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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:
Fazenda produz 70 mil litros de leite por dia com sistema de carrossel
Hoje em dia, muitas granjas leiteiras são tão tecnificadas que acabam parecendo uma fábrica
de leite. Esse é o caso da Fazenda Colorado uma das maiores produtoras de leite tipo A do
Brasil. Localizada próximo à cidade de Araras, a 180 quilômetros da cidade de São Paulo, ela
possui 1.700 vacas em lactação, que produzem média de 41 litros de leite por vaca por dia
Leia mais: http://g1.globo.com
Granjas têm novas regras para obterem certificação.
Instrução Normativa publicada, dia 22, no Diário Oficial da União, pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, estabelece regras e normas para a certificação de granjas, a fim de
reconhecer e atestar que elas adotam procedimentos que evitam a infecção das aves pelos
vírus causadores da gripe aviária e da doença de Newcastle.
Leia mais: http://exame.abril.com.br
EVENTOS:
 Show Rural Coopavel 2015.
o 02 a 06 de Fevereiro de 2015 – Cascavel – PR.
o http://agroevento.com
TECNOLOGIAS:
Silagem de milho: Novos híbridos, antigas discussões
Não podemos negar que os híbridos de milho têm alcançado produtividades cada vez mais
expressivas, melhorias em termos de tolerância às pragas e doenças, bem como adaptação às
condições de clima e solo. É indiscutível que essas evoluções focam maior eficiência produtiva
traduzindo-se em maior receita para o produtor. Porém, Thiago Fernandes Bernardes destaca
três aspectos que necessitamos evoluir quando a discussão envolve híbridos de milho para a
produção de silagem.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
142,53
FRANGO VIVO; kg.
2,30
OVOS; caixa – 30 dz.
52,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
41,00
SUINO; @.
85,20
MILHO; saca - 60 kg.
28,54
FARELO DE SOJA; Ton.
1050,00
Fontes: Agrolink, Cepea e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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