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Remate Conexão Pampa faz R$ 9,5 mil para touros Hereford e Braford
Informação | 30 de Outubro de 2019

As propriedades São Pedro, São Fernando, São Manoel e Silêncio se reuniram na tarde da última sexta-feira, dia 25 de outubro, no Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles, em Alegrete (RS), para a realização de mais uma edição do Remate
Conexão Pampa. O evento que integrou o calendário oficial de remates chancelados pela Associação Brasileira de Hereford e Braford (ABHB) se destacou pela liquidez e agilidade em pista.
Na avaliação de Eduardo Eichenberg, um dos responsáveis pelo evento e proprietário da Estância Silêncio, as médias foram bastante positivas, levando em consideração o aumento de ofertas do leilão. “Foi um volume de fêmeas maior do que 2018
e com uma média de preço similares, sendo que em algumas categorias tivemos uma remuneração até maior do que no ano passado. Já nos reprodutores, principalmente na raça Braford, nós aumentamos as ofertas e também aumentamos a
médias”, afirmou.
Ao todo, 426 animais das raças Polled Hereford e Braford foram comercializados. As médias ficaram em R$ 2.987,66 para as fêmeas e em R$ 9.488,17 para os reprodutores.
Entre as fêmeas, o animal mais valorizado foi a vaca Braford, tatuagem 122, da Agropecuária São Pedro, sendo comercializada pelo valor de R$ 11,6 mil. Já o destaque nos reprodutores foi para o exemplar Braford 3\8, tatuagem 0341, da Cabanha
São Fernando, arrematado por R$ 16 mil.
O remate reuniu um público expressivo de compradores do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão, Acre e Rio Grande do Sul. “Isso demonstra a expansão das raças HB, que não é fruto apenas do trabalho interno das cabanhas,
mas principalmente do trabalho de fomento que ABHB vem desenvolvendo, buscando sempre mostrar as potencialidades das raças no cruzamento industrial”, completou Eichenberg.
Fonte: ABHB (30/10/19)
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