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na dinapec do ano passado, o tema da pecuária leiteira já foi abordado com grande destaque 

Agraer e Embrapa Agropecuá-
ria Oeste vêm desenvolvendo 
ações em parceria com o obje-
tivo de incentivar as trocas de 
informações e de tecnologias 
com produtores em prol do 
desenvolvimento sustentável 
da atividade leiteira no Estado 
de Mato Grosso do Sul.Essa 
parceria de transferência de 
tecnologia e de capacitação 
de produtores estará presen-
te também na Dinapec 2016, 
evento que acontecerá no 
período de 9 a 11 de março, 
na Embrapa Gado de Cor-
te (Campo Grande/MS), das 
8h30 às 16h.

Serão realizadas oficinas 
práticas, com roteiros tecno-
lógicos por meio de demons-
tração de tecnologias a campo 
e fortalecimento dos conceitos 
e princípios de alimenta-
ção (pastejo e comple-
mentar) e manejo 
dos animais e quali-
dade do leite.

A atividade leitei-
ra é caracterizada 
por envolver conhe-
cimentos extrema-
mente diversificados, 
relacionados ao ambiente, 
genética, manejo, entre ou-
tros. Cada um desses fatores 
demanda atenção especial 
para que possa contribuir 
com o equilíbrio, proporcio-
nando bons índices zootécni-
cos e econômicos aos produ-
tores, possibilitando a con-
quista da sustentabilidade na 
bovinocultura de leite. 

“Condições climáticas, mão 
de obra, mercado, crédito, lo-
calização, acesso a insumos, 
assistência técnica e conheci-
mento são variáveis particula-
res de cada propriedade rural.
Estes aspectos devem ser le-

Dinapec 2016 vai disponibilizar oficinas 
sobre 15 temas diferentes para produtor

tivar boas técnicas no quesito 
de raças de animais e alimen-
tação do rebanho, de modo 
que o Estado possa ser gra-
dativamente destaque ativo 
na produção de leite, uma vez 
que temos solo e clima favorá-
vel para atividade”, finalizou.

A bovinocultura de leite 
é um assunto que interes-
sa muito aos produtores 

 

vados em consideração na es-
colha do sistema de produção 
adequado a cada realidade. 
Nesse evento, estamos levan-
do informações sobre esses e 
outros temas para os interes-
sados no assunto”, explica o 
chefe-adjunto de Transferên-
cia de Tecnologia da Embra-
pa Agropecuária Oeste, Auro 
Akio Otsubo.

“A bovinocultura de leite de-
manda conhecimento. A par-
ceria entre Embrapa e Agraer 
se fortalece a cada ano, sendo 
de fundamental importân-
cia para levar informações de 
qualidade aos produtores. A 
nossa participação conjunta 
na Dinapec reforça a integra-
ção do nosso trabalho como 
parceiros, em prol da susten-

tabilidade da bovi-
nocultura de 

leite no Esta-
do”, explica 
o  c h e f e - 
geral  da 
E m b r a p a 
Agropecu-

ária Oeste, 
Guilherme 

L a f o u r c a d e 
Asmus.

Para o diretor-presi-
dente da Agraer, Enelvo Feli-
ni, a participação na Dinapec 
tem um significado especial. 
“A parceria Embrapa-Agraer 
é de grande relevância para 
a produtividade da agricul-
tura familiar no Estado. Essa 
união de esforços contribui 
com o trabalho dos nossos 
técnicos de levar informa-
ções para os produtores”, 
destacou Felini. Ele informou 
ainda que a Agraer está tra-
balhando para levar cerca de 
600 trabalhadores rurais para 
a Dinapec.”Desejamos incen-

divulgação

rurais de Mato Grosso do 
Sul.”Temos certeza de que as 
tecnologias apresentadas na 
Dinapec, por meio da parce-
ria entre Embrapa e a Agraer 
podem promover melhorias 
na produção e eficiência na 
gestão do agronegócio fami-
liar. As atividades da agri-
cultura familiar e neste caso 
a bovinocultura de leite pre-

cisam ser vistas como um 
negócio, procurando com-
preender o todo com olhar 
administrativo, conhecendo 
o mercado, produtos, consu-
midores, custo de produção, 
visão holística e uma forte 
educação empreendedora 
entre outros”, destacou o su-
perintendente de Agropecuá-
ria da Sepaf, Edwin Bauer.

Dinapec acontecerá 

no período de 9 a 11 

de março próximo 

na sede da Embrapa 

Gado de Corte, em 

Campo Grande
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