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Hereford e Braford: São Jorge e Rio Negro faturam R$ 718,5 mil
Genética, Leilões | 10 de Outubro de 2017

Realizado na tarde desta segunda-feira, dia 9 de outubro, o Remate Premium, leilão promovido pela Agropecuária São Jorge e Estância Rio Negro, alcançou um faturamento de
R$ 718,56 na venda de animais das raças Hereford e Braford. O evento, que ocorreu na Associação e Sindicato Rural de Bagé (RS), alcançou a média de R$ 10,4 mil nos
touros da raça Braford e R$ 11,5 mil nos da raça Hereford.
Conforme o leiloeiro e diretor da Trajano Silva Remates, Marcelo Silva, que comandou as vendas no recinto, as médias ficaram dentro do padrão de mercado nesta temporada,
mas destacou que os lotes mais valorizados tanto na raça Hereford quanto na Braford são recordes até o momento nas pistas este ano. “Foi o melhor leilão até agora, onde se
quebraram os recordes nacionais de preço pelos touros tanto para Hereford quanto para Braford, que foi o grande diferencial. Foi uma pista ágil com venda para quatro Estados
brasileiros”, salienta.
Gonçalo Silva, diretor da Trajano Silva Remates, complementa salientando a qualidade do plantel selecionado para o leilão que, mesmo sem transmissão, alcançou médias
superiores em relação ao ano passado. Um dos grandes destaques do evento foi o touro da raça Braford TE4094, da Estância Rio Negro, que foi comercializado pelo valor de
R$ 48 mil. Vai se juntar ao seu pai, o touro Raulito, na central de inseminação da ABS Pecplan. No Hereford, o touro mais valorizado foi o de tatuagem L120, vendido por R$ 30,4
mil, virando recordista nacional de preço no ano.
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Hereford e Braford: São Jorge e Rio Negro faturam R$ 718,5 mil
Foto: Trajano Silva Remates / Divulgação

W ith PDFmyURL anyone can convert entire websites to PDF!

