GATÚ

A boa
notícia
do campo

ONLINE

Angus lidera vendas de sêmen no país

S
De acordo com a Asbia, raça teve 4,2 milhões das 8.2 milhões de doses comercializadas no Brasil
em 2015

A venda de sêmen de touros Angus cresceu 15,4% no ano passado. De acordo com dados
divulgados pela Associação Brasileira de Inseminação Artificial (Asbia) nesta semana, em
2015, foram comercializadas 4,2 milhões de doses de reprodutores Aberdeen e Red Angus,
ante as 3,6 milhões de doses vendidas em 2014.
Nos últimos seis anos, a raça teve crescimento de 150%, bem acima da média do gado de corte
que ficou em 50%. “Atualmente, o Angus responde por 51% das vendas de sêmen bovino de
corte no país. O que comprova que a raça traz excelentes resultados aos pecuaristas”, destaca
José Pires Weber, presidente da Associação Brasileira de Criadores de Angus.
Weber destaca também que mais de 30% das vendas realizadas no país são de genética
nacional, crescimento de 21% em relação a 2014. “Isso desmistifica a questão de que o
importado é melhor. As “cabañas” brasileiras produzem animais de excelente qualidade e com a
vantagem de ser genética adaptada às condições nacionais”, finalizou o presidente.
A explosão da venda de sêmen de Angus se deu pelo uso da raça em cruzamentos,
principalmente no Centro-Oeste. “O Angus tem alcançado excelentes resultados no BrasilCentral em cruzamento com Nelore. A carne dos novilhos também tem sido muito demandada
pelos frigoríficos em função da grande aceitação dos consumidores”, afirma Reynaldo
Salvador, diretor do Programa Carne Angus.
No primeiro semestre deste ano, os abates do programa Carne Angus cresceram 38%
enquanto o volume total abatido no país recuou.

Saiba mais sobre a Marangatú, acessando nosso instagram:
https://www.instagram.com/ganaderiaconmarangatu/
via computador ou telefone.
E vem aí nossa página no Facebook!
Fonte: Angus/Revista DBO

Marangatú Sementes Ltda
Via Anhanguera, km 313 - Caixa Postal 336 - Cep: 14001-970
Ribeirão Preto - SP - Brazil - Tel.: +55 (16) 3969-1159
marangatu@marangatu.com.br - www.marangatu.com.br

20

anos

