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Como adquirir

How to purchase

Para democratizar a genética BRGN entre os pecuaristas, os animais bem classificados nos testes
de desempenho são oferecidos em leilões de genética avaliada e aprovada, realizados em Goiás e
no Distrito Federal. Os animais que não participam
dos testes, mas apresentam avaliação genética positiva, são ofertados em leilões da raça promovidos
pela Embrapa Cerrados.

In order to make Embrapa’s research in genetics
among cattle growers in the Nellore breed more
accessible to a larger quantity of breeders, animals
that receive high performance rates are sold in
approved genetic auctions that are held in Goiás
state and Federal District. Animals that do not
participate in the tests, but have positive genetic evaluations, are sold at auctions promoted by
Embrapa Cerrados.

Estima-se que mais de 6 mil doses de sêmen dos
touros BRGN já tenham sido comercializadas e
utilizadas no Brasil e no restante da América do
Sul. A previsão é de que esse número dobre nos
próximos dois anos, em função dos excelentes resultados obtidos.

BRGN 364 - Fidalgo da Cerrados, BRGN 590 - Hélix
da Cerrados and BRGN 957 - Lacre da Cerrados are
bulls that were evaluated and approved by Nellore
Brazil and the PAINT program of CRV Lagoa.
Semen of these bulls is commercially made available by CRV Lagoa and carries the Embrapa quality seal. Embryos obtained from 12 donors who
have excelled in performance, belonging to the
Embrapa Cerrados herd are also made available.
It is estimated that more than 6,000 doses of semen of BRGN bulls have been sold and used in
Brazil and in other parts of South America. It is
also estimated that this number will double during
the next two years, according to obtained excellent results.
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Os touros BRGN 364 – Fidalgo da Cerrados; BRGN
590 – Hélix da Cerrados; e BRGN 957 – Lacre da
Cerrados são animais avaliados e aprovados pelo
Programa Nelore Brasil e Programa de melhoramento genético para bovinos de corte (PAINT) da CRV
Lagoa. O sêmen desses touros está disponível para
o mercado na CRV Lagoa e leva o selo de qualidade Embrapa. Também são disponibilizados embriões obtidos de 12 doadoras do plantel da Embrapa
Cerrados que se destacaram em desempenho.
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BRGN: Nelore
com a marca
Embrapa
The Nellore with
the Embrapa brand
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Desenvolvida pela Embrapa Cerrados desde 2000,
a marca Brasil Genética Nelore – BRGN é hoje reconhecida pelo diferencial dentro da raça Nelore.
Oferece ao mercado animais mochos com a rusticidade necessária às condições do Bioma Cerrado,
além de características econômicas que garantem
mais produtividade e rentabilidade aos pecuaristas.
O Nelore Mocho BRGN foi concebido a partir de
matrizes de mérito genético superior, oriundos dos
criatórios da Guaporé Pecuária, de Júlio Bernardes
(marca Nelore JR) e de Lais Lacerda, participantes do
Programa Nelore Brasil, coordenado pela Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores (ANCP).
As matrizes foram inseminadas com sêmen de
touros Nelore PO consagrados e de touros jovens
avaliados e aprovados pelo Programa de Reprodução Programada do Nelore Brasil. Em grande
parte, foi utilizado material genético da Guaporé
Pecuária, maior criatório de Nelore Mocho do Brasil, além de touros Nelore CV (Carlos Viacava), IZ
(Instituto de Zootecnia), Naviraí e JR. As fêmeas
nascidas desses acasalamentos foram incorporadas ao rebanho da Embrapa Cerrados, recebendo
a marca BRGN.
Seleção genética
Com um rigoroso programa de seleção baseado
em critérios ligados à lucratividade da atividade
pecuária, o Nelore BRGN é aprimorado ano a ano
pela Embrapa Cerrados, com o apoio de parceiros técnicos e comerciais. Atualmente, o centro
de pesquisa conta com cerca de 200 matrizes, das
quais 12 são doadoras de embriões e podem produzir até 1.000 filhos por ano. O objetivo é chegar
ao ano de 2017 com 200 matrizes enquadradas
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Developed by Embrapa Cerrados (Planaltina, DF)
since 2000, the Brazil Nellore Genetics - BRGN
brand is recognized for its distinctive characteristics in the Nellore breed, which include the rusticity necessary for the conditions of the Cerrado biome along with the economic characteristics that
guarantee higher productivity and profitability to
Brazilian ranchers.
The Nellore Mocho BRGN brand was developed
from arrays of superior genetic material, coming
from farms of Guaporé Livestock (brand OB), Júlio
Bernardes (Nellore JR brand) and Lais Lacerda,
participants in the Nellore Brazil Program, coordinated by the National Association of Breeders and
Researchers (ANCP).
The cows were inseminated with semen coming
from high quality PO Nellore high bulls and young
bulls that were evaluated and approved by the
Program for Programmed Reproduction of Nellore
Brazil. In large part, genetic material from Guapore
Livestock (the OB Brand), the largest breeders of
Nellore Mocho in Brazil, was used. Genetic material from CV (Carlos Viacava) Nellore bulls, IZ
(Instituto de Zootecnia), Naviraí and JR was also
used. Females born from these matings were incorporated into the Embrapa Cerrados herd and
given the BRGN brand.
Genetic selection
Through a rigorous selection program based on
profitability of livestock farming, the Nellore BRGN
is improved every year at Embrapa Cerrados, with
the support of technical and commercial partners.
At present, the research center has about 200 cows,
12 of which are embryo donors and can produce
up to 1,000 calves per year. The goal is to have in

Mérito Genético Total (MGT) – média nacional dos animais nascidos em 2013, medida pela ANCP* x média do
rebanho BRGN nascido em 2014.

Total Genetic Merit (MGT), national average of animals born in 2013, measured by PCNA* vs. average
of the herd BRGN born in 2014.

O MGT é um importante índice na avaliação animal,
pois representa um conjunto de características economicamente importantes, que têm como objetivo, além
de expressar animais geneticamente superiores, proporcionar aos criadores a oportunidade de selecionar
animais equilibrados para habilidade maternal, reprodução, crescimento pós-desmame e fertilidade, sendo uma
forte ferramenta para a comercialização dos animais.

The MGT is an important index in animal evaluation
because it represents a set of economically important traits, which, in addition to expressing genetically
superior animals, aims to provide breeders with the
opportunity to select animals that present a balance
among maternal ability, post-weaning growth and
fertility, making it a strong marketing tool for animal
breeders.

*Dados disponibilizados pela ANCP

*Data available by the ANCP

no percentil Top até 20% para Mérito Genético
Total (MGT) do Programa Nelore Brasil.

200 mothers in 2017 within the top 20% for Total
Genetic Merit (MGT) of the Nellore Brazil Program.

As características econômicas básicas trabalhadas
são fertilidade, habilidade materna, velocidade de
crescimento pré e pós-desmame e qualidade de
carcaça. As fêmeas são avaliadas quanto à eficiência produtiva, idade de primeiro parto, precocidade ao parto e peso na idade adulta. Nos machos,
são avaliados o perímetro escrotal, o crescimento
e a velocidade de ganho de peso.

The basic required economic characteristics are
fertility, maternal ability, pre-and post-weaning
growth speed and the quality of the carcass. Females are evaluated for productive efficiency, age
at first birth, childbirth precociousness and adult
weight. Sought characteristics of males are growth
rate, weight gain rate and scrotum circumference.

Os animais são criados a pasto e se adaptam aos períodos de seca prolongada do Cerrado, desde que
haja oferta de forragem. O registro e o controle do
rebanho BRGN são realizados pela Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ). Os técnicos
verificam o crescimento e o padrão racial dos animais, principalmente as características de carcaça.

The animals are raised on pastures and they are
adapted to prolonged drought periods typical
of the Cerrado, provided there is sufficient forage supply. Registration and control of the BRGN
herd is performed by experts from the Brazilian
Association of Zebu Breeders (ABCZ). Technicians
check growth and racial patterns of animals, especially carcass characteristics.

Os machos gerados de matrizes BRGN participam
anualmente dos Testes de Desempenho de Touros Jovens, promovidos pela Embrapa Cerrados
em parceria com a Embrapa Arroz e Feijão (Santo
Antônio de Goiás, GO), a ABCZ e a Associação
Goiana de Criadores de Zebu.

Males generated from BRGN mothers participate annually in tests to determine performance
of young bulls, which are promoted by Embrapa
Cerrados in partnership with Embrapa Rice and
Beans (Santo Antônio de Goiás, GO), ABCZ and
the Goiás Zebu Breeders Association.

A cada safra, são escolhidos bezerros desmamados
para participarem dos testes, atualmente os mais
representativos do Brasil, contando com animais
de sete Estados e de mais de 40 produtores participantes de programas de melhoramento genético. Os touros jovens selecionados participam de
provas de ganho de peso em pastagens renovadas
pelo sistema Integração Lavoura-Pecuária-Floresta.

Every year, weaned calves are chosen to participate in the tests, which are presently the most
representative ones in Brazil, with animals coming
from seven states and more than 40 producers
participating in breeding programs. The young
sires participate in weight gain competitions on
pastures that are renewed through integrated agriculture-livestock-forest systems.

Anualmente, os animais destaques da safra recebem um Certificado Especial de Produção emitido
pela ANCP e pela ABCZ.

Every year, the animals that stand out receive a
Special Certificate of Production, emitted by the
ANCP and the ABCZ.

