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agropecuária

Os resultados da 4ª edição 
da Prova de Avaliação de De-
sempenho do Senepol (Pads) 
foram apresentados durante 
reunião entre pesquisadores, 
técnicos e criadores na Embra-
pa Gado de Corte, no fim de ju-
nho. A Pads é coordenada pelo 
Programa Geneplus-Embra-
pa, em parceria com o Núcleo 
Brasileiro de Melhoramento 
do Senepol (NBM Senepol). A 
principal finalidade é identifi-
car touros jovens melhorado-
res para a raça.

Iniciada em julho de 2014 e 
concluída em abril de 2015, a 

Saem resultados da prova do Senepol

senepol. núcleo está 
promovendo prova da raça

4ª edição, realizada na fazenda 
Bama (Juara, MT), em regime 
exclusivo de pasto, contou com 
a participação de 96 animais 
de seis diferentes proprieda-
des. “Dois touros foram sele-
cionados para participarem 
do Programa de Avaliação de 
Touros Jovens da raça Senepol 
[ATJPLUS], que visa fomen-
tar o uso de touros jovens nos 
rebanhos, contribuindo para 
a redução do intervalo de ge-
ração e, consequentemente, 
para o progresso genético da 
raça”, explica o pesquisador 
da Embrapa Gado de Corte, 

Gilberto Menezes, um dos co-
ordenadores do Programa de 
Melhoramento do Senepol no 
Programa Geneplus-Embrapa.

Segundo o zootecnista do 
programa, Lucas Silva, os dois 
touros escolhidos têm poten-
cial para dar importante contri-
buição para a raça Senepol no 
Brasil. Os touros BAMA1323, 
criatório JL Agropecuária Ltda. 
(Juara, MT), e TMR104, criató-
rio Tamar, serão encaminhados 
para a Alta Genetics (Uberaba, 
MG), empresa parceira do pro-
jeto, onde doses de sêmen se-
rão coletadas para distribuição 

entre os criadores interessados.

NOVA EDIÇÃO DA PROVA
A 5ª edição da Pads acontece de 
julho deste ano a abril de 2016, 
na Fazenda San Francisco (Mi-
randa, MS). O dono da proprie-
dade, Roberto Coelho, espera 
receber, pelo menos, 200 ani-
mais para a prova. “O Núcleo 
de Melhoramento Genético de 
Senepol agradece aos técnicos 
do Programa Geneplus-Em-
brapa, porque o trabalho deles 
nos ajuda a organizar nossa ra-
ça e a crescer dentro dessa ativi-
dade”, diz.

O EVENTO TEM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TOUROS JOVENS MELHORADORES


