CONTROLE LEITEIRO OFICIAL EM CAPRINOS
UM MARCO HISTÓRICO PARA A CAPRINOCULTURA NACIONAL!

O controle leiteiro oficial caprinos leiteiros entra em 2009 em seu terceiro ano! Os controles são feitos
com periodicidade bimestral ou mensal e são realizados por técnicos capacitados, através de parceria
entre Caprileite/ACCOMIG e ACGHMG ( Associação dos Criadores do Gado Holandês de Minas
Gerais) em dias não avisados em cada propriedade e são feitas as pesagens de leite de cada animal
durante um dia (duas ou três ordenhas, considerando a ordenha de esgota). Estes dados são compilados
pela Caprileite/ACCOMIG e assim que acaba a lactação do animal são lançados para encerramento da
lactação controlada oficialmente.
A partir de julho de 2009 iiniciou-se também, a partir do mesmo convênio, a coleta de leite para as
análises qualitativas dos animais em teste de progênie ( 30 fêmeas). Estes dados serão de fundamental
importância para aumentar os critérios de seleção dos reprodutores.
Os primeiro resultados publicados em 2008, através da Caprileite/ACCOMIG, obtidos no controle leiteiro
na região sudeste, apresentaram, em 352 lactações encerradas, de 3.495 controles leiteiros, média de
606kg com duração de 257 dias (Embrapa Caprinos e Ovinos,2009).A cada lactação encerrada o criador
recebe o Relatório de Desempenho de produção, no qual se anexa o resumo das lactações. O recebimento
das informações, de forma oficial, tem agregado valor ao rebanho dos colaboradores e tem atraído mais
criadores para o processo. Novos colaboradores estão sendo cadastrados, pois o programa entra agora em
uma segunda fase rumo à sua consolidação, devendo iniciar a coleta e distribuição do sêmen dos
reprodutores do 2° grupo do Teste de Progênie.
Os criadores Dagoberto Jose da Silva (Vale da Braúna/Panorama-RJ), Diogo Babiski (Fazenda Capril São
Francisco de Assis- Cachoeiro do Itapemirim- ES), José Walter Silva e Filhos (Rancho das Cabras/Poços
de Caldas-MG), Maria Pia Guimarães (Sanri/Florestal-MG), Marília A. P.Rangel (Paraíso da
Mantiqueira/Guaratinguetá-SP), Mauricio Marques Aguiar (Capril Aconchego/Bonfim –MG), Onivaldo
Ramos Leão (Quinta Cabrália/Itabirito-MG), Paulo Sérgio Nunes (Sitio Água da Pedra/Niterói-RJ), Pedro
Paulo Vasconcelos Leite (Caprivama/Alfenas-MG) e Reinaldo Pires (Capril Genève/Teresópolis/RJ)
apostaram na valorização de seu rebanho e participaram do Controle Leiteiro Oficial 2008. Para 2009,
até o momento, já entraram para o Controle os criadores José Henrique Bruschi (GALL/Cel. PachecoMG), Silvio Dória (Capril Capritec/Esp.Santo Pinhais/SP), Ricardo Duarte Ribeiro( Capril RDRMuriaé/MG).
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