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Vaca Holandesa ultrapassa a marca de 200 mil kg de leite produzidos
A primeira vaca na Holanda a
ultrapassar a marca de 200 mil kg de
leite produzidos já é uma realidade.
Aos 18 anos, Big Boukje 192, de
propriedade da fazenda de gado
leiteiro Knoef-Hendriksen, em
Geesteren, Holanda, alcançou esta
marca mágica.
Big Boukje 192 (EX90) nasceu em 10
de outubro de 1997. Seu pedigree
inclui uma série de touros ilustres da
CRV (Cash x Labelle x F16 x Tops).
Ela é saudável desde o início da sua
vida produtiva, mantendo excelentes
níveis de produção de leite (e sólidos)
até os dias atuais.
O orgulhoso proprietário, Jos Knoef,
disse que “ela sempre foi uma vaca
especial. As outras vacas saem do
caminho quando ela se aproxima, em
sinal de respeito”. A fazenda de Knoef
é campeã absoluta da Holanda
quando o assunto são vacas duráveis.
Nada menos que 63 vacas já
alcançaram a marca de 100 mil kg de
leite e, com Big Boukje 192, agora eles
têm a primeira vaca do país a produzir
o dobro dessa quantidade.
Atualmente, com os avanços da
genética, é possível ter vacas que envelhecem com saúde e atingem uma elevada produção durante toda a sua
vida. Há cada vez mais vacas como essa na Holanda: já são 40 mil vacas com idade superior a 10 anos e 10 mil
acima de 15 anos. Diariamente, em média, sete vacas cruzam a marca de 100 mil kg de leite e este número
aumenta a cada ano naquele país.
No Brasil, temos 408 vacas holandesas com mais de 100.000 kg de leite (com controle leiteiro oficial), todas
premiadas com o Troféu 100.000 kg Melk CRV. Os touros da CRV Lagoa lideram o ranking desta seleta lista,
com 25% do total de vacas. Marconi e Alm Salomo são os touros que possuem a maior quantidade de filhas
deste grupo.
Instalada em Sertãozinho, região nordeste do Estado de São Paulo, a empresa faz parte desde 1998 da CRV,
cooperativa belgo-holandesa de melhoramento genético com 140 anos de história. Com sede na Holanda, a
CRV está presente na África do Sul, Alemanha, Bélgica, Brasil, Espanha, Estados Unidos, Luxemburgo, Nova
Zelândia e República Tcheca e conta com representantes em mais de 50 países.
Maior central de genética bovina da América Latina, a CRV Lagoa oferece, desde 1971, sêmen convencional e
sexado de touros nacionais e importados, programas de melhoramento genético para rebanhos de corte e leite
como o PAINT e o Gestor Leite, além de serviços como o Centro de Performance, Ensino Avançado, Insemina
Fácil, entre outros.

Fonte: CRV Lagoa. Texto adaptado e resumido por Marangatu Sementes.

Marangatú Sementes Ltda
Via Anhanguera, km 313 - Caixa Postal 336 - Cep: 14001-970
Ribeirão Preto - SP - Brazil - Tel.: +55 (16) 3969-1159
marangatu@marangatu.com.br - www.marangatu.com.br

20

anos

