Destaque

Reprodução Animal
Nos nossos dias, um dos factores económicos mais
importantes numa exploração pecuária em
extensivo é a sua gestão reprodutiva. Sabemos
que muitos efectivos apresentam baixas taxas de
fertilidade, contribuindo assim para resultados
económicos menos conseguidos.

ASSESSORIA TÉCNICA EM
PASTAGENS E FORRAGENS
+

PROGRAMA INFORMÁTICO
DE GESTÃO DE EFECTIVOS
BOVINOS
(Substituição do Livro de Registos de
Existências e Deslocações de Bovinos e
respectivo Anexo)

DESDE:

85,00 €/Mês

Inclui registo de dados e deslocações às
explorações quer para acompanhamento dos
efectivos bovinos, quer para assessoria
técnica em pastagens e forragens.

APOIO TÉCNICO NA AQUISIÇÃO DE
FACTORES DE PRODUÇÃO
A aquisição de produtos e equipamentos
para uma exploração deve passar por uma
cuidada análise técnico-económica. A
nossa experiencia acumulada e as
parcerias estabelecidas, permitem-nos
oferecer este serviço com absoluta garantia
de êxito.
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Só é possível assegurar performances reprodutivas
rentáveis através da utilização de novas tecnologias
reprodutivas e cumprimento de objectivos como
sejam a diminuição do intervalo entre partos, a
maximização da fertilidade e o tratamento da
infertilidade.
Todas as ferramentas necessárias estão hoje ao
nosso alcance. Desde o uso, por rotina, da Ecografia
no controlo reprodutivo e diagnóstico precoce de
Gestação, ao espermograma, à inseminação Artificial

ou ainda a técnicas de transferência de embriões.
Incrementar o uso destas novas tecnologias tem
como objectivo melhorar a genética e a
produtividade dos efectivos pecuários. Os
conhecimentos adquiridos através destas técnicas
permitem avaliar e indicar aos criadores os
procedimentos que podem ser usados para
aumentar a rentabilidade das explorações.
Estando na posse destes conhecimentos, já
pensou que poderia diminuir o intervalo entre
partos, tratar ou eliminar os animais inférteis,
alimentar os animais consoante o estado
reprodutivo, estimar o número e data das
parições, utilizar animais de elevado valor
genético, etc.
Já analisou os dados referentes ao seu efectivo
pecuário?
Podemos planificar e implementar a gestão
reprodutiva da sua exploração.

Pastagens e Forragens
A subida generalizada dos factores de produção,
associada a um consumo de alguma forma
exagerado de alimentos exteriores às explorações
tem conduzido a um aumento nos custos de
produção dos nossos efectivos pecuários.
Como podemos minimizar esta tendência?
Ao actuarmos ao nível dos recursos forrageiros de
uma exploração podemos economizar e
simultaneamente melhorar a qualidade do
a l i m e n t o p ro p o r c i o n a d o a o s a n i m a i s .
Observemos os seguintes dados:

Programa Informático de Gestão
de Efectivos Bovinos
|Homologado pela Direcção Geral de Veterinária
para substituição do Livro de Registos de
Existências e Deslocações de Bovinos e Anexo
(suporte em papel).
|Registamos dados e fazemos o acompanhamento
dos efectivos bovinos de cada exploração.
|Análises reprodutivas e gestão de grupos de
maneio.
|Listagens configuráveis de acordo com as
necessidades e objectivos.
|Impressão dos Modelos 255 e 253.

Produção
UF/hectar

Valor
Custo UF

Aveia

1800 UF

0,10€/UF

Pastagem Natural

400 UF

0,06€/UF

Pastagem Natural Adubada

600 UF

0,11€/UF

Pastagem Semeada

2100 UF

0,06€/UF

UF - Unidade forrageira
Fonte: DRAAL - Divisão Produção Animal (www.draal.min-agricultura.pt/dpa)

Importa pois valorizar quantitativamente e
qualitativamente as pastagens e as forragens
produzidas nas explorações, pois só desta forma
encontraremos as melhores soluções para cada caso
específico. É fundamental para a rentabilidade do
sistema que os animais utilizem primordialmente a
erva em pastoreio, complementando quando
necessário com feno, silagem e/ou concentrados.

