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Caro associado,

É

com muita satisfação que a Associação Agrícola de São Miguel, como hábito, apresenta
uma série de propostas de material genético para a campanha 2017, com o propósito
de lhe facultar uma escolha correta e adequada do sémen a utilizar na sua exploração.
Para tal dispomos de uma gama diversificada de sémen, proveniente de diversos países, de raças e pedigrees diferentes.
Como já foi demonstrado, o investimento no melhoramento genético representa muito pouco
nos custos de uma exploração (variando entre 1 e 1,5%), quando comparado com o enorme
retorno económico que este traz, se bem orientado e feito de uma forma criteriosa.
Qualquer agricultor micaelense que optou pelo melhoramento genético do seu efetivo, tem todas as razões para se sentir
recompensado pela qualidade das suas vacas, quer ao nível
“A beleza das nossas
da produtividade, quer da sua morfologia. É muito motivador
vacas é amplamente
para qualquer produtor, mais ou menos jovem, ordenhar
reconhecida, quer
vacas que os satisfaçam a nível visual e económico.
através da observação
A beleza das nossas vacas é amplamente reconhecida, quer
no seu ambiente natural
através da observação no seu ambiente natural (explorações), quer através dos concursos que se têm realizado.
(explorações), quer
Hoje, felizmente, já não é necessário ir a outras regiões ou
através dos concursos
países para observar vacas de qualidade. Podemos afirmar,
que se têm realizado.
com muito orgulho, que hoje somos uma referência nacional
Hoje, felizmente,
de qualidade genética nos efetivos bovinos leiteiros.
Apelamos aos produtores, mesmo aqueles mais dotados de
já não é necessário
conhecimento em cruzamentos genéticos, que recorram á
ir a outras regiões
ajuda dos serviços de emparelhamento, bem como dos muiou países para observar
tos técnicos qualificados nesta área que a A.A.S.M. dispõe,
vacas de qualidade”
para que o melhoramento dos seus animais seja eficaz, sem
retrocessos, visando sempre a parte produtiva, morfológica e
fundamentalmente a redução da consanguinidade.
A utilização de sémen sexado tem-se revelado uma arma poderosa no melhoramento rápido e
assertivo das explorações. O agricultor pode escolher uma parte das suas vacas (as melhores da
manada) para inseminar com sémen sexado de leite e, nas restantes, utilizar cruzamentos
industriais (com raças de carne), mais rentáveis do ponto de vista económico.
Sr. produtor, esperamos que saiba utilizar o material proposto da forma mais correta e adequada possível, para vosso e nosso contentamento.
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