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Uruguay: Projeto Impulsiona cruzamentos de uma raça de vacas da Bélgica

Três anos depois de experimentarem sêmen da raça Blanc-Bleu Belge, os dois pioneiros deste projeto
estão se preparando para importar um novo lote diretamente da Bélgica em outubro, para cruzamento
com vacas das raças: Hereford, Normando, Holando, Aberdeen Angus e Limousin.
A ideia de começar estes cruzamentos na região foi de Gustavo Cousin, que nos anos 70 a 80 morou na
Bélgica e conhece bem os benefícios deste animal, como por exemplo, o rendimento de sua carne.
Esta raça vem sendo criada neste país há mais de 50 anos.
Em 2013, através de uma importação da Alemanha, chegou a Salto o primeiro lote de sêmen de um
reprodutor Blanc-Bleu Belge. Na época, não foi possível importar da Bélgica por conta de alguns
protocolos de saúde.
"Agora, esses obstáculos não existem mais e nós podemos fazê-lo diretamente, com base no parecer
de nossos profissionais e de acordo com a seleção dos animais para começar esta segunda etapa,"
disse Cousin ao El Pais.
Cousin acrescentou que, recentemente, veio a Salto uma profissional belga que trabalha com esta raça
para falar com um grupo de produtores locais sobre os benefícios deste gado.
"É uma raça de dupla musculatura, com muita carne e pode fornecer até 70% de rendimento, quando
estamos falando de nossas raças no Uruguay, e com rendimento de 50% quando são puras", disse o
produtor. O Blue Blanc-Belge fornece cortes nobres e cortes caros, e os touros pesam até 1.200 quilos,
disse Cousin. “A ideia é incentivar mais produtores para que em outubro seja feita uma importação
ainda maior de semens bovinos congelados”.
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