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SELEÇÃO CV: 30 ANOS DE PMGRN EM 2018
A criação do Nelore CV começou em 1986, na Fazenda São José, em Paulínia (SP). Dois anos depois, nasceu o
PMGRN (Programa de Melhoramento Genético da Raça Nelore), no departamento de genética da Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto (USP), ao qual logo nos associamos, sendo registrados como fazenda número 7.

Em 2018, o PMGRN completará 30 anos de melhoramento genético, tendo acompanhado o criatório CV desde
seus primórdios. Hoje, o programa é conduzido pela ANCP (Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores),
sob a presidência do Professor Raysildo B. Lôbo.

Atualmente, Carlos Viacava é vice-presidente da Entidade e seu grande incentivador, colaborando com muitas
pesquisas, entre as quais aquelas envolvendo o trabalho de precocidade da raça, da eficiência alimentar e da
maciez da carne Nelore, este último com a parceria da Embrapa Cerrados.

O rebanho CV conta hoje com 3.200 matrizes, mais de 50% das quais genotipadas, contribuindo fortemente para
a constituição do maior banco de genomas da raça Nelore do Brasil, hoje mantido pela ANCP.

CV, ao lado da ANCP e da Embrapa, com ILPF: agropecuária sustentável.

Presidente Raysildo

Carlos Viacava / Cadão

SUPERPRECOCES: IATF VIABILIZA O TRABALHO DE INSEMINAÇÃO
DE BEZERRAS DE 10 A 14 MESES
Com a introdução da ILPF (Sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta) em nossas propriedades, foi possível
criar as condições indispensáveis para iniciar o trabalho de inseminação das bezerras de 10 a 14 meses. Além de
reduzir a idade das fêmeas em recria, o rebanho ganha um bezerro por matriz.
A desmama normalmente ocorre no início do inverno e do período crítico das secas, entre os meses de abril e maio,
com a estação de monta e inseminação começando em 1º de novembro. Nesse período, é muito importante
que haja fartura de alimento de baixo custo para permitir que essas bezerras alcancem um peso de, no mínimo,
280 quilos no início da estação de monta. Essa grande oferta de alimento é possível graças à ILPF, que assegura os
pastos de inverno frescos, verdes e nutritivos na pior época do ano.
Desta forma, demos início ao trabalho com 100% das nossas bezerras nascidas em 2014 (de 15 de agosto a 15 de
dezembro) e inseminadas na estação de monta 2015, e continuamos o mesmo trabalho em 2016, que repetiremos
na atual estação de monta.
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O gráfico acima mostra a importância da idade, com índices de prenhez caindo de 85% para 47% entre os meses
de agosto e dezembro. Os quatro meses de diferença de idade são muito significativos para bezerras de 10 a 14
meses, representando quase 40%.
P+ FAIXA DE PESO
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As diferenças de peso também são muito importantes. Na tabela acima, as mais pesadas registraram 79% de prenhez,
com média de 320 quilos, enquanto que as vacas com peso abaixo de 260 quilos só alcançaram 33% de prenhez.
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RECONCEPÇÃO PRIMÍPARA
Uma das maiores preocupações era a resposta de
reconcepção das bezerras superprecoces. No entanto,
notamos não haver prejuízo com a adoção dessa
prática, já que, bem nutridas, elas tiveram o mesmo
desempenho de novilhas um ano mais velhas.

Na foto acima, a mesma novilha logo após o parto e, meses depois, na véspera do desmame, já prenha pela
segunda vez, com ótimo escore corporal.
Os resultados foram muito significativos. As precoces tiveram taxas de 67,69% de reconcepção, enquanto
as novilhas normais tiveram 67,85%, não apresentando diferença de estatística no nascimento de bezerros e
bezerras nos últimos dois anos.
O projeto trouxe um aumento da taxa de desfrute, já que, com o mesmo rebanho, foram 375 bezerros a mais na
primeira safra e 450 bezerros a mais na segunda safra das precocinhas.
Esperamos progressos nesses índices com a participação em nosso rebanho de bezerras filhas de mães precoces,
uma vez que se trata de uma característica de alta herdabilidade.

QUARTA SAFRA DE SOJA COM ILPF APRESENTOU EXCELENTES RESULTADOS NAS
FAZENDAS DO GRUPO CV
Este ano, o Grupo CV concluiu a quarta safra de soja desde que iniciou a ILPF (Integração Lavoura-PecuáriaFloresta), sistema de recuperação de solos degradados que proporciona um melhor desempenho econômico e
social das propriedades rurais, com grande impacto favorável ao meio ambiente.
Umas das modalidades do sistema ILPF adotado nas fazendas do Grupo CV foi a introdução de consórcios de
gramíneas com leguminosas. Além de servirem para pastejo com grande valor nutritivo, as leguminosas fixam
nitrogênio no sistema, sendo mais relevantes na estação da seca. Nesse período, as gramíneas respondem à
rebrota com grande vigor, disponibilizando alto volume de matéria seca de alta qualidade que, quando associada
ao consumo das leguminosas, formam um pull de nutrientes.

A utilização do consórcio também oferece uma diversificação de espécies forrageiras e graníferas no sistema. Com a
rotatividade de culturas, foi possível melhorar o controle de plantas invasoras, sanidade e vida microbiana no ambiente.
Outras áreas foram semeadas com milho para produção de silagem de planta inteira e de grão úmido, já que é
necessária uma grande reserva de volumoso e de grãos de alta qualidade para suplementação dos animais jovens
no período de transição (primavera/verão). Nessa época, aproximadamente metade das áreas da fazenda foram
vedadas para formação de palhada, iniciando o ciclo das lavouras de soja, que representa o verdadeiro sistema ILP.

