ASSESSORIA GENÉTICA
DA ESCOLHA DO REPRODUTOR
AO ABATE
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TRABALHO ESPECIALIZADO
EM TAURINOS E SINTÉTICOS
(Angus, Brangus, Hereford e Braford)

• O crescimento dos programas de cruzamento
ampliou muito a procura por genética de taurinos.
A Assessoria Agropecuária tem experiência na
produção e seleção de reprodutores destas raças.
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PROJETOS
PARA PLANTÉIS

• A construção de um plantel produtor de genética

• Os principais plantéis destas raças estão na
Argentina, Canadá, Estados Unidos, Uruguai e sul
do Brasil. Nos últimos 10 anos nos dedicamos em
conhecer os melhores rebanhos destes países
para bem assessorar nossos clientes.

pode ser feito de diferentes formas, porém o claro
projeto e planejamento do rebanho é que levarão
a um gado produtivo. A eleição de linhagens e
famílias produtivas e adaptadas as diferentes
condições de produção é a nossa expertise.

ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA
ESCOLHA DE SÊMEN

• A escolha dos melhores reprodutores para Inseminação Artificial (IA) é uma tarefa que parece simples,
mas tem alto impacto em produtividade.

• Os acertos (ou erros) são colhidos no médio prazo,
tendo impacto pelo menos por 3 anos na produção
de machos (engorda) e por 8 a 10 anos na produção de
fêmeas (cria).

• A interpretação e comparação dos Catálogos ou
Sumários de Touros é uma tarefa necessária e que deve
se adequar a cada perfil de exploração (rebanho puro,
cruzamento, extensivo, à pasto, confinamento, etc).

Recentemente assessoramos a produção e/ou contratação dos seguintes touros de Centrais de IA.

Angus TERRA COSTA TE 82
Touro vencedor do teste Centro de
Performance CRV Lagoa 2013.

Angus CAPANÉ
Touro destaque no CP Lagoa 2013
- Combinação de crescimento e
dados de carcaça.

Angus SUFOCO
Grande campeão Expo-Londrina
2013 - dados superiores para AOL,
EGS e Marmoreiro.

Angus TE198 BRUTO
Touro #1 Indice desmame da raça
- Sumário Angus 2013.

Angus AZUL
Touro Dupla Marca (CACA), superior
na Avaliação Genética.

Angus GENOMA
Touro Campeão Rústico (Dom
Pedrito) e Dupla Marca (CACA).

Red Angus MESSIAS
Touro Dupla Marca provado no Sumário
Angus Promebo (progênie avaliada).

Red Angus QUERÊNCIA 453
Touro Dupla Marca (CACA),
superior na Avaliação Genética.

Red Brangus GAP RUSSO
Touro destaque na temporada 2013.
Fenótipo expressivo e CEIP. DECA1
para Escores Visuais e Índice Final.

CHUMBO
Touro jovem (2012) com destacada
avaliação genética: DECA1 para GND,
GNS, IND D, IND F.

Red Angus CARRASCO
Touro de destacada musculosidade.
DECA1 para Escores Visuais no
sobreano.

Red Angus MERGULHÃO
Touro TOP na Avaliação Genética
(participante do Teste de Progênie
Angus). Sua mãe é uma das Vacas
Líderes no Sumário. 2013.

O conhecimento das demandas do mercado de inseminação nos permite orientar a produção de touros apropriados para as Centrais de IA.
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ASSESSORIA PARA
AQUISIÇÃO DE
REPRODUTORES

A escolha do reprodutor correto para cada situação
(raça e biotipo) é uma tarefa ainda mais complexa
que a escolha de sêmen. A revisão, indicação e
aquisição de reprodutores apropriados em leilões ou
diretamente nas fazendas faz parte de nossa rotina
de trabalho.
A combinação dos dados técnicos e de desempenho
(ponderais, DEPs, PE, medidas ultrassonográficas,
marcadores, etc) com a avaliação conformação,
estrutura e biotipo do animal nos permite escolher
touros provados e funcionais.
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PROGRAMAS DE
MELHORAMENTO
GENÉTICO
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GENÉTICA
PARA QUALIDADE
DE CARNE

A ferramenta mais precisa e certeira para a seleção de
animais e rebanhos são os Programas de Melhoramento
Genético.

A genética afeta diretamente a produtividade dos
rebanhos e a qualidade do produto final (carcaça e
carne).

A avaliação contínua do desempenho dos animais
através de Índices de Rebanho ou DEPs são a forma
mais objetiva de identificação de animais superiores e
descarte de animais negativos.

A orientação adequada para produção de carcaças
que atendam as exigências do mercado passa pela
escolha da genética adequada ao sistema de engorda
e indústria frigorífica.

O uso dos dados de Avaliação Genética, Sumários
de Touros e Catálogos de Centrais é a base para a
formação de um rebanho consistente e produtivo. A
coordenação de programas de melhoramento a nível
de fazenda e as avaliações de campo são atividades do
trabalho de nossa Assessoria.

Nesta decisão também pesa o equílibrio entre as
características que afetam custos de produção na
fazenda e também qualidade de carne.

PROGRAMAS DE CRUZAMENTO

ASSESSORIA EM LEILÕES
COORDENAÇÃO LEILÕES CERTIFICADOS

Além do suporte na seleção e produção e reprodutores, assessoramos
diversos leilões desde a o seu planejamento até o pós-venda;

Orientação para diferentes perfis de Programas de Cruzamento;
Definição de genética apropriada para sistema de produção
(extensivo, intensivo, à pasto, confinamento, etc);

Planejamento e orçamentação do leilão, revisão e seleção dos animais à
venda, preparação de lotes, informações técnicas, apoio na divulgação e
marketing;

Busca do aproveitamento máximo de heterose e complementariedade
entre as raças.

Nos Leilões Certificados - Lance Rural (Canal Rural) realizamos a
Coordenação Técnica e de Certificação.
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