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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:
Custos e crédito colocam agricultura em alerta.
A alta nos custos de produção, puxada principalmente pela valorização do dólar, deve manter
as margens do campo apertadas por pelo menos duas safras. A perspectiva é apontada por
especialistas e entidades representantes do agronegócio.
Leia mais: http://revistagloborural.globo.com
Vaca Alterosa bate recorde mundial na produção de leite da raça girolando.
Haja leite! A fêmea Alterosa Bradley é a nova recordista mundial em produção de leite da raça
girolando. Com média de 109,121 quilos por dia, o animal conquistou o posto durante o
campeonato do Camaru, em Uberlândia (MG), quando ela competiu com outras 12 vacas.
Leia mais: http://revistagloborural.globo.com
EVENTOS:
	
  	
  •
Fórum Nacional de Agronegócios
o 18 a 19 de setembro de 2015 – Campinas - SP.
o http://agroevento.com
TECNOLOGIAS:
O sexo da cria pode influenciar a produção de leite da mãe?
As fêmeas dos mamíferos pagam altos custos energéticos para a reprodução, e o maior deles
é imposto pela lactação. A síntese de leite requer, em parte, a mobilização de reservas
corporais da mãe para nutrir a cria. Inúmeras hipóteses têm sido levantadas para predizer
como a mãe diferenciadamente investe na cria macho ou fêmea, porém poucos estudos têm
abordado o efeito do sexo da cria na produção de leite da mãe.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
142,76
FRANGO VIVO; kg.
2,75
OVOS; caixa – 30 dz.
55,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
3100
SUINO; @.
76,00
MILHO; saca - 60 kg.
28,60
FARELO DE SOJA; Ton.
1250,00
Fontes: Agrolink, Cepea, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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