AQHA Inscrição no Prêmio Melhor Rebanho
Internacional
O Prêmio Melhor Rebanho da AQHA reconhece o rebanho de destaque de
uma fazenda composto por cavalos Quarto de Milha Americano registrados.
O prêmio começou em 1992 como uma oportunidade de reconhecer os
cavalos do tipo fazenda que foram essenciais para a base da raça Quarto
de Milha Americano. A American Quarter Horse Association tem o orgulho de
parabenizar os fazendeiros internacionais que se orgulham de seu programa
de rebanho. O destinatário recebe um prêmio especialmente projetado.
DIRETRIZES PARA INSCRIÇÃO
• A fazenda do requerente deve estar localizada fora dos Estados Unidos.
• O requerente deve ser um membro regular da AQHA.
• O requerente é incentivado a ser um membro em dia com o programa de
Criadores do Patrimônio da Fazenda.
• O rebanho da fazenda deve consistir em cavalos Quarto de Milha
Americano registrados.
• O requerente deve possuir no mínimo cinco éguas AQHA registradas
usadas para reproduzir cavalos de fazenda e deve criar e registrar pelo
menos cinco potros anualmente.
• O prêmio Melhor Rebanho é para operações de trabalho com gado que
criam cavalos Quarto de Milha Americano para uso na fazenda.
• Envie 5 cópias da inscrição da fazenda.
• As inscrições são aceitas anualmente e uma fazenda pode se inscrever
novamente enviando outras 5 cópias. Sugere-se que as inscrições sejam
atualizadas a cada ano.
• Responda às perguntas na ordem em que são apresentadas na inscrição.
• As respostas às perguntas devem ser digitadas em páginas de um lado.
• Fotos são bem-vindas.
• Inscrições incompletas ou que não atendam aos critérios acima não serão
julgadas.
• As inscrições devem ser recebidas pela AQHA até 30 de novembro de
2021. Em caso de dúvidas, entre em contato com a AQHA International:
international@aqha.org; 806-376-4811.
• Envie as inscrições para AQHA International Department pelo e-mail
international@aqha.org ou por correio em P.O. Box 200, Amarillo, TX
79618, EUA, ou 1600 Quarter Horse Drive, Amarillo, TX 79104, EUA.
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Os fazendeiros se orgulham de seu programa de rebanho e a Associação se orgulha de vocês! Portanto, o setor de mídia
da AQHA reserva-se a primeira entrevista exclusiva com o vencedor do Melhor Rebanho Internacional. O Vencedor do
Melhor Rebanho Internacional será anunciado por meio de comunicado à imprensa no site AQHA.com e nas plataformas
de redes sociais da Associação. Todas as outras entrevistas na imprensa com o rebanho vencedor devem ser
organizadas após o anúncio formal pela AQHA.

SEÇÃO I – CAPA
DATA DE ENVIO: _____________________________________

Preencha as respostas e envie como capa com as respostas da Seção II.

INFORMAÇÕES DE CONTATO
NOME DA FAZENDA: ____________________________________________________________ SITE:__________________________________________________________
ENDEREÇO:_________________________________________________________________________________________________________________________________
PAÍS:________________________________________________________________________ CIDADE, PROVÍNCIA, CEP:_________________________________________
TELEFONE:___________________________________________________________________ FAX:__________________________________________________________
PROPRIETÁRIO: _______________________________________________________________ Nº ID AQHA:_____________________________________________________
GERENTE: ____________________________________________________________________ E-MAIL DO GERENTE:_____________________________________________

TAMANHO/ESCOPO DA FAZENDA

 Vaca/bezerro (nº de cabeças) ____________  Touro gordo (nº de cabeças) ____________  Confinado (nº de cabeças) ____________
 Agricultura (nº de acres) ____________
 Outros rebanhos ___________________________________________________________________________
PROGRAMA DE REBANHO DA FAZENDA

• Quantos dos seguintes cavalos AQHA registrados a fazenda possui?
Éguas ____________

Garanhões ____________

Cavalos castrados ____________

• Qual porcentagem de suas éguas é criada para o seguinte?
Seus próprios garanhões de fazenda ____________

Garanhões de fora ____________

• Qual porcentagem de seus potros retorna ao rebanho da fazenda?
Éguas ____________
Garanhões ____________
Cavalos castrados ____________
• Quantos dias por ano os cavalos de trabalho são montados para uso na fazenda?
(Aproximadamente) ____________
• Como você comercializa seus cavalos (marque todas as opções aplicáveis)

 Boca a boca

 Publicações

 Site/Internet

 Leilão

 Outros ___________________________________________

• Descreva os procedimentos de saúde/bem-estar de seus cavalos:
• Controle de parasitas internos_______________________________________________________________________________________________
• Protocolo de vacinação____________________________________________________________________________________________________
• Procedimento de castração_________________________________________________________________________________________________
• Marca ou outro procedimento de identificação__________________________________________________________________________________
• Procedimento de desmame e treino de cabresto________________________________________________________________________________
• Descreva o programa nutricional para o seu rebanho
 Grãos

 Feno

 Pastagem de livre escolha

 Farelo de aveia

 Feno de grama

 Alimentação doce

 Leguminosas

 Grânulos

 Outro ___________________________________________________  Outro ___________________________________________________
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SEÇÃO II – PÁGINAS REDIGIDAS
Nas páginas anexas/adicionais, responda às seguintes perguntas na ordem listada. Não há necessidade de devolver esta seção do
formulário com sua inscrição.

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
A História da fazenda

Itens para discussão: estabelecimento e crescimento da fazenda, duração da propriedade atual, planos de expansão etc.

PROGRAMA DE REBANHO DA FAZENDA
B Forneça um breve histórico de como o seu rebanho se originou.

Por exemplo: fundadores, quem iniciou o rebanho, seleção de linhagens etc.

C Descreva os cinco cavalos reprodutores que mais contribuíram para o seu rebanho.
Inclua os números de registro da AQHA.
D Descreva os cinco cavalos de desempenho profissional que mais contribuíram para o seu rebanho.
Pode ser repetido a partir das informações acima. Inclua os números de registro da AQHA.
E Descreva em detalhes como as éguas, garanhões e cavalos castrados de seu rebanho são usados na fazenda.
F Quais critérios são usados para a seleção dos garanhões?
G Descreva o processo para domar e treinar com cabresto ao qual os cavalos jovens são submetidos até os 3 anos de idade.
H L
 iste os prêmios ou reconhecimentos significativos que os cavalos do rebanho receberam em competições do tipo fazenda, 4-H,
AQHA, rodeio etc.
I Quais são os principais objetivos do seu programa de rebanho?
J Qual é a sua principal motivação para manter um rebanho de cavalos Quarto de Milha Americano?

GESTÃO DA FAZENDA
K Descreva o seu envolvimento com a AQHA e/ou suas afiliadas internacionais.
Inclua funções de liderança, cargos ocupados ou outros serviços prestados à organização.
L Informe qualquer outro serviço comunitário relacionado ao setor.
Por exemplo: lideranças, associações de criadores, associações de gado, associações rurais etc.
M Como o seu negócio contribui para uma imagem positiva dos setores de carne bovina, equinos e outras rebanhos?

