NOTAS
WORKSHOP GIROLANDO
Para esclarecer dúvidas sobre o
uso da genômica no processo
de seleção das fazendas, a
Associação Brasileira dos Criadores
de Girolando realizará no início de
2019 o 1° Workshop de Seleção
Genômica da Raça Girolando, com
a presença de especialistas da CRV
Lagoa, Embrapa e Zoetis. O evento
está agendado para o dia 20 de
fevereiro, no Parque Fernando
Costa, em Uberaba (MG), fazendo
parte da programação da etapa
Uberaba da Exposição Interestadual
de Girolando – Circuito Megaleite
2018/2019. A entrada será gratuita
e o horário e local do evento serão
informados em breve.

LUIS ADRIANO TEIXEIRA ESTÁ ENTRE
OS MAIS INFLUENTES DO AGRO
Luis Adriano Teixeira, diretor-presidente da CRV Lagoa, está entre as 100
pessoas mais influentes do agronegócio no Brasil. O ranking é atualizado
anualmente pela revista Dinheiro Rural que, em edição especial em
novembro, apresentou as personalidades escolhidas.
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CRV LAGOA CONQUISTA TOP LIST
RURAL PELA 18ª VEZ CONSECUTIVA
Na 18ª edição da pesquisa “Top List Rural – As marcas escolhidas dos
leitores”, promovida pela Revista Rural, a CRV Lagoa foi, novamente, a mais
lembrada na categoria Inseminação Artificial, com 22% dos votos. Em 18
anos de premiação, a empresa conquistou a primeira colocação em todas.
A premiação foi recebida pela gerente de Comunicação, Adriana Zaia
Sanches, em evento realizado em São Paulo (SP) no dia 6 de dezembro.
3 | REVISTA CRV LAGOA | DEZEMBRO DE 2018

LEITE

22 NOVOS TOUROS HOLANDÊS, JERSEY E
JERSOLANDO PARA SUA PRODUÇÃO
Com novos destaques em sua bateria, a CRV Lagoa
lança uma edição extra do Catálogo Leite Europeu
2018, com 22 novos touros. No Holandês, 10 deles
selecionados na Holanda e 5 nos Estados Unidos.
Também foram inseridos touros Jersey selecionados
nos EUA e na Nova Zelândia, além de exemplares
Holandês Frisian e Jersolando.
De acordo com Wiliam Tabchoury, gerente de Contas
Leite da CRV Lagoa, são grandes novidades, como a
presença de Treasure, um dos líderes no mundo para
NVI, de um total de 325 mil reprodutores, com índice
10% para Vida + Saudável e 12% para Vida + Eficiente.
A publicação também conta com o número 1
para eficiência, Mônaco, que vem com 18% nessa
característica, além de ser A2A2, de estatura
mediana e proveniente da nata da seleção CRV, que
é o programa Delta.
No Vermelho e Branco, chamam atenção Jacuzzi Red,
número 1 em eficiência, com 19% para V+E, e Popcorn,
que tem 12% para eficiência, 5% para sanidade, e é
A2A2 e BB para Kappa Caseína.
“Além disso, temos o Lustrum e o Jacobus, que são
dois touros selecionados na Holanda, próprios para
o mercado de Girolando, ou seja, de capa preta,
com muita produção de leite, úbere, pernas e frame
medianas e facilidade de parto”, explica o gerente.
Tabchoury também enfatiza a presença de dois touros
espetaculares, selecionados nos EUA, como Peak
Treasure

Holcomb, que vem com mais de 2.744 de TPI, 12% de
Vida + Eficiente e 7% de Vida + Saudável, com 2,43
de PTA tipo, 2,10 de úbere e, além disso, com mais de
1.300 kg para leite, positivo para vida produtiva, DPR,
entre outras características desejadas.
No caso do Jersey dos EUA, destaque para Hayward,
também A2A2 e BB para Kappa Caseína, com muito
leite, vida produtiva, fertilidade das filhas e CCS. Ele
ainda traz 7% para V+E e 5% para V+S.
Die-Hard chega na mesma linha, com mais de 1.000
kg de leite. “Nós temos ainda o Discovery e o Presely,
que é um touro Jersey selecionado na Nova Zelândia,
com 8% para V+E e 8% para V+S, além de ser A2A2”,
exemplifica Tabchoury. Completando a bateria, vem
o touro Jersolando Gurkha, indicado para pastejo,
também selecionado na Nova Zelândia, com 8% de
V+E e 6% de V+S.
“Portanto, são 22 touros representando a nata
da seleção CRV na Holanda, nos EUA e na Nova
Zelândia. Dessa forma, os produtores podem contar
com os melhores touros do mundo com sêmen
disponível no Brasil”, conclui o gerente.
O Catálogo Leite Europeu 2018 Extra pode ser
conferido no site www.crvlagoa.com.br, nos aplicativos
para iOS e Android da CRV Lagoa e também no perfil
da empresa no Issuu.
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LEITE

DIVULGAMOS OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO
GENÔMICA DE TOUROS GIROLANDO
Conselheira confiável dos produtores brasileiros, a
CRV Lagoa inova mais uma vez, apresentando um
novo conceito de avaliação genômica de touros da
raça Girolando, através do Clarifide Girolando.
A Central divulgou em outubro os resultados das
avaliações de 14 touros, através do lançamento de
uma edição extra do Catálogo Leite Zebu 2019, sendo
a primeira empresa do mercado a disponibilizar a
informação de animais dessa raça.
Os touros avaliados são: Alado FIV Blitz JM Monte
Alverne, Presidente FIV Bradnick Santa Luzia,
Sensato FIV Terra Vermellha, Farrok FIV Córrego
Branco Rio do Leite, Honorato FIV Haley Gam,
Apocalipse Goli FIV WTF da Estiva, Eldorado FIV da
Prata JAC, Segredo FIV Terra Vermelha, Master FIV
Terrabot, Jacuba Master Benfeitor Shottle, Logan FIV
Rio do Leite, Líder L. King TE RPM da Santo Antonio,
Torpego Paramount SCCJ e RBC Farol Paramount FIV.
A nova ferramenta é resultado de um trabalho de
cooperação entre a CRV Lagoa, Zoetis, Associação
Brasileira dos Criadores de Girolando e a Embrapa,
com o objetivo de elevar o nível da qualidade
genética dos futuros animais da raça.

A seleção genômica busca o
confiabilidade
das
predições
principalmente para animais jovens.

aumento da
das
PTAs,

A ferramenta é utilizada para aumentar a acurácia
da estimativa dos valores genéticos, reduzindo o
intervalo de gerações através da identificação de
animais geneticamente superiores, mesmo antes
que os mesmos expressem o fenótipo de interesse,
além de corrigir possíveis erros de pedigree que
impactam negativamente nas estimativas.
“Com apenas uma amostra de pelo é possível gerar
várias informações sobre os animais, agregando
confiabilidade nas avaliações genéticas. Trata-se
de uma ferramenta completa, que auxilia e acelera
o melhoramento genético dos animais, facilitando
decisões de manejo e seleção, sempre buscando
maior lucratividade e eficiência do rebanho”, explica
Lilian Jacinto, gerente de produto Leite Tropical da
CRV Lagoa.
Ao examinar o DNA de um animal, consegue-se
decidir se ele é ou não bom o suficiente para ser
mantido no rebanho, adiantando, dessa forma, as
decisões de seleção, sendo possível saber de forma
acurada o valor genético de um animal com quatro
ou cinco anos de antecedência.
O uso da seleção genômica no rebanho é muito
simples. Os resultados dos testes genômicos são
apresentados como DEP genômicas (DEPg), cujas
características avaliadas são Produção Total de Leite,
Intervalo entre Partos e Idade ao Primeiro Parto.
Todos os 14 touros divulgados pela CRV Lagoa
apresentam avaliações genômicas para as três
características e possuem sêmen disponível a pronta
entrega.
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LEITE

GESTOR LEITE DOBRA NÚMERO DE PARCEIROS
E CRESCE 82% EM VACAS AVALIADAS
Armando Rabbers,
da Genética ARM

No ano em que completou uma década, o Gestor Leite,
programa de melhoramento genético para bovinos
leiteiros da CRV Lagoa, comemora os excelentes
resultados obtidos, fruto de muito trabalho junto aos
seus parceiros. Marcando o início de uma nova fase,
desde fevereiro o programa passou a ser oferecido
gratuitamente para os clientes da CRV Lagoa.
Produtores que utilizam pelo menos 50% do potencial
de doses de sêmen do rebanho com a genética da
empresa passaram a contar com o pacote de serviços
do Gestor Leite, potencializando o resultado da
fazenda e do rebanho.
Após o incremento da nova fase, o programa
apresentou resultados significativos. Prova disso foi o
aumento excepcional de novos clientes, que dobrou,
passando de 25 para 51, e as mais de 21.700 doses
comercializadas, o que comprova que a CRV Lagoa é a
conselheira confiável do produtor de leite.
O programa também registrou crescimento de 82%
no número de vacas, passando de 14.500 para 26.444
este ano. Além disso, foram mais de 300 mil animais
avaliados na base de dados e 26.000 ativos avaliados.

Para o coordenador técnico de Leite Corporativo,
Leonardo Maia, os resultados são excelentes e
explicam o crescimento do programa, que amadurece
e se desenvolve com os investimentos da CRV Lagoa.
“Quando temos ações bem estruturadas e delineadas,
que atendem às demandas do mercado, a principal
consequência é que se desenvolvam e cresçam
rapidamente, assim como o Gestor Leite”, destaca.
Os resultados também foram bem avaliados pelos
parceiros. Armando Rabbers, da Genética ARM, de
Castro (PR), utiliza o programa há quatro anos e afirma
que, com o pacote, a propriedade consegue fazer um
diagnóstico dos melhores animais do plantel.
“Também destaco a possibilidade de selecionar os
animais com suas características individuais, fazendo
um melhor planejamento”, explica.
Segundo Maia, em 2019 o Gestor Leite terá foco ainda
maior no atendimento, de modo que ele seja ainda
melhor e mais rápido, atendendo às necessidade do
cliente, além de investir fortemente na automação de
seus processos internos, marketing e relacionamento.
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LEITE

SELEÇÃO GENÉTICA ALÉM
DA GORDURA E PROTEÍNA:
4 CARACTERÍSTICAS DO
LEITE PARA IMPLANTAR
NO SEU PROGRAMA DE
MELHORAMENTO GENÉTICO
LEONARDO MAIA
No atual mercado do leite, em países como Estados Unidos e também
na Europa, incrementar a receita do sistema através da produção tem
uma elevada correlação com a quantidade de componentes e sólidos
produzidos em quilos. No Brasil, há uma grande tendência desta
filosofia se estabelecer em um futuro próximo.
A herdabilidade mostra o quanto da característica é controlada pela
genética do animal. Com a elevada herdabilidade do percentual de
gordura e proteína, a seleção genética de animais superiores é uma das
rotas que o produtor tem para aumentar a receita através da produção
de leite. E é através da seleção genética que se prepara o rebanho
para o futuro. Por isso, é importante prever as tendências do mercado
do leite no futuro através de indicadores e fornecer informações sobre
como a genética pode contribuir para a rentabilidade contínua dos
produtores de leite.
Um desses indicadores, o leite A2 (A1 e A2 são variações de um tipo de
proteína, geralmente denominada “caseína”, chamada beta-caseína,
sendo a variante A1 o tipo mais comum), tem sido tema recorrente há
vários anos no mercado lácteo, mas só recentemente foi apresentado
ao produtor e ao consumidor através da mídia especializada.

Com a elevada
herdabilidade do
percentual de gordura
e proteína, a seleção
genética de animais
superiores é uma das rotas
que o produtor tem para
aumentar a receita através
da produção de leite

O leite A2 é proveniente de uma variante genética que uma parte
da população de animais carrega em sua constituição genética, e o
aumento dos testes genômicos de fêmeas impulsionou o mercado
comercial do A2, pois, desta forma, podemos selecionar os animais
carreadores, criando, assim, um nicho de mercado pouco explorado e
específico, muito ligado à necessidade global de produção crescente
em produtos alimentícios premium, bem como uma demanda por
alimentos mais diversificados e altamente nutritivos.
Se o leite A2 é o começo desta nova era para os produtos lácteos,
então quais componentes poderiam compor ainda mais a tendência
de produção de um leite premium e altamente nutritivo para o futuro?
Esses componentes podem ser impulsionados pela seleção genética?
O objetivo deste artigo é mostrar ao produtor alguns componentes do
leite que podem se tornar uma realidade para a seleção genética de
vacas leiteiras nos próximos anos.
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1. CASEÍNA (KAPPA-CASEÍNA)
A proteína do leite tem em sua
constituição cerca de 78% de
caseína, que é o componente
do leite usado para fazer queijo.
Desta forma, quanto mais proteína
total no leite maior a produção de
queijo. Um aumento de 0,1% de
proteína se traduz em cerca de 3%
a mais de queijo por quilo de leite,
sendo a caseína um dos principais
contribuintes para este aumento
de rendimento. Existem diferentes
tipos de caseína e elas podem
ser categorizadas nas seguintes
categorias: caseína alfa-S1, caseína
alfa-S2, beta caseína e kappacaseína.
O percentual de caseína é a
soma de todas essas categorias
de caseína divididas pelo teor de
proteína total no leite. Pesquisas
mostram um componente genético
na proporção de produção destes
tipos de caseína. Algumas vacas
produzem mais caseína em
percentual do que outras, devido

à sua predisposição genética. E,
portanto, é viável a seleção para
maior teor de caseína, através da
seleção genômica de touros e
vacas.
Os testes genômicos atuais
retornam informação de três
marcadores genéticos que afetam
a quantidade de caseína dentro
da proteína total produzida pelo
animal de maneira específica. Já
mencionamos um deles, betacaseína, mas existem mais dois que
são dignos de nota: kappa-caseína
e beta-lactoglobulina.
Kappa-caseína
O marcador molecular que
identificamos como kappa-caseína
está localizado no cromossomo
6 do genoma bovino. Devido ao
seu efeito sobre a kappa-caseína,
este marcador genético afeta
indiretamente a porcentagem de
proteína e a coagulação do leite
na fabricação de queijos, podendo
determinar maior rendimento de
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produção do mesmo. Por este
efeito na produção de proteína
dos animais e de derivados do
leite, as centrais de IA começaram
a publicar os valores de kappacaseína para os touros através dos
testes genômicos.
A maioria dos animais terá o
genótipo AA, AB ou BB para kappacaseína. Vacas com o genótipo BB
tem uma predisposição genética a
produzir um maior teor de proteína
que vacas com o genótipo AA.
Além disso, a variante B tem um
efeito positivo na coagulação
do leite durante a fabricação
de queijos. Existe também uma
variante kappa-caseína menos
frequente, a E. É possível que um
animal tenha um genótipo AE ou
BE ou EE (aproximadamente 2
a 5% da população de animais
da raça holandesa dos EUA).
Embora não seja cientificamente
comprovada, a variante E do leite
tem sido relacionada a uma menor
capacidade de coagulação do leite
durante a fabricação de queijos.

LEITE
2. SORO (BETA-LACTOGLOBULINA)
Embora a caseína represente 78%
da proteína total do leite, outro
componente proteico, o soro, tem
grande importância. Existem duas
proteínas principais do soro: betalactoglobulina e alfa-lactalbumina.
A
beta-lactoglobulina
vem
ganhando atenção na indústria de
lácteos devido ao seu considerável
efeito sobre a porcentagem de
caseína na proteína através de
seu efeito sobre o soro de leite.
Seu efeito é simples: menos soro
é mais caseína. Uma vaca pode
ter o genótipo AA, AB ou BB para
o marcador genético, identificando
os tipos de beta-lactoglobulina.
Cerca de 18% das vacas da raça
Holandesa são AA, 49% AB e 32%
BB para beta-lactoglobulina. Um
estudo mostra que vacas com um
genótipo BB têm cerca de 3% mais
conteúdo total de caseína dentro
de sua proteína total de leite do que
vacas com o genótipo AA. AB situase entre a produção do genótipo
BB e AA, com uma proporção de
caseína-proteína 1,5% maior do que
os animais AA.
Então, o que isso significa? Suponha
que o rebanho tenha uma média de
87% de caseína na proteína total. A
seleção genética e o acasalamento
de animais com o genótipo BB para
kappa-caseína e beta-lactoglobulina
permitem
um
aumento
de
porcentagem de caseína na proteína
total. Se a porcentagem de caseína
aumentar para 89,5%, 3% a mais
de queijo pode ser obtido a partir
da mesma quantidade de leite,
aumentando assim seu valor para
quem fabrica queijos.
3. LACTOSE
Dentro da categoria “outros
sólidos”, a lactose é muitas vezes

esquecida quando falamos sobre
o aumento de componentes no
leite. No entanto, 5,9% do volume
de leite é composto por outros
sólidos, tornando-os uma parte
substancial da composição do leite,
e a lactose é o maior elemento
desta categoria.
Importante para a produção
de fórmulas infantis e produtos
farmacêuticos, a lactose é um
subproduto essencial da indústria
de lácteos.
Como a lactose é o principal açúcar
presente no leite, é também o
principal regulador do teor de água
no leite. Cada quilo de leite contém
uma quantidade mais ou menos
equivalente de lactose: 4,5%. Isso
ocorre porque a lactose é a peça
final da produção do leite pelo
organismo da vaca.
A quantidade de lactose produzida
por uma vaca controla a quantidade
de sua produção de leite (por
osmose). No entanto, a porcentagem
de lactose dentro do leite está sujeita
à variação genética, mesmo quando
corrigida pelo mérito genético do
volume de leite.
A União Europeia introduziu um
valor genético para a porcentagem
de lactose em 2015, que permite
aos produtores de leite produzirem
uma maior quantidade de lactose,
juntamente com gordura e proteína.
A produção de lactose tem uma
herdabilidade de 55%, o que
significa que é muito influenciada
pela genética do animal. A
porcentagem média de lactose no
leite é de aproximadamente 4,6%,
e as vacas da raça Holandesa
mostram variações genéticas entre
4% e 5,5%, o que faz com que
esta seja uma característica que
pode ser melhorada através de
estratégias de gestão genética.
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4. NITROGÊNIO UREICO DO
LEITE (NUL)
Não afeta a composição do leite,
e nos EUA, o NUL é um indicativo
de utilização de proteína bruta.
Mas o NUL também tem um grande
componente genético. Mede a
quantidade de ureia no leite e
é, portanto, indicativo de quão
eficientemente uma vaca sintetiza
proteínas. A herdabilidade do NUL é
de 65%, maior do que a de gordura
ou porcentagem de proteína, e,
portanto, presta-se perfeitamente
para seleção genética.
Como o valor do NUL tem relação
com a eficiência alimentar, outras
partes do mundo mostraram que
a seleção para valores mais baixos
de NUL pode ajudar quando as
regulamentações ambientais sobre
saturação de micronutrientes no
solo existe, como no caso da
Holanda.
Devido à relação direta entre
a concentração de NUL e a
quantidade de nitrogênio excretada
por uma vaca, espera-se que uma
redução na concentração de NUL
por meio do acasalamento também
leve a uma redução da quantidade
de nitrogênio excretada na urina da
vaca.
Para tornar o sistema de produção
lucrativo, o produtor precisa reduzir
todas as ineficiências em um sistema,
e o NUL pode ser considerado um
componente que pode controlar
múltiplas ineficiências na produção
das vacas.
Traduzido e adaptado por
Leonardo Maia do artigo original:
BEYOND FAT AND PROTEIN: 4
MILK CHARACTERISTICS TO ADD
TO YOUR BREEDING PROGRAM.
DR. Sophie Eaglen, publicado na
Progressive Dairyman em 29 de
junho de 2018

LEITE

PROVAS DE DEZEMBRO: TOUROS LIDERAM
EM PRODUCAO, LONGEVIDADE E SANIDADE
de 302, Danno é o touro provado com filhas avaliadas
mais bem classificado na Holanda e na Bélgica,
ocupando a posição nº 1 para Tipo Final no Brasil.
As filhas de Danno alcançam elevadíssima produção
de leite, tem pernas e patas incríveis, excelentes
úberes e são verdadeiras “artistas em vida produtiva”
(Longevidade de 612 dias).

Monaco

Criação da seleção para sólidos, denominada “Leite
Rico”

Como de costume, as provas de dezembro de 2018
dos touros holandeses da CRV não trazem muitas
surpresas.
O progresso genético permanece, a filosofia de
seleção e uma programa de seleção secular geram
resultados consistentes.
Isto se aplica à seleção para sólidos, denominada
“Leite Rico” e igualmente à Sanidade (V+S), Eficiência
(V+E) e, consequentemente, à Longevidade (LGV).
Após mais esta rodada de índices genéticos, a CRV
reafirma seu compromisso de continuar oferecendo
aos seus cooperados e clientes uma proposta
diferenciada e exclusiva no mercado.
Pacote de touros
Para que os produtores de leite possam olhar para
o futuro com a plena confiança de obtenção de um
rebanho saudável e eficiente indicamos pacote
de touros com o mesmo objetivo de seleção,
normalmente constituído por três indivíduos ou
mais. Esse é o caminho mais assertivo e seguro para
obtenção de resultados positivos.
Os nomes de três touros conhecidos e confiáveis,
Bouw Rocky, Bouw Finder e Delta Bookem Danno,
ainda ocupam lugar de destaque entre os touros
com milhares de filhas avaliadas. Bouw Rocky é o nº
1 indiscutível para a Longevidade (LGV). Com um NVI

Uma estratégia consistente de melhoramento
genético focada em componentes fornece resultados.
Em linhas gerais, o produtor de leite busca vacas
produtivas, saudáveis e fáceis de manejo, que
produzem, ainda, “Leite Rico” em componentes,
gordura e proteína, principalmente.
Porcentagens superiores de componentes não só
podem ter um efeito positivo imediato sobre o preço
do leite (ou rendimento de derivados lácteos), como
também geram uma maior eficiência na relação
fosfato/componentes, que é um outro efeito indireto.
Nesta linha, destacamos os touros Manders Dazzel,
com 1.303 kg para Leite, + 0,48% G, + 0,04% P e 111
para Tipo Final; Skalsumer Pilates, com 1.037 kg para
Leite, + 0,34% G, + 0,13% P e 675 dias para LGV e Delta
Monaco, com 1.232 kg para Leite, + 0,33% G, + 0,22%
P, 110 Úbere e + 18% para V+E.
Estes valores genéticos positivos para componentes
ficam ainda mais relevantes se considerarmos que a
média de produção de leite da Holanda em 2017 foi
de 9.958 kg de leite, 4,32% para gordura e 3,52% para
proteína, na sua maioria com duas ordenhas e todas
sem BST.
É a maior média de sólidos do mundo para
população de vacas da raça holandesa. Tendo ainda
características produtivas para sólidos excepcionais e
positivas para Eficiência, Sanidade e Fertilidade.
Eficiência extrema – Delta Monaco e Delta Jacuzzi
Red
Delta Monaco continua liderando o ranking para
Eficiência do Preto e Branco, com + 18% para V+E
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(Vida mais Eficiente). Delta Jacuzzi-Red também está
no topo do segmento Vermelho & Branco: suas filhas
são extremamente eficientes (+ 19% V+E) e têm úberes
e pernas saudáveis.

Jacuzzi

Em julho de 2017, o Grupo CRV foi a primeira
organização de IA no mundo que começou a coletar
dados de Ingestão de Alimentos em fazendas leiteiras
comerciais.
Trata-se de uma importante ferramenta de seleção, ou
seja, buscando à geração de vacas que “produzem
mais leite e sólidos com a mesma quantidade de
alimentos”.
O Grupo CRV publica os valores genéticos de Ingestão
de Alimentos para todos os seus touros holandeses.
Encabeçando a lista para o segmento Preto & Branco
está Delta Bonjour, tendo grandes pontuações
para eficiência (+13% V+E) e destaque por suas
extraordinárias características para sanidade. Se o seu

foco como produtor de leite é ter “vacas produtivas,
longevas e saudáveis”, capazes de aumentar os
sólidos (Gordura e Proteína), com melhor conversão
alimentar, a CRV Lagoa disponibiliza a melhor seleção
de touros para atender os seus objetivos de criação.
Pois trabalhamos sempre para melhorar seu rebanho
e sua vida.

LAGARTO, DA BATERIA GIROLANDO, FOI
COMERCIALIZADO DURANTE LEILÃO NA
FENAGRO 2018
No dia 1º de dezembro, durante o Leilão IFQ/FPA, realizado durante a Fenagro 2018, em Salvador (BA), o
touro Lagarto FIV Hunter da IFQ (foto), integrante da bateria Girolando da CRV Lagoa, teve 50% de sua posse
comercializada pelo valor de R$ 96.000,00.
A aquisição foi realizada pela Diamond
Black, empresa situada em Belo Horizonte
(MG).
Lagarto se destaca pelo seu GPTA, de
505,75 kg para produção de leite, sendo
filho de Amora da IFQ TE, doadora destaque
que integra o time da Fazenda Mandacaru, e
de Cookiecutter Mom Huter, touro Holandês
referência da CRV.
“Trata-se de um touro que se destaca
bastante pela sua capacidade corporal e
força leiteira muito evidenciada, sendo um
dos atuais destaques da nossa bateria.
Lagarto está em teste de progênie, com
resultado previsto para 2025”, destaca Lilian
Jacinto, gerente de produto Leite Tropical da
CRV Lagoa.
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