Evoluir é democratizar
o conhecimento
Uma das características mais marcantes do ser humano é a de
registrar o conhecimento. Isso nos diferenciou e proporcionou nossa
rápida evolução em relação a outras espécies. O registro escrito do
conhecimento, adquirido de nossas experiências, da observação
da natureza e das reações do próprio ser humano, permitiram a
organização de ideias e pensamentos que promoveram mudanças
no mundo, e nos levaram a buscar formas de prever as mudanças
(metodologias), antes mesmo de agirmos.
O melhoramento genético de bovinos de corte não foge a essa
regra. É, em síntese, uma metodologia que nos proporciona,
coletivamente e em ritmo acelerado, a evolução dos nossos
rebanhos, justamente nas características que julgamos essenciais à
produção de carne.
A ABHB, entidade representativa dos criadores das raças Hereford
e Braford busca, com o PampaPlus, democratizar o conhecimento
sobre o melhoramento genético dessas raças, aprimorando-as
através do registro sistemático das experiências de nossos criadores,
ajudando, assim, todos os produtores usuários da genética HB
a atingir maior eficiência produtiva em seus plantéis puros ou
comerciais e, consequentemente, maior rentabilidade da atividade
pecuária.

Melhoramento
genético: investimento
com retorno garantido
A maneira mais eficaz de aumentar a qualidade do seu produto
e, consequentemente, seu valor agregado, é o investimento em
melhoramento genético. Sempre atenta às necessidades do
produtor e mantendo seu compromisso com a qualidade dos
serviços prestados, a Associação Brasileira de Hereford e Braford
(ABHB) firmou parceria com a Embrapa – entidade brasileira com
reconhecimento internacional e a experiência de quem possui o
maior banco de dados de melhoramento bovino do mundo – para
oferecer aos seus associados o PampaPlus, Programa de Avaliação
Genética da ABHB para as Raças Hereford e Braford.
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O PampaPlus é um programa de melhoramento genético
informatizado, moderno, de fácil operação e de alta confiabilidade.
Ele permite que o produtor obtenha informações sobre
características de interesse para as raças Hereford e Braford,
sempre contando com a assistência da ABHB, que gerencia e
acompanha de perto todo o processo. A plataforma utilizada é
o Geneplus, desenvolvido através de parceria entre a Embrapa
Gado de Corte e a Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária

Migração de
outros softwares
Se você já utiliza outro programa de melhoramento, poderá migrar
os dados para o PampaPlus, gratuitamente. Para isso, basta contactar
a ABHB e se informar sobre como será feita a captação desses dados.

e Ambiental (Fundapam), e permite que o usuário realize
simulações sob diversos índices de desempenho, para direcionar
acasalamentos, gerar relatórios eletrônicos e facilitar a condução
dos trabalhos a campo.
O PampaPlus disponibiliza avaliações genéticas conjuntas, em
comparação a todos os animais participantes do programa,
criados nos mais diversos sistemas de produção, fazendo com
que os índices gerados (corrigidos, também, quanto à genealogia
e à heterose) apontem para animais superiores em qualquer
ambiente de criação. Com essas informações, o produtor será
capaz de identificar os melhores animais para cada característica
desejada e até criar um índice alternativo, baseado naquilo que
interessa para o seu sistema de produção. Conta, ainda, com um
corpo técnico altamente capacitado, que acompanha e orienta
na implantação e condução dos trabalhos de melhoramento
genético, dando total suporte. Além disso, a ABHB promove
o treinamento do associado para operação do sistema e
interpretação dos relatórios, e credencia técnicos habilitados
para a coleta de dados nas propriedades.

Veja algumas vantagens
do PampaPlus:
Conﬁabilidade
Através de um sumário completo, você poderá visualizar na tela –
textual e graficamente – as avaliações genéticas (que são realizadas
em relação a todos os animais e seus parentes que participam do
Programa), DEPs para aspectos reprodutivos e de desempenho, e
informações fenotípicas consideradas de relevância pela ABHB –
permitindo o ordenamento por qualquer característica.

Simulação de Acasalamentos
Através dos índices, você realiza simulações entre todos os touros
constantes no banco de dados e suas matrizes, buscando o
melhor touro para as características desejadas em suas matrizes
e controla, também, a consangüinidade do rebanho, tornando-se
uma indispensável ferramenta para orientação dos acasalamentos
para produção de animais e/ou embriões superiores, já com DEPs
melhoradas, potencializando seu valor.

Praticidade
Geração de relatórios como fichas de animais para leilões, listagens
por índice, por DEPs, por tatuagens, de resultados de acasalamentos,
de embriões e muitas outras.

Foco no objetivo do criador
Critérios de seleção que combinam DEPs das características
escolhidas pelo PampaPlus e/ou pelo criador, possibilitando
a definição de outros índices para características a serem
consideradas pelo próprio criador ou técnico da fazenda.

Desempenho otimizado
Informações (texto e gráficos) de desempenho em DEPs e das
medidas realizadas no seu rebanho, em relação à média de todos
os animais participantes do PampaPlus, criados nos mais diversos
sistemas de produção. Isso direciona o criador para a máxima
eficiência no melhoramento.

Antecipação de bons negócios
Com o PampaPlus, você fica sabendo antes sobre os melhores touros
jovens (dois anos) entre todos os animais avaliados a cada safra,
possibilitando simular o acasalamento com suas matrizes e indicando
a melhor aquisição para repasse. Assim, você pode escolher com
antecedência o animal de seu interesse e buscá-lo nas propriedades
participantes do PampaPlus ou nos leilões da temporada.

O PampaPlus fornece avaliação dos reprodutores, matrizes, e animais
jovens da fazenda para as características de desempenho produtivo,
reprodutivo e escores fenotípicos, como peso à desmama, peso
ao sobreano, musculosidade, ganho de peso pós-desmama, frame
(altura), idade ao primeiro parto, perímetro escrotal e área de olho
de lombo, entre outros. Disponibiliza informações para controle de
consanguinidade através de medidas objetivas e avaliações visuais
simples, realizadas em duas etapas da vida do animal, e informações de
genealogia passadas ao programa pela ABHB.
• Ao emitir o certificado definitivo de genealogia, o produtor
poderá solicitar, gratuitamente, o certificado de desempenho do
animal. Para isso, é preciso que os dados tenham sido passados ao
PampaPlus dentro dos prazos estabelecidos;
• A ABHB fornece as planilhas eletrônicas para envio dos dados
de desmame e sobreano. Outras formas de envio poderão ser
estudadas caso a caso.

Para evoluir,
é preciso
empreender.
Participar do PampaPlus é
investimento seguro, que gera
desenvolvimento e valorização do seu
rebanho, garantindo a você, produtor,
mais rentabilidade.
Não perca tempo, inscreva-se já.

Acesse

www.pampaplus.com.br
ou contate a ABHB para mais informações.

Av. General Osório, 1094 - Bagé - RS
(53) 3242.1332 / 3241.9164
www.abhb.com.br
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