GATÚ

A boa
notícia
do campo

ONLINE

Em quais países as vacas produzem mais leite?

Foto: Belize, raça Angus em pastagens Marangatú. Por Marangatu Sementes.

Foto: Al Kharj, Arábia Saudita. Por Wall Street Journal.

Sete países produzem 60% do leite mundial. Apenas sete.
O país com a maior produção per capita no mundo não é outro senão a Arábia Saudita. Seu rebanho (tem
umas 200.000) cada uma produz em média pouco mais de 11.500 litros de leite por ano, de acordo com os
últimos dados publicados pela Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO, por sua sigla em
Inglês).
Como é possível obter esses dados de produção em um país onde 90% do seu território é deserto (areia ou
pedra) e onde a temperatura média é de cerca de 30 graus com apenas dez dias de chuva por ano?
As principais fazendas, superaram as 10.000 cabeças, e estão localizados no deserto e contam com todos
os sistemas de refrigeração necessária para prevenir o stress do calor (no verão é de cerca de 50 graus)
pode afetar o gado e, por conseguinte, prejudicar a sua produção.
Não só têm veterinários, nutricionistas entre outros de primeiro nível em troca de grandes somas de
dinheiro em potências lácteas como os Estados Unidos ou Canadá que também têm alimentos da mais alta
qualidade.
Muito próximas aos números produtivos que alcançam as vacas sauditas são encontrados o gado de Israel,
cujo o rebanho, algo mais de 186.000 produzem em média 11.400 litros por ano, embora, neste caso, o
sucesso, mais do que dinheiro, reside no compromisso com a pesquisa e desenvolvimento de novas
técnicas de cultivo, uma constante no país na última década. Tanto assim, que este lhes permitiu aumentar
a produção per capita em torno de 20%, neste espaço relativamente curto de tempo. Se o melhor rebanho é
na Arábia Saudita, a melhor vaca reside nos Estados Unidos, especificamente na cidade de Wisconsin.
É chamada de Gigi, na verdade Bur-Wall Buckeye Gigi em alusão ao nome da fazenda e do touro de quem é
filha e deu nada menos que 32.610 litros de leite, três vezes a média nacional.
O reprodutor, de oito anos de idade foi classificado morfologicamente como excelente, com 94 pontos (95 é
o máximo) e agricultores de metade do mundo brigam por seus embriões. Na verdade, já existentes no
mercado quatro de seus descendentes que apontam maneiras de se tornar grandes reprodutores.
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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