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C

omo em qualquer setor da economia a busca incessante pela qualidade e eficiência é sinônimo da melhora na competitividade e incremento a lucratividade. No agronegócio não é diferentee atualmente existe informação farta e rica de
conhecimento, trazendo ínúmeros subsídios para tomadas de decisão mais precisas e acertadas. Além de várias outras ferramentas, na área de Melhoramento Genético Animal o pecuarista possui à disposição as consistentes Avaliações Genéticas dos
Programas coordenados pela Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores – ANCP - destaque para o Programa Nelore
Brasil com 25 anos de trabalho e mais de dois milhões de animais avaliados.
Como exemplo de selecionadora de Nelore e grande parceira da ANCP
a Fazenda São Geraldo, detentora da
marca Nelore Naturalmente Precoce,
localizada no cerrado do estado do Tocantins, dista 120 km da capital Palmas,
do Criador Dr. João Geraldo Houly, entusiasta e conhecedor de genética. São
12 anos de parceria científica com certificações que comprovam o empenho
e dedicação ao melhoramento genético
do rebanho. Atualmente a Fazenda São
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Geraldo é detentora dos três selos de
qualidade da ANCP, o Global G, que confirmam: G1- Qualidade na Informação,
ou seja, confiabilidade nos resultados;
G2- Melhoramento Genético do rebanho; e G3- Sustentabilidade Genética,
ou seja, que contribui para a mitigação
nas emissões de metano via produção
animal.
Os resultados deste trabalho
de seleção aparecem sob os pastos de
Brachiarias, Andropogons e Panicuns.

Atualmente as taxas de prenhezes médias do plantel de 600 matrizes equivalem a 87%, sendo 93% para as novilhas,
acima da média para o sistema de produção adotado, que se configura como
extensivo com pastagens em processo
de adoção ao modelo de Integração Lavoura-Pecuária em parceria com a Embrapa Cerrados.
Os reprodutores aos 28 meses
de idade já estão prontos para comercialização e o progresso genético obti-

do nas ultimas 10 safras de nascimento acenam positivamente à seleção do
Plantel para o Mérito Genético Total
– MGT - dos animais como mostra o
gráfico. Importante mencionar a consistência destas informações visto a
certificação no G1 e uma base de dados
com aproximadamente 4.000 animais
avaliados desde o ingresso na ANCP. O
MGT é um índice genético que pondera
características importantes para a pecuária, como habilidade materna, ganho de peso, fertilidade e precocidade
sexual.
Através do acompanhamento técnico da ANCP observamos que o
sucesso da Fazenda São Geraldo pode
ser explicado principalmente pelo comprometimento do criador João Geraldo
com o melhoramento genético, investindo em informação e inovação como
a obtenção das modernas informações
auxiliadas pela genômica, além do investimento em manutenção e infraestrutura e capacitação da equipe, como é
o caso do colaborador José Cícero Alves.
Obtenha mais informações nos sites:
www.naturalmenteprecoce.com.br
e www.ancp.org.br.
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