(Whistler). Uma das
mais importantes vacas de todos os tempos
com mais de 100.000
descendentes em todo
o mundo.

PERFIL JERSEY

Rapid
Bay
Q

RAPID BAY WHISTLER
RUMOUR
SUP EX 95-6E(CAN) 8
1 305 9467 4,7%G
4,0%P
Em 1995 , Franken G
Gemini Roberta ,vinda
de uma família de 5
gerações VG ou EX, foi comprada da família
Franken e no programa de TE da fazenda produziu RUMOUR.RUMOUR foi Nom All Canadian
8 vezes, All Canadian Mature Cow em 2003
& 2005, Res All Canadian em 2008. Produziu em 8 lactações -> 77.576kg de leite. RUMOUR tem 17 filhas classificadas sendo 3EX ,
14 VG, GP+100%. Sua filha Rapid Bay Connect
Roxana(Irma inteira de Reagan) esta com sua
2* lactação projetada para 10.041 kg de leite.
( 4 1 10041 6,09G 4,06P ) sendo uma das
vacas com maior LPI no Canadá : (Prova Dez
/2011) = +440M, +49F, +8P, +1638 LPI.
Seus filhos Reward (Amedeo), Reagan (Connection), Request(Furor) e RedPath (Sócrates) tem
se destacado em vários países.

No início do dia, é tudo
sobre a visão. No final do
dia, é tudo sobre a coragem de executá-lo.

uem sai de Montreal na direção sudoeste logo chega ao Vale do Rio
Chateauguay,nome de origem francesa oriundo da colonização da província de
Quebec. Uma região de terras férteis,invernos
rigorosos,inúmeras propriedades rurais e varias
industrias de alimentos. Uma destas industrias é
a Green Giant , uma grande empresa de processamento de vegetais congelados.
Em 1963, o gerente da unidade Green Giant
próxima á pequena cidade de Ormstown era
Archie Borland. Naquele ano o casal Shirley e
Archie decidem morar em uma fazenda e compram 235 acres de terra, aproximadamente 95
ha. Archie não era fazendeiro, mas adorava a fazenda. O casal tinha 4 filhos, Steve,Susan,Julie e
Beth. Julie é membro da Real Policia Montada,
Beth é uma assistente executiva, Susan e Steve
tornaram-se fazendeiros, ela no mais renomado
criatório da raça Ayrshire (raça leiteira de origem
européia) e Steve como proprietário da Rapid
Bay Jerseys. Aos 10 anos de idade Steve começou a se envolver com o programa 4H (programa
para jovens fazendeiros); aos 11 anos comprou
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sua primeira bezerra Jersey. Depois de obter seu
diploma (Mc Donald College) em “Agriculture Business” no final dos anos 70, inicio dos anos 80,
Steve comprou as primeiras vacas Jersey para
seu programa de TE, implantando os embriões
em receptoras de corte.
Em 1980 o pequeno estábulo existente foi desmanchado e um novo estábulo (40x80 pés) foi
construído para abrigar 25 vacas e algumas
bezerras. Em 1983 apenas um ano após Steve
adquirir sua primeira cota (no CANADA a produção de leite é controlada através de um sistema
de cotas) o estábulo foi destruído por um incêndio e substituído por um novo com capacidade
para 40 vacas em lactação e animais jovens.
Em 1990 uma reforma aumentou estábulo em
mais 120 pés permitindo alojar 70 vacas em
“tied stalls” e uma capacidade total para 160
animais. Mesmo não tendo experiência os pais
de Steve(Archie e Shirley) sempre o apoiaram e
incentivaram nesta sua jornada. Archie era um
“business man” não um “cow man” mas sempre
que podia ajudava no trabalho com as vacas e
na agricultura. Archie morreu em 1995 e Shirley

em 2008, “ tive a felicidade de ter meus pais me
apoiando nas minhas primeiras decisões e a alegria de ter a minha mãe presente na RAWF-Royal
Agriculture Winter Fair de 2007 quando Vandenberg Amedeo Gorgeous foi escolhida como
Grande Campeã e Campeã Suprema”,comenta
Steve.
No inicio da formação da fazenda(rebanho) nos
anos 80 alguns animais da fazenda Springdale
e a aquisição de Butterfield Sunny Senchal EX 90
2E em um leilão em New Jersey... produziram Rapid Bay Imperial Jazelle EX 3E e Rapid Bay Juno
Limerick SUP EX 96 5E e suas famílias. Desde
então 3 animais deram `a Rapid Bay a sólida
base que hoje é conhecida em todo o mundo:
DUNCAN BELLE EX 3E
6 0 305 9539 5,52%G 4,22%P
Em 1994, a 3x All Canadian e 3X Grande Campeã (2X Royal & 1X Madison) DUNCAN BELLE
EX 3E, foi comprada de Lorne Ella ,junto com
um parceiro brasileiro, Giprat Genetic Corporation. DUNCAN BELLE tendo já produzido vários
touros famosos na raça como Duncan Chief,

Remake, Paramount, Perimeter, Chairman, produziu então os 2 touros que iniciaram a “Rapid
Bay Sires”, são eles:
Giprat Belles Jade(Juno): 765 Filhas Classificadas: 119 EX, 324 VG, GP+91%
Jade se mantém entre os 20 Top LPI desde a
Prova-Fev/04, através de 28 provas CONSECUTIVAS. Uma filha de Jade com lactação record
teve 2 embriões vendidos nos USA:
- Enniskillen Jade Flo EX-90
5-09 365 49896 6.2 3.3
(49.896lb = 22.632kg/ 62kg/dia em 365 d)

VANDENBERG AMEDEO GORGEOUS
EX 97-3E(CAN) 8 2 305 10557 5,99%G 3,83%P
Em 2005 Steve teve a oportunidade de adquirir
3 animais : Vandenberg Amedeo GORGEOUS,
Cranbrook Amedeo Duchess EX94(5X All Canadian Nom) e Waymar Lazer NicolaEX93(2X All
Canadian Nom). GORGEOUS, a atração principal já tinha sido Grande Campeã no Ontário
Summer Show 2 vezes (como vaca 3 anos e
como vaca 4 anos). GORGEOUS veio a se transformar em uma das vacas mais completas
de todos os tempos e na opinião de muitos a
vaca JERSEY nº 1 do mundo: Classificada EX97
(CAN): maior classificação já alcançada.

# 3 vezes Grande Campeã da Royal Winter Fair
( 2005, 2007, 2009).
# 2 vezes Suprema Campeã da Royal Winter
Fair (2007 & 2009), a primeira vez na história
da Royal, desde a primeira edição em 1922,
que o título de Campeã Suprema foi atribuído
a uma vaca da raça Jersey.
Steve conta emocionado “Foi muita emoção
em 2009”: ...Na hora da escolha da Grande
Campeã da raça Jersey, o juiz Callum McKinven
(talvez o juiz Canadense que mais vezes julgou
na América do Norte e por tudo o mundo) disse
que estava dando o Grande Campeonato para
a vaca mais perfeita que já havia visto ou tido
a oportunidade de julgar em toda a sua vida....
pouco tempo depois Gorgeous era a última
Grande Campeã das 5 raças a entrar na pista
para a escolha da Campeã Suprema. Quando
ela entrou na pista, TODA a audiência (que na
sua grande maioria era de criadores da raça
Holandesa) começou a aplaudir de pé, daí em
diante foi só história.
# Produziu em 1 ano 11.928 kg leite com 6%
gordura ( 8 2 365 11928 6,0%G 3,9%P )
# Produziu em 5 lactações : 55.661 kg de leite
com 5,79% gordura e 4,09% proteína.
# Prova Dez/11 :
CAN-EBV(12/11) +57M, +23F, +3P
CAN-ETA(12/11) +5 FC, +684 LPI
# 8 filhas Classificadas VG
# 3 filhas Classificadas VG89 (Max Classif possível) 2 VG89(1º lactação)
# Rapid Bay Connect Roxana VG89- filha, Irmã
inteira de REAGAN - 4 1 10041 6,09G 4,06P
(Proj) +440M, +49F , +27P, +8 FC, +1638 LPI.
# Rapid Bay Jades Glitz - VG89 - filha, Irmã inteira de GRAND-PRIX 4 6 7687 6,11G 3,94P
(Proj) +157M, +33F, +8P, +7FC, +1112 LPI.
# Filhos :
Guapo (Jurisdiction)
Glasgow (Whistler)
Getaway (Reagan)
Garcia (Ressurection)
Grand-Prix (Jade)
Grandious (Connection)
Gammon (BW Legion)

Giprat Belles Connection(Centurion): 266 Filhas Classificadas: 35 EX, 117 VG, GP+93%
Connection se mantém entre os 10 Top LPI
desde a Prova-Maio/07, através de 15 provas
CONSECUTIVAS. Seu sêmen é muito raro mas
ainda pode ser encontrado a CN$ 500 a dose.
DUNCAN BELLE ainda produziu: Rapid Bay
Thunder (Midnighy Storm), Rapid Bay Ressurection (Renaissance) e Rapid Bay Breakaway
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Outras famílias que são hoje trabalhadas na
Rapid Bay, dentre elas:
- Huronia Connection Violet VG87 –irmã materna de Huronia Centurion Verônica –Vaca do
ano do CANADA-2011.
- Huronia Connection Nora EX 96-3E (7-3)
- Arethusa Veronicas Blitzen EX 90(4-6) 4 2
305 8077 8,15%G 3,69P - Irmã inteira de Comet- Grande Campeã da Royal 2010.
- Rapid Bay Amedeo Florida EX 93 - Campeã
5anos Royal 2010 - AllCanadian 5anos 2010.
4 gerações VG ou EX.
- Springflood Just Wait Lina –EX 95 (5-1) 4 6
11150 4,79%G 3,79%P.
Além dos touros (Rapid Bay Sires) a fazenda
hoje é voltada para o programa de TE, produzindo anualmente por volta de 900 embriões
e comercializando sêmem e embriões em 32
países. Temos um programa de nutrição para
nossas vacas que visa principalmente reduzir a camada de gordura que os embriões da
raça Jersey apresentam, proporcionando um
aumento das taxas de concepção. Temos recebido vários depoimentos de nossos clientes por
todo o mundo, satisfeitos com as altas taxas de
concepção conseguidas com nossos embriões.
DADOS DA FAZENDA:
Área: 250 acres
BCA : (240 237 253) -> (+27 +45 +41)
Produção média: 7287kg/ 305d
Produção média: (desc. vacas 2 anos 1º lactação): 7928 kg/ 305d
Nº de vacas em Lactação: 65
Total de animais: 186
Agricultura: A fazenda produz todo o milho,
feno de alfafa e timothy, pré-secado de gramínea (haylage), produz praticamente todo o volumoso e todo o milho em grão usado na alimentação do rebanho.
Nº de empregados: 2
Steve sempre contou também com a ajuda de
estagiários provenientes de diferentes países
que ficam na fazenda por um período médio
de 6 meses, retornando então ao seu país de
origem. Atualmente está em contato com uma
universidade do Brasil, onde estão desenvolvendo um programa de treinamento que enviará 2 formandos por ano (6 em 6 meses) para
estagiar na Rapid Bay.
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Posso dizer que
meu coração ainda
bate mais forte
quando vejo minhas vacas cheias
de leite ou quando
tenho a oportunidade de conversar
sobre touros.”

J

á fui ao Brazil 97 vezes (às vezes me
sinto um pouquinho brasileiro). Por diversas vezes
tive a impressão que muitas pessoas no Brasil pens
am em “Rapid

Bay” como um criatório voltado para
as exposições. Isto não
é verdade. Participamos de somente uma
exposição no ano, a
“Royal Winter Fair”. Esta exposição é
muito importante por
ser uma das principais, senão a principa
l vitrine da raça Jersey
no mundo e, por isso, hoje temos clien
tes e amigos criadores
em dezenas de países.
Cerca de 80% do sêmem que vendemo
s hoje

vai para fazendas onde a venda de leite representa quas
e 100% da receita da
fazenda. A vaca Jersey de hoje apresent
a altíssimas lactações, já existem dezenas
de fazendas
com mais de 1000 vacas em lactação e
médias de rebanho acima de 9000 kg/3
05dias, sendo
que muitas fazendas já ultrapassam os
10.000 kg. Esses dados são muito imp
ortantes porque
sabemos que a tendência da indústria
em todo o mundo é pagar o leite pelo
s sólidos e não
por volume. Isto já acontece em toda a
América do Norte e avança a passos larg
os em vários
países.
Nossa filosofia sempre esteve em nosso
slogan desde que começamos:
“OUR GOALS ARE BALANCED BRE
EDING”, sempre acreditamos no equi
líbrio entre
Produção com forte Tipo Linear, porém
sempre estivemos focados nos altos teor
es de sólidos.
Aqui na Rapid Bay temos a convicção
que este equilíbrio será o que a indústria
e as fazendas
de leite vão procurar na vaca Jersey de
amanhã. Acreditamos que é este equi
líbrio que irá
produzir maior lucro e a permanência do
criador na atividade leiteira. Apesar de
toda agitação
do mundo de negócios e de todo o suce
sso e visibilidade que alcançamos, aind
a o que mais
aprecio são as coisas simples da vida. Com
o todo criador eu adoro conversar sobre
minhas vacas. Eu ainda aprecio ordenhar minhas
vacas todos os dias. Posso dizer que meu
coração ainda
bate mais forte quando vejo minhas vaca
s cheias de leite ou quando tenho a opo
rtunidade de
conversar sobre touros.”
Stephen Borland
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