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No recente fórum Sustaurusvet, realizado

em Lisboa, foram divulgados dados recentes

sobre as preferências dos consumidores

espanhóis, tendo ficado a raça Limousine em

primeiro lugar em três graus de maturação diferentes.

Também em Espanha os engordadores preferem animais

com genética Limousine, pelos quais pagam mais dinheiro,

mesmo que os animais pesem o mesmo que outros de outras

raças. Isto porque sabem que a genética Limousine resultará

em maiores crescimentos e melhores rendimentos, num

menor espaço de tempo, o que resulta em rentabilidade e

redução do risco.

A facilidade de partos da raça Limousine é a qualidade

em que nenhuma outra raça melhoradora consegue melhores

desempenhos, em virtude do pequeno tamanho dos animais

ao nascimento, pelo que rapidamente se estabeleceu em

Portugal como a raça melhoradora preferida e com melhores

resultados, especialmente em cruzamento com as raças

autóctones.
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Animal melhorador

das características

que interessam numa

exploração agrícola, entre

as quais se salientam:

De entre todas as raças bovinas destinadas

à produção de carne, as qualidades da raça

Limousine fizeram-na na raça mais completa,

aliando produção com adaptação, resultando

no melhor rendimento e, como tal, ocupa

atualmente um lugar cimeiro no panorama

pecuário nacional e mundial.

A Limousine é uma raça de animais de

médio porte, de cor castanha clara, com as

extremidades ligeiramente mais claras, e

chegou a Portugal em meados do século

passado, proveniente do Sul de França, onde

era ancestralmente utilizada como raça de

trabalho, uma vez que apresentava

características naturais de força e resistência,

aliadas contudo a uma enorme docilidade,

rusticidade e facilidade de maneio.

A gradual mecanização da agricultura levou

a que as características de força e rusticidade

dos animais da raça Limousine fossem

aproveitadas no contexto da seleção dos

reprodutores com melhores índices de

crescimento e de percentagem de músculo

(carne), o que resultou na sua enorme

produtividade e consequente difusão por todo

o mundo, como animal melhorador das

características que interessam numa exploração

agrícola (ver caixa).

Não há raça igual no que respeita
à facilidade de partos

Os principais produtos das explorações

Limousine portuguesas são os touros

reprodutores, cuja utilização nos cruzamentos

para carne favorece a manifestação do vigor

híbrido, que não se manifesta quando se

utilizam touros reprodutores sem pureza

genética. Este melhoramento pode representar

um desempenho produtivo superior em 20%

a 30% por animal, com os mesmos custos de

produção, o que, associado à fertilidade e ao

sucesso no nascimento, fazem toda a diferença

numa exploração pecuária, em especial se se

tratarem de explorações com abordagens

modernas e renovadas, em consonância com

as grandes tendências europeias e mundiais

para o setor.

O projeto da raça Limousine, em Portugal,

é afirmar com clareza a qualidade dos machos

e fêmeas Limousine, através das diferentes

classes de certificação, OURO, PRATA E

BRONZE, obtidas com base no desempenho

de cada animal, ao nível de peso, conformação

morfológica, aptidões funcionais e

desempenho produtivo, este último mais

direcionado para as fêmeas.

As bacias volumosas, que promovem partos

fáceis, mas que em paralelo, servem de suporte

às principais peças de carne, continuaram a

ser um referencial de seleção, sem descurar os

restantes aspetos que fazem da Limousine uma

raça completa, como os bons aprumos, a forte

capacidade de ingestão, o temperamento

tranquilo, as qualidades maternais, a produção leiteira, a

eficiência alimentar e inevitavelmente a capacidade de

crescimento, dependente do binómio genética e alimentação.

As expectativas para a raça Limousine são promissoras,

uma vez que esta está do lado da produção efetiva, mas

com custos moderados, aspeto consonante com a estratégia

europeia dos próximos anos, de apoiar quem produz bons

bezerros, o que resulta num retorno efetivo para o setor e

para o país, e assim dá coerência e lógica às medidas de

apoio implementadas.

Limousine, meio caminho andado para o sucesso.

www.limousineportugal.com

A genética Limousine resultará
em maiores crescimentos
e melhores rendimentos

Forte capacidade de crescimento

e eficaz aproveitamento

alimentar;

Boa rusticidade e fácil

adaptabilidade às condições

nacionais;

Franca docilidade e comodidade

de maneio;

Facilidade de partos e elevada

autonomia na parição;

Forte produção leiteira e

excelentes características

maternais.


