro

no III Concurso Micaelense de
Outono, ou seja, o título de Jovem
Campeã. São estes impressionantes
registos que fazem com que este touro
seja uma excelente promessa de con-
fiabilidade e segurança para quem
gosta de ter animais funcionais e ao
mesmo tempo com muito tipo.  

Na terceira posição temos Gillette
Windbrook, que conseguiu arrecadar

três primeiros lugares nas suas
secções. Com um total de 11 filhas, este
descendente de Gillete FBI obteve no
total 10 prémios, destacando-se o títu-
lo de Novilha Campeã e Jovem Vice-
Campeã no III Concurso Micaelense
de Outono. 
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