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EUA: Os maiores vendedores de touros – Seedstock 100
Inform ação | 10 de Janeiro de 2018

A revista americana BEEF tabulou os 100 principais vendedores de touros nos EUA (em Janeiro/2018). Confira a relação abaixo e demais informações em um texto traduzido e
resumido pela Assessoria Agropecuária.
As operações que ocupam a lista BEEF Seedstock 100 (S100) estão aumentando sua influência genética no rebanho americano:
Os touros das operações S100 podem cobrir de 17% a 20% dos 31,2 milhões de vacas do país.
Somando o número de touros S100 nos últimos quatro anos (207.699 touros) e utilizando relação de 1 touro para 25 a 30 vacas.
As operações da S100 no ano passado comercializaram 27,3% mais touros do que em 2014, havendo crescimento no market share deste grupo de vendedores de touros;
As operações da S100 comercializaram 56.473 touros no ano passado, variando de 215 a 3.986 touros por vendedor. Eles comercializaram 1.774 mais touros em 2017 do que
em 2016.
Existem nove vendedores que comercializaram 1.000 ou mais touros no ano passado, entre 1.000 e 3.986. Essas nove operações somam 15.831 touros comercializados, ou
28% de todos os touros comercializados pelas operações S100.
Apenas cinco vendedores comercializaram 1.500 ou mais touros, representando 12.661 touros, ou 22,4% de todos os touros comercializados pelas operações S100.
No levantamento constam 32 raças. As mais representativas nos rebanhos listados são:
- Angus (75,2%);
- Red Angus (19,8%);
- Hereford (15,8%);
- Charolês e Sim-Angus (11,9% cada);
- Simmental (6,9%);
- Gelbvieh (5,9%);
- Limousin (4%); e
- Brangus (3%).
- Menos de 2% das operações S100 ofereceram as outras 23 raças e compostos.

Consulte a lista com pleta dos 100 m aiores vendedores de touros nos EUA aqui.

Fonte: Beef Magazine, publicado em 28/12/2017. Traduzido e resumido pela Assessoria Agropecuária.
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