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Nelore ganha quase 2kg por dia e mostra eficiência em converter
comida em peso
A Embrapa Gado de Corte, de
Campo Grande (MS),
desenvolveu e colocou em
prática no ano passado um
projeto inovador visando ao
melhoramento genético de
tourinhos nelore. É a primeira
vez no Brasil que uma
experiência se propôs a
avaliar em escala a
capacidade de conversão Foto:
de Belize, raça Angus em pastagens Marangatú. Por Marangatu Sementes.
alimentos dos bovinos.
Os resultados foram
apresentados no final de
dezembro do ano passado e,
por conta do interesse e da
aprovação unânime dos
pecuaristas participantes das
três etapas que constituíram o
estudo, o órgão decidiu
recomeçá-lo já no próximo Foto: Nova Brachiaria híbrida da Embrapa: Ipyporã. Por Marangatu Sementes
mês. “A Embrapa avaliou e
comprovou a real capacidade da raça zebuína converter comida em peso. Comer menos, para ganhar
carcaça e produzir mais carne, é essencial para a rentabilidade da pecuária”, explica Cleber Soares, chefegeral da unidade de Mato Grosso do Sul.
A chamada Prova de Avaliação de Desempenho do Nelore (PADN) teve a participação
de 305 animais de 14 fazendas dos Estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e Tocantins. As
propriedades integram o Programa Geneplus Embrapa de melhoramento genético.
A média de ganho de peso diária dos tourinhos foi de 1,917 quilo. Teve animal que chegou a ganhar 3,066
quilos ao dia. Como comparação, cita Cleber, no período das águas, ou seja, em boas condições e a pasto,
é comum um rebanho nelore ganhar, em média, de 800 a 900 gramas diariamente. Para o chefe-geral, uma
das conquistas relevantes da prova é, agora, perfilar a nelore ao lado de outras raças, cujas avaliações são
efetuadas e divulgadas há décadas.
“Os dados da Embrapa ajudam a selecionar os animais com maior potencial produtivo. Um touro que
ganha mais peso comendo menos consegue transmitir as características aos descendentes”. Esta é a
proposta: identificar animais geneticamente superiores e com capacidade para se tornarem reprodutores
jovens, diz ele.

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