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pecuária leiteira
Ainda a busca por rendimento
Produzir leite com bom ren-
dimento e com boa qualidade 
tem sido o grande desafio da 
pecuária leiteira de Mato Gros-
so do Sul. Muitos esforços tem 
sido feitos mas os resultados 
não têm sido aqueles espera-
dos pelos pesquisdores e téc-
nicos, bem como pelos pro-
dutores, a maior parte deles, 
pequenos.
     Em função da instalação de 
um grande laticínios na re-
gião de Terenos, o Governo 
do Estado, em parceira en-
volvendo diversos parceiros, 
buscou orientar os produto-
res no sentido de adotarem 
práticas que garantisssem um 
aumento de rendimento por 
vaca, e consequentemente, o 
aumento no volume de leite 
produzido por propriedade 
e, consequentemente, pe-
lo setor como um todo. Mas 
tem sido difícil obter esses 
índices de crescimento de 
produtividade e rendimento. 

NA DINAPEC
Na tenda do leite que reuniu 
quatro Unidades da Embra-
pa e a Agência de Desenvol-
vimento Agrário e Extensão 

Rural (Agraer) na Dinapec, os 
especialistas abordaram sis-
temas de produção, ordenha 
manual, opções de alimen-
tação para o gado produzir 
o ano inteiro, silagem, entre 
outros assuntos relacionados. 
E não foi somente a apresen-
tação técnica, houve também 
uma demonstração prática de 
como fazer uma ordenha ma-
nual, o que interessa, princi-
palmente, aos pequenos pro-
dutores. 
    Eder dos Reis, da Embra-
pa Gado de Leite, ensinou os 
presentes como fazer uma 
ordenha higiênica e até como 
montar o equipamento. Ele 
trouxe o Kit Embrapa de Or-
denha Manual e explica que a 
montagem se dá com objetos 
que podem ser adquiridos no 
comércio local, como: corda, 
balde, cloro, papel toalha e 
caneca de fundo escuro. O uso 
do Kit permite à indústria e ao 
consumidor final acesso a um 
alimento mais saudável, higiê-
nico e seguro.
       A Agraer que presta assis-
tência técnica aos produtores 
rurais do Estado tem um com-
promisso com o agricultor fa-

miliar, cuja produção de leite é 
a sua principal fonte de renda, 
explica Nino Rodrigo Lima. 
“Discutimos com os produ-
tores os problemas do setor e 
orientamos como planejar o 
negócio, sair do extrativismo, 
como escolher o melhor siste-
ma de produção de leite para 
suas condições e, especial-
mente, como utilizar as alter-
nativas”.    
    O técnico Nino explica que 
o sistema leiteiro depende de 
um triângulo e que todos os 
lados têm que ser iguais. Esses 
lados seriam o manejo, a gené-
tica e o ambiente.
 
 COBRINDO OS CUSTOS
De forma simples e objetiva, 
foi esclarecido aos produtores 
que uma boa produção leitei-
ra é aquela que paga o custo de 
produção, as vacas produzem 
o ano inteiro e não há inter-
rupção de produção na seca. 
Para isso acontecer o ‘triângu-
lo’ tem que estar ajustado e o 
produtor adotar um sistema 
de produção adequado à sua 
propriedade. Um dos desafios 
da Agraer é fazer com que os 
pequenos produtores apre-

orientações foram prestadas desde as práticas mais simples

NA DINAPEC, EMBRAPA E AGRAER UNIDAS PARA ORIENTAR MAIS O PRODUTOR

sentem um salto na produção, 
passando de, por exemplo, 5 
litros/leite/dia - índice consi-
derado muito baixo - para 15 
litros/leite/dia. Isso já é um 
grande salto quando o ótimo 
seria 30 litros/leite/dia.
     Também foi tratado naDi-
napec temas como a alimen-

tação - produção de grãos, 
pasto, silagem e produção de 
feno com leucena, guandu, 
moringa, bocaiuva e parte aé-
rea de mandioca. Este último, 
trabalho da Embrapa Panta-
nal, é uma prática simples e de 
baixo custo adaptada às con-
dições da agricultura familiar.


