INFORMATIVO
Novembro 2017

Bela Alvorada iniciou projeto de identificação de
machos sexualmente precoces e superprecoces

A

Projeto é um avanço para o trabalho de seleção da Bela Alvorada, que é uma das primeiras fazendas a utilizar esta tecnologia

Bela Alvorada – Nelore Zan investe,
constantemente, em ferramentas que
contribuem para um plantel mais eficiente e lucrativo. Além das avaliações de precocidade nas fêmeas, agora, a Fazenda iniciou
o projeto de identificação de machos sexualmente precoces e superprecoces. O trabalho
está sendo conduzido pelo doutor Luiz Carlos
César Costa Filho, da Procriar/MS em parceria
com o Grupo Gerar/MS (Grupo de Estudo de
Reprodução Animal), coordenado pela doutora Eliane Vianna, professora de Reprodução
Animal na UFMS (Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul).

Bela Alvorada é uma
das primeiras a fazer
parte do projeto
Avaliar os machos precocemente é um
avanço para o trabalho de seleção da Bela
Alvorada, que é uma das primeiras fazendas
a utilizar esta tecnologia de ultrassonografia
testicular em machos jovens para identificar
indivíduos precoces sexualmente. "Estamos
muito entusiasmados em poder usar
esta nova tecnologia para identificar
nossas linhagens de machos precoces e
superprecoces e multiplicar este material
genético rapidamente. Com certeza, este será
mais um diferencial em nossa seleção e trará
maiores ganhos para nossos clientes”, destaca
Flávio Aranha, proprietário da Bela Alvorada.
As medições são realizadas em quatro

momentos: aos oito, onze, quatorze e dezessete
meses de idade. A intenção é montar a curva
de desempenho de cada animal, identificando
a entrada na puberdade. Os mais precoces do
lote são coletados para avaliar a qualidade do
sêmen produzido e, assim, verificar se aquele
tourinho já se encontra apto para reprodução.
“Anualmente, faremos quatro coletas para
identificação. Iremos realizar ultrassonografia
testicular para descobrirmos os machos
púberes até os 14 meses, classificados como
superprecoces, e até os 17, como precoces. O
objetivo é colocar no mercado uma qualidade
de animais superiores nesta característica,
além das demais que a Bela Alvorada já
seleciona há tanto tempo maestria”, enfatiza
doutor Luiz.
Doutor Luiz Carlos também explica que
esse trabalho de identificação permite que

o criador utilize os touros como reprodutor
mais rapidamente, o que acaba acelerando
a produção e agregando valor ao animal na
hora de realizar alguma venda. “Além disso,
também é possível identificar a precocidade
sexual do rebanho e as linhagens mais
precoces”, destaca.
PROJETO
O trabalho, que hoje conta com a
participação de algumas fazendas – incluindo
a Bela Alvorada, uma das primeiras a fazer
parte do projeto, é resultado de dez anos de
pesquisa. A nova tecnologia irá possibilitar que
as fazendas utilizem os resultados como forma
de seleção.
As informações dos animais identificados
serão incluídas em banco de pesquisa e, em
breve, estarão disponíveis nos principais
programas de melhoramento genético do País.

Flávio Aranha recebe equipe da Procriar/MS, responsável pela realização do projeto na fazenda
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Geração 2015 da Bela Alvorada tem três touros
contratos pelas principais centrais do Brasil
Avaliação genética de ponta e conformação frigorífica garantem contratações e teste de progênie no Geneplus e na ANCP.

A

Bela Alvorada – Nelore Zan trabalha para colocar no mercado
animais de alto desempenho para pecuária de ciclo curto.
O grande número de animais contratados pelas principais
centrais de coleta do Brasil comprova que a seleção da marca merece o
reconhecimento de estar entre os principais criatórios do País.
Recentemente, três touros da geração 2015 foram contratados:
Notável da Bela, Nemo da Bela e Nautilus da Bela. Os jovens touros da
geração 2015 carregam em sua genética a tradição em melhoramento
da Bela Alvorada.
Notável, que foi destaque da geração da safra 2015 e foi contratado
pela CRV Lagoa. Filho de REM Amador na doadora Iuiu da Bela (Fraque
x Marisco), Notável apresenta excelentes avaliações de AOL (0,1%),
Perímetro Escrotal (1%) e Acabamento (3%), sendo TOP 1% de MGTEe
e top 0,1% para IQG no Geneplus. O touro diferencia-se pela harmonia
e equilíbrio de carcaça e por ter uma avaliação genética de ponta.
Também liderou, praticamente, em todas as características avaliadas.
“O que buscamos nos touros jovens, além das DEPs diferenciadas
como as do Notável, é o conjunto em aliar bom padrão racial, aprumos
corretos e carcaça proeminente”, aponta o gerente de contas de

Programada 2017 da ANCP. Filho do Jhelum COL em matriz Avesso,
ele tem MGTe Top 1%, STAY 0,5%, PE 3% e AOL 4% e já apresenta
excelente conformação de carcaça e genealogia consistente para alta
produtividade.
Nautilus da Bela é a mais nova contratação da Alta Genetics que
impressiona pela precocidade de carcaça. Filho de JOB da Bela, um filho
do Jamanta MN, na doadora Bity da Bela (Polonês), o touro possui MGTe
16,14 e é TOP 2% na avaliação da ANCP. O gerente de Produto Corte Zebu
da Alta Genetics, Rafael Oliveira, diz que a ideia de contrata Nautilus é
bem simples: “É um touro que tem um fenótipo interessante, carcaça
moderna, estrutura boa e musculatura superior muito evidenciada. Além
disso, possui pedigree aberto para as principais linhagens do mercado.
É uma opção de sangue muito interessante. A avaliação genética dele é
equilibrada e positiva. É um animal excelente para quem tiver interesse
em fazer um touro com alto desempenho e rendimento de carcaça. Por
tudo isso, o Nautilus vai somar bastante dentro da nossa bateria”, afirma.

Touros carregam em sua genética
a tradição em melhoramento
da Bela Alvorada
corte da CRV Lagoa, Ricardo Abreu. Além disso, Notável também foi
selecionado pelo para o Programa de Avaliação de Touros Jovens do
Geneplus, edição de 2017 (ATJPLUS 2017).
Nemo da Bela foi o segundo melhor macho na avaliação
intrarrebanho realizada pela AVAL, foi contratado pela CRI Genética
e, depois de um crivo fortíssimo, foi selecionado para a Reprodução
Nemo da Bela (Jhelum COL X Hidrovia da Bela)

Notável da Bela (REM Amador X Iuiu da Bela)

Nautilus da Bela (JOB da Bela X Bity da Bela)
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Animais de centrais da Bela Alvorada chamam
atenção durante a ExpoGenética 2017
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Bela Alvorada – Nelore Zan se consolidou no mercado
pecuário como referência em melhoramento
genético. Atualmente, o criatório mantém animais de
altíssima qualidade nas principais centrais de inseminação
do País. E o público teve a oportunidade de conferir, de
perto, os touros da marca que estiveram presentes nos
pavilhões da Alta Genetics, CRV Lagoa e CRI Genética
durante a última edição da ExpoGenética, que ocorreu no
mês de agosto, em Uberaba (MG).
“Nossos touros chamaram a atenção dos visitantes
da feira. Vários criadores pediram para ver mais de perto
os machos e suas avaliações genéticas, especialmente o
Hamlet da Bela, que, durante o evento, teve mais de 6 mil
doses vendidas”, destaca Flávio Aranha, proprietário da
Bela Alvorada. Hamlet, touro de alto potencial genético e
que apresenta carcaça volumosa e MGTe de 16,13 TOP 2%
e esteve no pavilhão da Alta Genetics.
Massudo da Bela, filho do Interior da Bela, também
participou do evento no mesmo pavilhão. O touro
é destaque para AOL 0,1% e PCQ TOP 1%. Ele é uma
excelente opção para quem quer aumentar o desempenho
do seu plantel por possuir alta consistência genética e
biotipo precoce. Na avaliação intra rebanho, por exemplo,
Massudo foi o segundo melhor touro na Bela Alvorada.
Além disso, também foi escolhido pelo GenePlus no Teste
de Progênie da ATJPLUS 2016.
Interior da Bela esteve no pavilhão da CRV Lagoa.
Filho do Fraque da Bela (Avesso) em doadora linhagem
Backup, ele é TOP 2 % para MGTe com 3,33 kg para
MP120 na ANCP e Top 0,1% para área de olho de lombo
e 0,5% para STAY produzindo progênie de carcaça
extremamente volumosa.

Visitantes conferiram de
perto os touros e suas
avaliações genéticas
Outros destaques, foram os touros Legal da Bela
e Lúdico da Bela, que estiveram na vitrine da CRI
Genética. Legal é TOP 2% para MGTe e se destaca pelo
alto desempenho para AOL , ACAB e P450, possui carcaça
excepcional e é produtor de tourinhos pesados e precoces,
apoiados pela herança genética de Nadã e do Pacará IZ,
presentes em suas genealogias. Já Lúdico da Bela é um
touro com ótimo acabamento de carcaça, MGTe 20,15 TOP
0.5%, TOP 1% para MP120, 0,5% para PCQ e para PE450.
Um animal da Reprodução Programada da ANCP indicado
para aqueles que desejam avançar rapidamente no
melhoramento animal em seu plantel.
Flávio ressalta que é muito importante poder levar para
a ExpoGenética os touros que estão disponíveis nas centrais.
“Muitos criadores escolhem os reprodutores que irão utilizar
no melhoramento genético de seus rebanhos em eventos
como esse. Um contato mais próximo com esses criadores
também é importante para a Bela Alvorada poder expandir
seus negócios na venda de reprodutores selecionados para
alto desempenho”, enfatiza Aranha.

Interior da Bela (Fraque da Bela X Florida da Bela)

Legal da Bela (Nadã BONS X Florista da Bela)

Massudo da Bela (Interior da Bela X Granada da Bela)
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Bela Alvorada adquire cota de 50%
do touro Cabral MDLO 331
O jovem touro é um dos participantes da Reprodução Programada 2017, da ANCP

A

Bela Alvorada adquiriu cota de 50% do touro Cabral MDLO
331. Filho do Avesso da Bela em vaca Quark COL, Cabral é um
dos touros participantes da Reprodução Programada 2017,
da ANCP (Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores). O
jovem touro, que possui MGTe 1%, Stay 2% e P3 0.1%, também ficou
em primeiro lugar na avaliação intrarrebanho da Fazenda Modelo.
O compra do touro ocorreu durante a última edição do Leilão da
Fazenda Modelo, propriedade de Guto Grassano.
“O touro Cabral está na Reprodução Programada deste ano após
os filtros da genômica e por ser o primeiro colocado na prova de
ganho de peso conduzido na Fazenda Modelo. Ele também chama
muita a atenção pela precocidade de carcaça. Vale utilizar nesta
estação”, comenta Flávio Aranha.
O veterinário da Fazenda Modelo, Antônio Chaves, destaca
que Cabral é um touro que impressiona pelo racial impecável e
com pelo excelente desempenho para ganho de peso e avaliação
de carcaça impressionante. “É um touro que combina racial com
ganho de peso e carcaça de qualidade”, enfatiza Chaves. Fazenda
Modelo também mantém uma forte parceria com a Bela Alvorada na
compra de embriões. “Realizamos parcerias que agregam ao nosso
plantel, como a Bela Alvorada, que vem ao encontro do trabalho que
realizamos”, diz o veterinário.

O Informativo Bela Alvorada é uma publicação da Fazenda Bela Alvorada.
Tel. (18) 3606-2416. www.belaalvorada.com.br

Flávio Aranha e Guto Grassano, proprietário da Fazenda Modelo
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