GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 84/ 2016 – Setembro
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:
Tecnologia a serviço da pecuária: seleção genômica de bovinos é a nova resposta da
ciência para resistência a carrapatos.
A Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária desenvolveu uma tecnologia de
seleção genômica capaz de auxiliar os criadores de bovinos no Brasil no combate a um de
seus piores pesadelos: os carrapatos
Leia mais: https://www.embrapa.br
Conab ofertará 43,4 mil toneladas de milho.
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) vai ofertar 43,4 mil toneladas de milho
armazenadas em Mato Grosso para vendas de balcão em todo o país. O produto se destina
aos criadores de aves, suínos e bovinos, cooperativos e outros.
Leia mais: http://www.portaldbo.com.br
EVENTOS:
•
XIII Curso de Atualização em Avicultura para Postura Comercial.
o 14 a 16 de setembro de 2016 – Jaboticabal - SP.
o http://www.funep.org.br
TECNOLOGIAS:
Equipamentos - Tipos - Custo e Benefício.
Os pintos, após o nascimento, não estão preparados para enfrentar os desafios relativos à
nutrição e ao conforto térmico [...]. Durante a fase embrionária e após o nascimento, a
temperatura corporal do embrião e dos pintos, são praticamente a mesma da incubadora (37,5
– 38ºC); e a manutenção da temperatura corporal vai depender exclusivamente da temperatura
ambiente.
Leia mais: http://www.avisite.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
148,85
FRANGO VIVO; kg.
3,10
OVOS; caixa – 30 dz.
74,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
45,00
SUINO; @.
77,80
MILHO; saca - 60 kg.
42,96
FARELO DE SOJA; Ton.
1260,00
Fontes: Agrolink, Valor Econômico, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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