	
  

	
  

	
  

GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 64/ 2016 – Janeiro
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:
Etapas para formar uma boa pastagem.
É época de formar pasto e o produtor tem até meados do mês de janeiro para planta [...].
Quem está pensando em formar pasto tem que, primeiro, escolher a espécie forrageira. E que
tal escolher um capim que o boi gosta de comer?
.	
  Leia mais: http://www.portaldbo.com.br
Eliminação global de subsídios às exportações é conquista do Agro Brasil
O resultado da Conferência da Organização Mundial do Comércio (OMC), em Nairobi (Quênia),
é extremamente positivo para o agronegócio brasileiro. As negociações resultaram na
eliminação imediata dos subsídios as exportações dos países desenvolvidos e extinção gradual
para nações em desenvolvimento, até o fim desta década.
Leia mais: http://www.porkworld.com.br
EVENTOS:
•
Curso – Melhoramento Genético de Gado Leiteiro.
o 15 de janeiro a 26 de fevereiro (EaD).
o http://agroevento.com
TECNOLOGIAS:
Sucedâneos alternativos às fórmulas comerciais
Diversos sistemas e práticas de manejo de animais em aleitamento vêm sendo adotados com o
objetivo de reduzir o custo com a criação destes animais. Entretanto, a grande variedade de
dietas líquidas disponível pode resultar em problemas de sanidade e de nutrição destes
animais, resultando em baixos desempenhos.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
148,54
FRANGO VIVO; kg.
3,10
OVOS; caixa – 30 dz.
72,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
35,00
SUINO; @.
78,50
MILHO; saca - 60 kg.
37,30
FARELO DE SOJA; Ton.
1250,00
Fontes: Noticias Agrícolas, Avisite, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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