GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 92/2016 – Dezembro
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 sobre Boas Práticas de Manejo para a aquicultura é disponibilizada pela
Embrapa.
A adoção de Boas Práticas de Manejo (BPM) é uma das estratégias mais eficientes para
reduzir eventuais impactos ambientais negativos causados pelos sistemas de produção de
peixes, camarões e outros organismos aquáticos.
Leia mais: https://www.embrapa.br
Confinamento mais confortável ao gado desperta interesse de produtores de leite.
Um tipo de confinamento que aumenta o bem-estar animal e já utilizado em países de clima
temperado está sendo avaliado para as condições brasileiras. [...] Um nome estrangeiro,
que vem sendo falado cada vez mais no setor produtivo nacional: "Compost Barn", que pode
ser traduzido livremente como "Estábulo de Composto".
Leia mais: https://www.embrapa.br
EVENTOS:
•
VII SIM – Simpósio de Agronegócio e Gestão.
o 16 a 17 de dezembro de 2016 – Piracicaba - SP.
o http://agroevento.com
TECNOLOGIAS:
Efeito da linhagem genética sobre a variação do peso ao nascimento.
A seleção genética para uma maior prolificidade alcançou bons resultados, aumentando o
tamanho da leitegada. Assumindo que a capacidade do útero em manter o número de fetos
inteiramente formados até o parto é limitado, é aceitável que se estabeleça uma correlação
negativa entre o aumento do número de fetos e o seu crescimento individual.
Leia mais: http://www.porkworld.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
149,50
FRANGO VIVO; kg.
3,10
OVOS; caixa – 30 dz.
68,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
43,00
SUINO; @.
81,00
MILHO; saca - 60 kg.
36,85
FARELO DE SOJA; Ton.
1250,00
Fontes: Cepea, Avisite, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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