	
  

	
  

	
  

GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 85/ 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:
Publicação discute aproveitamento da água da chuva na produção animal.
A captação de água de chuva para uso na produção animal tem muitas vantagens. Mas é
necessário que o produtor fique atento à qualidade da água armazenada, porque influencia
diretamente no uso que se quer desse recurso.
Leia mais: http://www.agrolink.com.br
Brasil quer ampliar acordo com a China.
O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Blairo Maggi, deu um importante
passo na ampliação das relações comerciais entre o Brasil e China, nessa quinta-feira, 8 de
setembro. Ele propôs ao chefe de governo da província de Cantão, Ji Jiaqi, um acordo para a
criação de um grupo do consulado brasileiro com técnicos dos dois países, a fim de facilitar a
entrada de produtos brasileiros na China e vice-versa.
Leia mais: http://www.portaldbo.com.br
EVENTOS:
•
V Encontro de Bovinocultura de Corte.
o 23 de setembro de 2016 – Piracicaba - SP.
o http://fealq.org.br
TECNOLOGIAS:
Caldo de cana desidratado na ração de codornas de corte.
Na produção de aves, os gastos com a alimentação correspondem a cerca de 75% do custo
total. Entre os fatores limitantes para o desenvolvimento da avicultura, estão a baixa
disponibilidade, em algumas regiões do Brasil, de grãos para as rações, bem como o alto custo
do principal ingrediente, o milho,
Leia mais: http://ainfo.cnptia.embrapa.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
148,50
FRANGO VIVO; kg.
3,10
OVOS; caixa – 30 dz.
76,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
43,00
SUINO; @.
76,00
MILHO; saca - 60 kg.
42,45
FARELO DE SOJA; Ton.
1290,00
Fontes: Aviste, Cepea, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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