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No último mês conforme nossa última edição da newsle� er SRC FARMS, apresentamos os resultados da Festa Colono 
de Itajaí, bem como nossa inauguração da nova estrutura para 70 vacas em ordenha, porém todos os investimentos 
precisam ser muito bem pensados e gerenciados, por isso nossa prioridade é sempre buscar as melhores opções em 
genética mundial para o Brasil.

Foi assim que fi zemos o nosso 1º. Leilão SRC FARMS EMBRYO durante a Agroleite 2014 com mais de 380 embriões 
comercializados e já anunciamos o nosso 2º. Leilão em 2015! Agradecemos a Embral e toda sua equipe, aos compradores 
amigos, criadores, técnicos e parceiros que contribuiram de alguma forma para esse grande sucesso.

Durante o Agroleite, fomos homenageados com a placa da vaca Jersey com maior classifi cação do Brasil!!! 
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Tivemos a honra e oportunidade de receber a visita de Andrew e Jennifer Vander Meulen da Avonlea Genetics em nossa 
propriedade onde possuímos animais em parceira!! Visita muito produtiva com trocas de experiências e manejo visando 
maior conforto animal.





SUCESSO TOTAL!!! 1º. Leilão SRC FARMS EMBRYOS e Parceiros (Crackholm Holsteins, MV Genética, Santos Reis 
Genética). Agendem-se para 2015 durante o Agroleite 2015!! Teremos nosso 2º. Leilão!!! Obrigado aos nossos clientes, 
compradores, amigos, técnicos e parceiros que contribuíram de alguma forma para esse sucesso!

Uma das raças que mais crescem no mundo inteiro, Holandês V&B também é prioridade para a SRC FARMS, por isso 
adquirimos esse mês dois exemplares que espelham o que tem de melhor nessa raça!! Agradecemos nosso parceiro 
Ferme Intense pela oportunidade.

LOOKOUT FANCY (Lookout  Advent Flicka Red VG 89 (Reservada Campeã Vaca 4 Anos RAWF 2013 - SEPTEMBER 
STORM VG 88 – REDMAN EX 1* - AEROSONIC EX 4E 3* - BLACKSTAR GP 81 – VALIANT VG – CITATION EX – 8th EX 4*

Em breve estará em programa de coleta de embriões!!!! Façam suas reservas!!!!



 
FORTALE BARBWIRE POMLIE – com 21 dias de parida se sagrou Campeã 2 Anos Júnior 

da Exposição de Montmagny 2014 em Quebec

 
Foto das 5 melhores  vacas na decisão do Grande Campeonato, onde FORTALE BARBWIRE POMLIE, 

foi Reservada Campeã Vaca Jovem e 3ª. Melhor Vaca da Exposição de Montmagny 2014 em Quebec no Canadá.



FORTALE BARBWIRE POMLIE - LOOKOUT RITZY POMGIRL( VG 86) - PROULADE POMMETTE RUBENS (VG 88)  
PROULADE BEAUTE CHARLES(VG) - PROULADE MARIE STARTREK (VG 86)

PROULADE MARY REX( VG) - PROULADE MARY JETSTAR (GP 80)

Pomlie estará nas pistas de Madison em outubro e Quebec Show em novembro!!



Estamos muito honrados em poder participar do Leilão Celebridades que ocorrerá em outubro na 
cidade de Ponta Grossa, selecionamos dois exemplares que fazem parte de ícones da raça nessa 

newsle� er estaremos apresentando o 1º. Lote que terá a disposição do comprador escolher entre 3 
bezerras nascidas em março em Minas Gerais (Bom Despacho -MG )


