PRÓ-GENÉTICA online
A Diretoria do Pró-Genética da ABCZ é constituída por um comitê
interno visando estabelecer o aperfeiçoamento do Programa, garantindo assim,
o aumento da participação dos seus Associados no Pró-Genética,
fortalecimento das Parcerias e possibilitando ao Produtor Rural acesso à touros
PO com RGD, assim beneficiando a todos os elos da cadeia produtiva
pecuária. Partindo desta premissa, a ABCZ desenvolveu para seus Associados
e aos Produtores Rurais, o Pró-Genética online, plataforma eletrônica de
comercialização de reprodutores que permitirá a comercialização durante todo
o ano.
A disponibilização pública dos reprodutores no Pró-Genética online
somente será realizada pelos seus respectivos Criadores, não havendo custos.
A negociação entre vendedor e comprador é livre e sendo de inteira
responsabilidade das partes envolvidas sem interferência ou qualquer
corresponsabilidade da ABCZ.
No último levantamento realizado no dia 08/02/2017, foram
identificados 2.575 Associados aptos a participarem, com oferta imediata de
48.363 reprodutores zebuínos padrão Pró-Genética, em 25 estados da Unidade
da Federação, mais o Distrito Federal.
A seguir são apresentados os critérios para que o Associado da ABCZ
participe do Pró-Genética online.
1: Critérios de participação do Pró-Genética online:
Para ser ofertado pelo Pró-Genética, o touro deve seguir especificações particulares, como:
* RGD (Registro Genealógico Definitivo).
* Idade até 42 meses e de sua própria criação.
Os touros das raças zebuínas, para serem reconhecidos como de aptidão leiteira,
devem apresentar:
a) Pai positivo para produção de leite e superior em no mínimo três características de
conformação (exceto para as raças Guzerá e Sindi) ou em processo de avaliação, por meio
de programa de melhoramento genético reconhecido pelo Ministério de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento – MAPA; ou
b) Comprovação de controle leiteiro oficial da mãe, com produção mínima acima da média
da raça no ano anterior, em 305 dias.
c) As exigências previstas nos itens “a” e “b”, poderão ser substituídas por avaliações
genéticas positivas (PTAs) dos touros à venda.
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Observação:
Para os estados de Minas Gerais e Espírito Santo a partir de janeiro de 2019, os touros com
aptidão

corte

a
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Feiras,

Leilões

Chancelados

e

Pró-

Genética online deverão possuir avaliação genética gerada por programa de melhoramento
genético reconhecido pelo MAPA.
Obs.: O filtro será automático, reprodutores registrados mais jovens aparecerão na relação
e ao completarem 42 meses e 1 dia, sairão do sistema.

2: Exames obrigatórios após a comercialização:
Exame andrológico apto à reprodução.
Exames de Brucelose e Tuberculose dentro dos prazos de validade.

Para facilitar o cadastramento dos reprodutores no Pró-Genética
online, será disponibilizado “passo a passo” contendo as etapas de cadastro e
visualização dos reprodutores.
PASSO A PASSO – PRÓ-GENÉTICA online

Todas as etapas de preenchimento do Pró-Genética online são
autoexplicativas, possibilitando aos Associados a possibilidade de
disponibilizarem ou não, seus reprodutores para a comercialização. Após esta
etapa ocorrerá à inclusão de informações adicionais, como peso do animal,
fotos, filmes, etc. O sistema exibirá telas com a genealogia até a 3ª geração,
idade do reprodutor, DEPs e iABCZ (índice do PMGZ_Corte), além das PTAs
(avaliação genéticas para rebanhos de aptidão leiteira e que compõem o
PMGZ_Leite).
1° Passo: PRÓ-GENÉTICA online –
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2° Passo: O Criador acessará o Pró–Genética online.

3° Passo: Nesta página o Criador disponibilizará todas as suas
informações de contatos, localização de sua propriedade e observações
importantes.

4° Passo: Reprodutor disponível e a disponibilizar pelo Criador no
Pró-Genética online.
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5° Passo: Ao clicar em disponibilizar, o Criador terá acesso à página
abaixo, assim será necessária a inclusão de algumas informações
importantes do reprodutor, como: Peso, data da pesagem.

6° Passo: Participando do PMGZ, o Criador terá disponível a
avaliação genética do reprodutor apto a participar do Pró-Genética online.
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1° Passo: PRÓ-GENÉTICA online –

Link de acesso: http://www.abcz.org.br/Home/Conteudo/23933-Pro-Genetica-

2° Passo: PRÓ-GENÉTICA online –
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3° Passo: PRÓ-GENÉTICA online –

4° Passo: PRÓ-GENÉTICA online –
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5° Passo: PRÓ-GENÉTICA online –

6° Passo: PRÓ-GENÉTICA online –
Após ter selecionado o Criador, a página a seguir aparecerá todas
as opções de reprodutores disponíveis para a comercialização.
Ao clicar sobre o nome do reprodutor, a plataforma disponibilizará
as informações do animal.
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Dúvidas no cadastro, por gentileza procurar a Equipe Pró-Genética da
ABCZ:
34 – 3319-3915
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