FEIRA DA LUZ - MONTEMOR-O-NOVO

EXPOMOR – 03SET2022 - SÁBADO – 16:00 HORAS

MERTOLENGA PROGRAMA F1
1º LEILÃO DE NOVILHAS F1

Com a colaboração de:
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NORMAS DO LEILÃO
•

O leilão realizar-se-á no sábado, 3 de Setembro de 2022 no Parque de Leilões da APORMOR em
Montemor-o-Novo, pelas 16 horas.

•

A saída dos animais será no dia 6 de Setembro, após liquidação da fatura de venda emitida pelo
proprietário e com autorização deste.

•

Os valores definidos como base de licitação serão divulgados pela ACBM através do catálogo do
evento.

•

No leilão, cada lance terá o valor de 5€ por animal.

•

O comprador será quem efectuar o lance mais elevado.

•

O pagamento dos animais deverá ser efetuado no final do leilão, passando os animais a estar sob a
responsabilidade do comprador logo após a venda em ringue.

•

Ao preço de venda dos animais definido no leilão, acresce o valor do IVA de acordo com a taxa legal
em vigor.

•

O leiloeiro rejeitará os lances considerados irregulares.

•

O leiloeiro poderá, em caso de dúvida na identificação do detentor que efectuou o lance mais elevado,
propor que o lote de animais em ringue seja de novo posto em praça, mas apenas entre os ofertantes
daquele lance.

•

Nenhum lance poderá ser retirado por parte do ofertante.

•

As incrições para participar no leilão deverão ser realizadas no dia do leilão junto da APORMOR, no
recinto onde decerrerá o evento.

A Direção da ACBM deliberará sobre todas as situações que surjam e que não se encontrem redigidas neste
documento de funcionamento do leilão.
O comprador é responsável pela compra do animal que licita, não estando a ACBM obrigada a qualquer
responsabilidade após leilão.

MERTOLENGA PROGRAMA F1
Este programa recorre à valorização do vigor híbrido expresso na descendência de um cruzamento entre
duas linhas puras, com o objectivo de produzir reprodutoras mais eficientes e mais adaptadas, quando
comparadas com animais de genótipo desconhecido.
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A ACBM lança este ano o primeiro leilão de fêmeas F1 com o objectivo de promover e divulgar a raça
Mertolenga como linha materna na produção de futuras reprodutoras, aproveitando as boas características
maternais e adaptabilidade da vaca Mertolenga em conjunto com o potencial produtivo de outras raças
exóticas.

INFORMAÇÃO ADICIONAL SOBRE OS ANIMAIS APRESENTADOS A LEILÃO:
•

Nesta primeira edição todos os animais apresentados a leilão são novilhas F1, produto de cruzamento
entre pai Limousine e mãe Mertolenga.

•

Todos os progenitores dos animais apresentados estão inscritos nos Livros Genealógicos respectivos e
aprovados como reprodutores.

•

Todas as novilhas têm origem em exploração englobada no plano Bovicare da COPRAPEC e foi-lhes
administrado vacina marcada para IBR.

•

De acordo com o diagnóstico de gestação realizado em 29-08-2022, todas as novilhas estão gestantes
(declaração correspondente emitida pelo HVME na página seguinte). O lote número 4 integra uma
novilha mais velha que as restantes, com registo do primeiro parto aos 32 meses de idade.
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Filhas do Touro Limousine – MONTMARTRE (PG16518005) – FECSA Sociedade Agrícola, Lda.

Nazaré

Nadir

Naira

Filhas do Touro Limousine – MONTMARTRE (PG16518005) – FECSA Sociedade Agrícola, Lda.

Nica

Nair

Nefertiti

Filhas do Touro Limousine – MONTMARTRE (PG16518005) – FECSA Sociedade Agrícola, Lda.

Nicole

Naomi

Nara

Filha do Touro Limousine (Inseminação Artificial) – OCUPADO (PG98140028) – Banco Português de Germoplasma Animal

