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 A realização do XV Congresso Mundial da Raça Brahman no Brasil é muito mais do que um marco histórico 
para a raça em nosso país. Este é também um momento de consolidação e celebração. Com apenas 16 anos no Brasil, o 
Brahman mostrou que veio para ficar. Por isso, este congresso será uma excelente oportunidade para mostrar ao mundo 
que, apesar do pouco tempo de seleção, conseguimos formar um rebanho nacional de excelência, com qualidade genética 
superior e que, pouco a pouco, começa a dar sua contribuição em termos de produtividade e valor à pecuária brasileira. 

 O Conselho de Administração da Associação dos Criadores de Brahman do Brasil (ACBB) está engajado desde 
o ano de 2008  no planejamento deste evento, assim como toda a equipe da ACBB que se empenhou para fazer deste 
congresso um encontro memorável e marcante para todos os que estiverem presentes. 

 O Brahman é o zebuíno de corte mais difundido pelo mundo e vem apresentando no Brasil, um crescimento 
substancial a cada ano em qualidade, quantidade e funcionalidade. Mediante este crescimento precisamos de informações 
para as mais variadas características para selecionarmos os melhores animais dentre os rebanhos.

 Desde a criação do PMGRB em 2001, a Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores (ANCP) possui o 
status de programa oficial da Associação dos Criadores de Brahman do Brasil (ACBB). Na atualidade as alianças são 
indispensáveis no agronegócio moderno. Exemplo desta aliança é o trabalho conjunto envolvendo a ACBB e ANCP, que 
realizam há mais de sete anos Avaliações Genéticas com o objetivo de difundir a raça Brahman. 

 Esta publicação é fruto do esforço conjunto das duas associações, que acreditam no Melhoramento Genético 
como o caminho mais curto e seguro para uma pecuária lucrativa e sustentável. As modernas tecnologias empregadas 
para o cálculo das DEPs neste Sumário de Touros da Raça Brahman permitem conhecer em detalhe as características de 
crescimento, reprodução, precocidade sexual e de carcaça. 

 No presente Sumário, lançamos em caráter experimental e pela primeira vez no Brasil na raça Brahman, a 
Avaliação Genética com a inclusão dos dados de desempenho dos animais FIV/TE.

 É com grande satisfação que apresentamos o 4º Sumário de Touros da Raça Brahman, impresso e eletrônico. 

 Bem vindos ao mundo do Brahman!!
                         

José Amauri Dimarzio 
Presidente da ACBB Brasil 
Presidente World Brahman Federation

Raysildo Barbosa Lôbo
Presidente da ANCP
Professor Colaborador Sênior da USP-RP

PREFÁCIO





AVALIAÇÃO GENÉTICA: CONCEITOS

 A Avaliação Genética é ponto de partida para o processo de seleção. Fornece ao criador as estimativas de DEPs 
(Diferença Esperada na Progênie) que são ferramentas essenciais para se conhecer geneticamente o rebanho, auxiliando 
na tomada de decisões para o progresso genético contínuo e aumento da produtividade.

DIFERENÇA ESPERADA NA PROGÊNIE (DEP)
 A DEP prediz a habilidade de transmissão genética de um animal avaliado como progenitor. É expressa na 
unidade da característica (exemplo: kg para peso, cm para perímetro escrotal e meses para idade ao primeiro parto), com 
sinal positivo ou negativo.

DEP PARA EFEITO DIRETO
 É uma previsão da habilidade de um animal em transmitir à sua progênie genes que irão influenciar diretamente 
o fenótipo para a característica avaliada. 

BASE GENÉTICA
 A base genética é formada pelos animais fundadores na avaliação genética, que são aqueles sem informações 
dos antecessores. A média das DEPs destes animais é próxima de zero (referência na Avaliação Genética).

ACURÁCIA
 Mede o grau de remoção da incerteza associada ao valor da DEP, indicando também o grau de confiança que 
se tem na DEP. Quanto maior a acurácia, menor a incerteza e mais confiável é a DEP, significando que é provável que 
ela não sofra grandes alterações com a incorporação de novas informações. Por outro lado, valores baixos de acurácia 
indicam que mudanças podem ocorrer com informações adicionais.

05

Acurácia = 0,80
Acurácia = 0,50

Número de filhos

................................................................................................................

DP 450
Distribuição de DEPs com acurácias médias e altas.

 O criador deve fazer a seleção de seus animais baseado no valor da DEP. A acurácia será usada como guia da 
intensidade de uso dos animais escolhidos para reprodução.

MÉRITO GENÉTICO TOTAL (MGT)
 O MGT é um índice que fornece ao criador a oportunidade de escolher animais geneticamente superiores, 
para um conjunto de características que incluem reprodução, fertilidade, precocidade sexual e crescimento pré e pós-
desmame. 
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O índice desenvolvido pela ANCP para a raça Brahman, calculado para machos e fêmeas, considera as seguintes 
características e ponderações:

Características Ponderações

Peso aos 120 dias (DP120) 20%

Peso aos 365 dias (P365) 20%

Peso aos 450 dias (P450) 20%

Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE365) 10%

Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE450) 10%

Idade ao Primeiro Parto (IPP) 15%

Período de Gestação (DPG) 5%

MODIFICAÇÃO NO MGT DA RAÇA BRAHMAN

 A DEP para efeito materno de um touro é a habilidade de transmissão de genes para suas filhas, que influenciará 
o fenótipo dos netos do reprodutor. Para a avaliação adequada dos efeitos maternos é fundamental uma boa estrutura 
de pedigree e informações de desempenho das filhas e netos do reprodutor. 
 A raça Brahman foi introduzida recentemente no Brasil e expandiu-se rapidamente num processo que envolveu 
a multiplicação dos genótipos, principalmente, por FIV e TE. Nestas condições, existem poucas informações sobre os 
efeitos maternos, que não permite a separação dos efeitos maternos genéticos e de ambiente de maneira satisfatória. 
Por isso, a ANCP optou por modificar o MGT na raça Brahman, incluindo a DEP direta para peso aos 120 dias.

ANÁLISE DE DADOS

 No Programa de Melhoramento Genético da Raça Brahman (PMGRB), os procedimentos de Avaliação Genética 
contam com as melhores tecnologias de predição dos valores genéticos. A metodologia dos modelos mistos possibilita 
a obtenção dos melhores preditores lineares não viesados (BLUP) das DEPs de cada animal, para cada característica 
avaliada. Todas as informações são utilizadas: desempenho do próprio animal, de sua progênie e de seus parentes (diretos 
e colaterais).
 No presente Sumário, as características de Crescimento e Perímetro Escrotal foram analisadas, usando o 
sistema desenvolvido pelo Centro Técnico de Avaliação Genética (CTAG, 2007), aplicando a metodologia dos modelos 
mistos (BLUP) sob modelo animal completo, em análise com duas características, simultaneamente, usando o peso aos 
120 dias de idade como característica relacional, que estabelece a ligação comum com as outras. 
 Para as características de Reprodução e Área do Olho do Lombo (AOL) foi utilizado o software do CTAG, 
aplicando a metodologia dos modelos mistos (BLUP), sob modelo animal completo unicaracterística. Para a característica 
Acabamento (ACAB) foi utilizado um modelo animal completo bicaracterística entre Espessura de Gordura na Garupa 
(EGP8) e Espessura de Gordura entre a 12ª e 13ª costela (EG). 
 O PMGRB, desde o ano de 2003, mudou a forma de cálculo da Acurácia, passando para a Beef Improvement 
Federation (BIF), que varia linearmente de acordo com o número de filhos avaliados. Nesta Avaliação Genética, as 
acurácias de todas as DEPs também foram obtidas aplicando novo software, o que explica algumas variações que 
poderão ocorrer nas estimativas das acurácias apresentadas.
 Nos últimos anos a Avaliação Genética de animais de FIV e TE não incluíam na análise os dados de desempenho 
do próprio animal, sendo considerada apenas as informações de parentesco e progênie.
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 Neste sumário, lançamos em caráter experimental e pela primeira vez no Brasil na raça Brahman, a 
Avaliação Genética com a inclusão dos dados de desempenho dos animais de FIV/TE, sendo que apenas as três últimas 
safras foram incluídas nas análises. 
 O ideal é que as receptoras utilizadas nos processos de FIV/TE sejam da mesma raça e rebanho das doadoras. 
Dessa maneira é possível separar os efeitos diretos e maternos nos bezerros FIV/TE, avaliar as receptoras para os efeitos 
maternos e as doadoras para os efeitos diretos. Se as receptoras da mesma raça não forem identificadas, é possível 
atribuir aos bezerros um efeito materno médio e a avaliação genética, embora não tão acurada quanto na primeira 
situação, poderia ser realizada incluindo-se uma identificação fictícia para as fêmeas receptoras. Estas identificações 
fictícias (também chamada de animais fantasmas) são incluídas de modo que as receptoras são consideradas como 
animais sem pai e mãe conhecidos. 
 Quando são usadas receptoras de outras raças, comum nos rebanhos brasileiros, não há como separar de maneira 
completamente satisfatória os efeitos diretos e maternos. A formação de grupos de contemporâneos dos animais FIV/TE, 
separados dos outros animais, permite corrigir para a maior habilidade materna das receptoras. Entretanto, não há como 
avaliar as diferenças em habilidade materna entre as vacas usadas como receptoras, que é maior que na raça Brahman. 
Isto diminui a capacidade das análises estatísticas em remover as incertezas com relação às DEPs. Esta diminuição 
pode ser mais ou menos importante, dependendo da capacidade dos bezerros em responder a estas diferenças. A equipe 
técnica da ANCP/CTAG considera que, dada proporção de informações provenientes de animais FIV/TE na raça Brahman, 
esta diminuição será plenamente compensada pelo aumento na quantidade de informações. É importante ressaltar que 
as avaliações da habilidade materna não sofrem alteração substancial, em relação às análises sem inclusão dessas 
informações. 
 Como nem todos os animais de FIV/TE foram incluídos nas análises, o NF120 e o NF450 referem-se ao número 
de filhos de um determinado touro ou matriz com dados válidos para a Avaliação Genética e não o número de filhos com 
pesos padronizados aos 120 e 450 dias de idade. Por esta razão poderão ocorrer diferenças entre o NF120 e NF450 de 
touros intensamente utilizados em FIV/TE, se comparado com outros Sumários.

DIPP DEP Direta para Idade ao Primeiro Parto

DPE365 DEP Direta para Perímetro Escrotal aos 365 dias de Idade

DPE450 DEP Direta para Perímetro Escrotal aos 450 dias de Idade

DPG DEP Direta para Período de Gestação

DPAC DEP para Produtividade Acumulada

Reprodução

DP120 DEP Direta para Peso aos 120 dias de Idade

DP365 DEP Direta para Peso aos 365 dias de Idade

DP450 DEP Direta para Peso aos 450 dias de Idade

Crescimento

DAOL DEP Direta para Área de Olho de Lombo

DACAB DEP Direta para Acabamento de Carcaça

Medidas por Ultrassonografia

legenda das deps:





09 idade ao primeiro parto e período de gestação



10 produtividade acumulada e crescimento pré-desmame



11 crescimento pós-desmame e precocidade



12 características quantitativas de carcaça



13 SUMÁRIO DE TOUROS em central



14 SUMÁRIO GERAL DE TOUROS



15 SUMÁRIO DE TOUROS com inclusão de dados fiv/te













21

 O percentil serve para auxiliar o criador a situar o material genético que está sendo utilizado, no rol de animais 
avaliados. Os valores mostram em que faixa percentual está o animal escolhido (do melhor para o pior). Por exemplo, se 
o touro utilizado possui um valor para DP450 de +8,23 ou superior, isso significa que o animal está incluído entre os 
5% superiores para essa característica. Os percentis para as DEPs de cada característica avaliada e para o MGT são 
apresentados nos quadros a seguir:

Percentis para as DEPs de Crescimento, Precocidade Sexual e Mérito Genético Total (MGT)

TOP DP120 DP365 DP450 DPE365 DPE450 MGT 
0,1% 8,23 14,41 16,14 0,75 1,13 15,50
0,5% 6,69 11,40 13,01 0,55 0,87 13,40
1% 6,05 10,17 11,65 0,47 0,78 12,39
2% 5,46 8,95 10,28 0,41 0,71 11,36
3% 5,16 8,24 9,37 0,37 0,66 10,66
4% 4,89 7,64 8,77 0,34 0,61 10,13
5% 4,67 7,23 8,23 0,33 0,56 9,68
10% 3,96 5,71 6,18 0,25 0,41 7,97
15% 3,50 4,71 4,82 0,21 0,30 6,81
20% 3,10 3,89 3,74 0,17 0,22 5,89
25% 2,79 3,29 2,97 0,14 0,16 5,12
30% 2,49 2,65 2,31 0,12 0,12 4,44
40% 1,95 1,61 1,22 0,07 0,05 3,28
50% 1,46 0,73 0,46 0,04 0,01 2,33
60% 0,95 0,12 -0,05 0,01 -0,01 1,40
70% 0,44 -0,34 -0,71 -0,01 -0,05 0,50
80% 0,05 -1,27 -1,77 -0,04 -0,13 -0,04
90% -0,41 -2,84 -3,46 -0,11 -0,24 -1,03
100% -11,21 -22,49 -25,33 -1,18 -1,54 -21,70

Percentis para DEPs Reprodução e Medidas por Ultrassonografia
TOP DPG DIPP DPAC DAOL DACAB 
0,1% -3,26 -1,92 7,27 2,22 0,39
0,5% -2,45 -1,69 5,97 1,70 0,25
1% -2,08 -1,59 5,09 1,54 0,21
2% -1,72 -1,48 5,06 1,37 0,18
3% -1,55 -1,41 4,29 1,25 0,17
4% -1,42 -1,37 3,89 1,16 0,15
5% -1,32 -1,33 3,64 1,10 0,15
10% -1,02 -1,18 2,82 0,83 0,11
15% -0,83 -1,07 2,31 0,64 0,09
20% -0,68 -0,98 1,92 0,50 0,07
25% -0,52 -0,91 1,81 0,41 0,06
30% -0,39 -0,85 1,52 0,27 0,05
40% -0,16 -0,74 1,06 0,12 0,03
50% -0,01 -0,59 0,61 0,00 0,02
60% 0,06 -0,44 0,18 -0,13 0,00
70% 0,24 -0,25 -0,07 -0,36 0,00
80% 0,51 -0,06 -0,60 -0,69 -0,03
90% 0,94 0,02 -1,43 -1,02 -0,05
100% 4,96 0,98 -7,61 -4,50 -0,80

percentis
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 A base do Programa de Melhoramento Genético da Raça Brahman conta com 190.338 pesagens, 28.797 
medidas de perímetro escrotal e 69.361 animais na matriz de parentesco, pertencentes a 63 rebanhos avaliados pela 
Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores (ANCP).

ancp em números

 Número de observações e as médias fenotípicas do PMGRB para as características de crescimento, reprodução 
e medidas por ultrassonografia em bovinos da raça Brahman.

Médias Oficiais Fenotípicas do Programa Brahman

Características N° de Observações Médias

(N° de Observaciones) (Promedio)

IPP 10.024 37 (meses)

PG 10.994 293 (dias)

PE365 2.224 21 (cm)

PE450 3.570 24 (cm)

PAC 2.997 143 (kg/bez./ano)

Reprodução (Reproducción)

Crescimento (Crecimento)
Características N° de Observações Médias (Kg)

(N° de Observaciones) (Promedio) (Kg)

PN 18.654 34 

P120 19.313 130 

P210 16.781 192

P365 12.757 251

P450 10.939 289

PA 481 580

Ultrassonografia (Ultrasonografia)
Características N° de Observações Médias

(N° de Observaciones) (Promedia)

AOL 1.380 59.16 (cm²)

ACAB 1.372 3.77 (mm)
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Idade
(meses)

Excelente
(TOP 1%)

Ótimo
(TOP 5%)

Bom
(TOP 25%)

Regular
(TOP 75%)

9 23 21 19 16

12 27 25 22 18

15 31 29 25 21

18 34 32 28 23

Classificação em Percentil do Perímetro Escrotal (cm)

(Desempeño de los vientres)

Características
Safra 2008
(Zafra 2008)

Safra 2000
(Zafra 2000)

N° Matrizes Médias N° Matrizes Médias

Idade ao Primeiro Parto (meses)
(Edad Al Primer Parto)

3.010 37,1 564 36.1

Intervalo entre Partos (dias)
(Intervalo entre partos)

1.292 387,1 603 403,7

Peso da Vaca ao Parto (kg)
(Peso de la vaca al parto)

416 322,8 119 470,2

Peso da Vaca em Abril (kg)
(Peso de la vaca en abril)

108 563,4 48 523,3

Peso da Vaca em Outubro (kg)
(Peso de la vaca en octubre)

58 537,9 42 463,7

Peso da Vaca ao Desmame do Bezerro (kg)
(Peso de la vaca al destete del Ternero)

123 543,6 46 563,5

Produtividade Acumulada (kg/bez./ano)
(Produtividad Acumulada)

1.432 150,1 353 152,1

Peso ao Nascer (kg)
(Peso al Nacer)

3.524 34,5 793 33,1

Peso do Bezerro ao Desmame (kg)
(Peso del ternero al destete)

2.640 194,7 625 190,7

Relação de desmama (%)
(Relación de destete)

118 40,8 45 38,5

(Clasificación en Porcentual del Perímetro Escrotal)

Desempenho das Matrizes
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progresso genético

 No presente Sumário, a evolução genética foi expressa como a média dos valores genéticos por ano de 
nascimento dos animais.
 Considerando-se os 63 rebanhos analisados, verificou-se que 18 rebanhos, apresentadas a seguir, retratam a 
melhoria genética nos valores das características avaliadas no período.

Característicasa
Período Mudança Total Mudança Anual

%b

Inicial Final Taxa
2002 2008

Peso aos 120 dias (d) 1,92 4,50 2,57 0,429 0,329

Peso aos 365 dias (d) 0,41 3,79 3,38 0,563 0,225

Peso aos 450 dias (d) -0,36 3,36 3,72 0,620 0,215

PE aos 365 dias (d) 0,00 0,18 0,19 0,031 0,148

PE aos 450 dias (d) -0,13 0,19 0,32 0,053 0,226

MGT 1,50 4,07 2,58 0,430

2000 2006

Idade ao Primeiro Parto (d) -0,69 -1,45 -0,76 -1,127 -0,344

Período de Gestação (d) 0,25 -0,62 -0,62 -0,103 -0,035

1997 2003

Produtividade Acumulada (d) 1,95 3,44 1,49 0,248 0,174

a Idade ao Primeiro Parto (em meses), Período de Gestação (em dias), Produtividade Acumulada (em kg/ano); Peso (em kg), PE – 
Perímetro Escrotal (em cm). 
b Porcentagem da média de cada característica.
d: direto.

Progresso Genético - DIPP Progresso Genético - DPG
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Progresso Genético - DP120 Progresso Genético - DP365

Progresso Genético - DP450 Progresso Genético - DPE365

Progresso Genético - DPE450 Progresso Genético - MGT



Médias Oficiais das DEPS do Programa Brahman

 As médias das DEPs para as características analisadas e MGT, para todos os animais avaliados geneticamente 
pelo PMGRB, são apresentadas no quadro abaixo, juntamente com o número de observações e a amplitude:

DEPs Números Médias Amplitudes

MGT 64.086 2.85 -21,70 a 21,07

DP120 (kg) 62.038 1,58 -11,21 a 13,13

DP365 (kg) 62543 1,18 -22,49 a 25,44

DP450 (kg) 62.368 0.97 -25,33 a 24,53

DPE365 (cm) 61.759 0,06 -1,18 a 1,82

DPE450 (cm) 61932 0,05 -1,54 a 1,97

DPG (dias) 57.619 -0,04 -7,31 a 4,96

DIPP (meses) 60.126 -0,57 -2,66 a 0,98

DPAC (kg/bez/ano) 53.235 0,7 -7,61 a 10,17

DAOL (cm²) 51.170 -0.05 -4.50 a 4.18

DACAB (mm) 50.884 0.02 -0,80 a 0,79

26
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EVALUACIÓN GENÉTICA: CONCEPTOS

 La Evaluación Genética es el punto de partida para el proceso de selección. Ofrece al criador las estimaciones de 
las DEPs (Diferencias Esperadas en la Progenie) que son herramientas esenciales para conocer genéticamente el rebaño, 
ayudando en la toma de decisiones buscando el progreso genético continuo y el aumento de la productividad.

DIFERENCIAS ESPERADAS EN LA PROGENIE (DEP)

 La DEP predice la habilidad de transmisión genética de un animal evaluado como reproductor. Se expresa en la 
unidad de la característica (ejemplo: Kg para peso, cm para perímetro escrotal y meses para edad el primer parto), con 
signo positivo o negativo.

DEP PARA EFECTO DIRECTO

 Es una previsión de la habilidad de un animal transmitir genes para crecimiento o fertilidad a su progenie 
(ejemplo: peso a los 450 días de edad, perímetro escrotal a los 365 días de edad).

BASE GENÉTICA

 La base genética es formada por los animales fundadores en la evaluación genética, que son aquellos animales 
sin información de antecesores. El promedio de las DEPs de estos animales es un valor próximo de cero (valor de 
referencia en la evaluación genética)

EXACTITUD

 Mide el grado de remoción de incertidumbre asociado al valor de la DEP o dicho en otras palabras indica el 
grado de confianza que se tiene en la DEP. Cuanto mayor sea el valor de la exactitud menor será la incertidumbre y 
consecuentemente mas confiable será la DEP, significando que el valor de la DEP no sufrirá grandes variaciones con la 
incorporación de nuevas informaciones que contribuyen al cálculo de la DEP. Por otro lado valores bajos de exactitud 
indican que cambios en los valores de las DEPs pueden ocurrir con el agregado de informaciones adicionales.
 El criador tiene realizar la selección de sus animales basándose en el valor de la DEP. La exactitud tiene que ser 
usado como guía de intensidad de uso de los animales elegidos como reproductores.

MÉRITO GENÉTICO TOTAL (MGT)

 El MGT es un índice que ofrece al criador la oportunidad de elegir animales genéticamente superiores y al mismo 
tiempo harmónicamente balanceados para reproducción, fertilidad, precocidad sexual y crecimiento pre y post-destete.
El índice desarrollado por la ANCP, calculado para machos y hembras, considera las siguientes ponderaciones y 
características.
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Características Ponderaciones

Peso a los 120 días (P120) 20%

Peso a los 365 días (P365) 20%

Peso a los 450 días (P450) 20%

Perímetro Escrotal a los 365 días (PE365) 10%

Perímetro Escrotal a los 450 días (PE450) 10%

Edad al Primer Parto (IPP) 15%

Largo de Gestación (DPG) 5%

ANÁLISIS DE DATOS

 En el Programa de Mejoramiento Genético de la Raza Brahman (PMGRB), los procedimientos de Evaluación 
Genética cuentan con las mejores tecnologías de predicción de los valores genéticos. El método de los Modelos Mixtos 
permite la obtención de los mejores predoctores lineales no sesgados (BLUP) de las DEPs de cada animal, para cada 
característica evaluada. Todas las informaciones disponibles son utilizadas: desempeño del animal dentro de su grupo de 
contemporáneos, de su progenie y de sus parientes (directos y colaterales).

 En el presente Resumen, las características de crecimiento y perímetro escrotal fueron analizadas utilizando el 
sistema desarrollado por el Centro Técnico de Avaliação Genética (CTAG, 2007), aplicado la metodología de los modelos 
mixtos (BLUP) por medio de un modelo animal completo en análisis de dos características simultáneamente usando el 
peso a los 120 días como característica relacional.

 Para las características de reproducción y Área del ojo del bife (AOL) fue utilizado el software del CTAG, 
aplicado la metodología de los modelos mixtos (BLUP) por medio de un modelo animal completo unicaracterística. Para 
la característica Terminación de carcasa (ACAB) fue utilizado un modelo animal completo bicaracterística entre grasa 
dorsal en la grupa (EGP8)  e grasa dorsal entre la 12ª e 13ª costilla (EG).

 El PMGRB, desde el año de 2003 cambió la forma de cálculo de la Exactitud, pasando para la Beef Improvement 
Federation (BIF) que varia linealmente de acuerdo con el número de hijos evaluados. En esta evaluación genética, la 
exactitud de todas las DEPs fue obtenida aplicando un nuevo método, lo que explica algunas variaciones que podrán 
ocurrir en las estimaciones de las exactitudes publicadas.



DIPP DEP Directa para Edad al Primer Parto

DPE365 DEP Directa para Perímetro Escrotal a los 365 días de Edad

DPE450 DEP Directa para Perímetro Escrotal a los 450 días de Edad

DPG DEP Directa para Largo de la Gestación

DPAC DEP para Produtividad Acumulada

Reproducción

DP120 DEP Directa para Peso a los 120 dias de Edad

DP365 DEP Directa para Peso a los 365 dias de Edad

DP450 DEP Directa para Peso a los 450 dias de Edad

Crecimento

DAOL DEP Directa para Área de Olho de Bife

DACAB DEP Directa para Terminación de Carcasa

Medidas por Ultrasonografia

LEYENDA DE LAS DEPS:
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