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OPÇÃO
SAANEN - PO

OPÇÃO CAPRIL PÔR-DO-SOL
Nasc.: 02/06/06

Registro: 1420806035
Circunf. Escrotal: 33 cm

Peso Atual: 128 kg
Proprietário: Fernando Pioli

TIL93

COMPANEROS LAZAR JAISON    AS523003GCH++3    

MEADOW JAY’S   21148TJCJA-21

FOOTHILL’S F. MEADOW SPRING   AS672045GCH

GEAN CAPRIL POR DO SOL   1420898035

IANAIÊ CAPRIL POR DO SOL   1420800026 

ESPERANÇA CAPRIL POR DO SOL    1420896019

OPÇÃO  é um bode de linhagem canadense com vários predicados – é um animal 
de grande porte, muito profundo, pesado, comprido, garupa plana, uma frente 
invejável, orelhas pequenas e cascos extremamente fortes – ótima caracterização 
(95 pontos no registro). Reúne história, seleção, pedigree e produção comprovada. 
Tem produzido fi lhos e fi lhas que se destacam em peso ao nascimento e à 
desmama – a exemplo de cabritas sendo desmamadas aos 85 dias com 25 kg. É 
impressionante a caracterização que ele imprime em sua progênie.
OPÇÃO  já tem diversas fi lhas em produção (mais de 15 animais em 1ª lactação 
em CLO, com média de 5,5 kg/dia), animais de tipo belíssimo, muito padronizados 
quanto a tipo e produção, a exemplo da PRATA CAPRIL POR SOL, PEPITA CAPRIL 
POR DO SOL e PIERINA CAPRIL POR DO SOL, cabritas de 1ª cria com média de 
produção de 5,85, 6,1 e 6,22 kg de leite/dia, todas apresentando uma qualidade 
de aparelho mamário invejável, pernas e aprumos perfeitos, além de outras 
qualidades produtivas interessantes.
Sua mãe – IANAIÊ do Capril Pôr-do-Sol, destaca-se pela tremenda feminilidade  
mantida em um animal de grande porte, com abertura de frente muito profunda, 
e garupa plana, além de uma excelente arquitetura de tetas e úberes. Matriz que 
obteve 97 pontos no RGD. Deixou uma série de fi lhos de ótima qualidade.
Seu pai  - MEADOW JAY´S (A.I.) Canadense, reprodutor que fez história em seu  
País - produziu fi lhas com ótimas lactações e fi lhos que se tornaram reprodutores 
de renome. Seu avô paterno, COMPANEROS LAZAR JAISON, produziu somente 
fi lhas com mais de 1.500 kg de leite em 305 dias. Sua avó paterna - GCH 
Foothill’s Farm Meadow Spring, produziu em 304 dias, 2.014 kg de leite, sendo 
U.S. TOP TEN em 1988. Sua irmã gêmea - Foothill’s Farm Meadow Lana, produziu 
1.915 kg de leite em 292 dias, sendo U.S. TOP TEN em 1991. Sua bisavó paterna 
- GCH Foothill’s Farm Meadow Morning, produziu 1.915 kg de leite em 318 dias 
(U.S. TOP TEN 1985).
Sua irmã paterna, GEANINA Capril Por do Sol, produziu na 2ª lactação, 2.490 kg  
de leite em 305 dias em CLO - foi Recorde Sul Americano de produção de leite 
em controle ofi cial na ocasião.
O Capril Por do Sol iniciou seu trabalho de seleção da raça Saanen em 1991, e  
desde então vem trabalhando com melhoramento da raça de forma peculiar – 
utiliza a Inseminação Artifi cial desde 1994 como ferramenta de melhoramento 
genético, introduzindo sangue de importantes linhagens Francesa, Canadense 
e Alemã em seus animais - participa do controle leiteiro ofi cial a mais de 14 
anos, e atualmente seu rebanho tem média de produção de 4.450 kg/dia em 
controle ofi cial.

Pierina - fi lha

Pepita - fi lha


