GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 23/ 2014 – Agosto
O boletim informativo GEPPA é uma publicação semanal sobre notícias, eventos, tecnologias e
estatísticas de preços relacionados ao agronegócio animal. Todo material é produzido e elaborado por
Alunos e Professores integrantes deste grupo de pesquisa atuante desde 2010. Este grupo de Pesquisa é
coordenado pelo Prof. Dr. Roberto de Andrade Bordin.

NOTÍCIAS:
Controle de pragas na avicultura: medidas preventivas e no manejo do ambiente.
Muitas espécies se adaptaram aos nossos modelos de produção animal e vegetal, em níveis
toleráveis ou em competição direta por abrigo, alimento e água. Algumas possuem significativo
potencial de dispersão de patógenos, comprometendo a segurança sanitária do plantel e a
segurança alimentar do produto final.
Leia mais: http://www.avisite.com.br
Federações de Agricultura e Pecuária reúnem-se em Brasília em busca de soluções para
problemas da agropecuária.
Ampliar a coleta de informações sobre o agronegócio brasileiro para facilitar a elaboração de
políticas públicas que assegurem o	
  crescimento	
  do	
  setor	
  agropecuário. Foi com este objetivo que
representantes de 14 federações estaduais de agricultura e pecuária reuniram-se ontem
(12/08) em Brasília.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br

	
  
EVENTOS:

•

IV congresso ANDAV
o 18 a 20 de agosto de 2014 – São Paulo, SP.
o http://agroevento.com

TECNOLOGIAS:
Qualidade do leite cru: associação entre mastite e contagem bacteriana total.
A obtenção do leite de alta qualidade, que seja isento de patógenos causadores de doenças e
com baixas contagens de bactérias deve ser um dos objetivos das fazendas leiteiras, uma vez
que implica em impactos sobre a produção e ao preço do leite pago ao produtor.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO
VALOR - R$
BOI GORDO; @
121,64
FRANGO VIVO; kg
2,30
OVOS; caixa – 30 dz
56,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz
42,00
SUINO; @
75,00
MILHO; saca - 60 kg
23,21
FARELO DE SOJA; Ton.
1000,00
Fontes: Agrolink,Valor Econômico e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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