Teste de Desempenho de Touros Jovens
TDTJ - Embrapa/AGCZ

REGULAMENTO DO 19º TESTE DE DESEMPENHO DE TOUROS
JOVENS DA EMBRAPA / AGCZ
TDTJ EMBRAPA AGCZ 2016/ 2017 - PASTO

A 19ª Prova de Ganho em Peso a Pasto Embrapa / AGCZ será realizada nas
dependências da Embrapa Arroz e Feijão, que se localiza na Rodovia Goiânia a Nova
Veneza, km 12, Zona Rural, Santo Antônio de Goiás-GO, CEP 75.375-000.

A prova terá inicio em 14/06/2016 e término em 04/04/2017, na qual,
participarão do Teste de Desempenho de Touros Jovens aproximadamente 100 animais
machos, das raças zebuínas de corte nascidos entre 16/08/2015 a 14/11/2015, ou seja,
com idade inicial média aproximada de 8 meses e apresentando um peso mínimo de
180 kg, na data de início do TDTJ.

Os animais deverão ser controlados pela Associação Brasileira de Criadores de
Zebu – ABCZ, apresentando identificação (série e número) legível na orelha esquerda e
marcação a fogo na perna direita.

Estes exemplares da raça serão mantidos em pastagens renovadas por sistema
de Integração Lavoura e Pecuária - ILP, sendo estas manejadas em sistema
rotacionado. Os animais terão acesso liberado à água de qualidade e abundante e
mineralização de acordo com as suas exigências nutricionais.
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O Teste de Desempenho de Touros Jovens desenrolará da seguinte maneira:

1. O Teste de Desempenho de Touros Jovens terá duração de 294 dias, sendo 70 de
adaptação e 224 dias de prova efetiva, o inicio em 14/06/2016 e término em
04/04/2017.

2. Participarão do Teste de Desempenho, animais machos, nascidos entre 16/08/2015
a 14/11/2015, ou seja, com idade média aproximada de 8 meses, na data de início do
teste, apresentando um peso mínimo de 180 kg.

3. Poderão participar dos testes animais da raça Nelore, desde que cumpridas as
exigências contidas no regulamento da Embrapa, atendendo ao número mínimo de
20 animais .

4. Os animais deverão possuir Registro Genealógico de Nascimento (RGN) emitido
pela Associação Brasileira de Criadores de Zebu – ABCZ, apresentando identificação
(série e número) legível na orelha esquerda e marcação a fogo na perna.

5. O criatório de origem deverá, obrigatoriamente, estar participando de algum
programa de melhoramento genético reconhecido pelo Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento – MAPA (PMGZ-ABCZ, Nelore Brasil-ANCP, Geneplus EMBRAPA, PAINT-Lagoa da Serra, Gensys, etc.).

6. Todos os animais candidatos a participar do TDTJ deverão passar por uma préseleção na propriedade. Esta deverá, obrigatoriamente, ser realizada por um
técnico da Embrapa, ANCP ou ABCZ.
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7. O número de vagas será de até 4 (quatro) animais por criatório participante, podendo
sofrer modificações conforme o número de vagas disponíveis, de acordo com a
ordem de inscrição.

8. A vistoria, a ser realizada pelo técnico da Embrapa, ANCP ou da ABCZ, será
custeada pelo criador. Na pré-seleção será realizada uma avaliação por escores
visuais, que contemplarão as seguintes características: estrutura, precocidade,
musculosidade, aspectos raciais e sexuais, além da análise dos dados de
desempenho ponderal. (Caso o serviço de controle pelo técnico da ABCZ já tenha
sido realizado, favor nos contatar para podermos programar a visita de outro técnico.
A vistoria, a ser realizada pelo técnico da Embrapa ou da ABCZ, será custeada pelo
criador).

9. O responsável pelo controle de dados da fazenda deverá disponibilizar, via email (cnpaf.pilp@embrapa.br e marcosfernando.costa@embrapa.br) ou fax (62
3533-2100), antes da visita do técnico para a pré-seleção dos animais, os dados
de desempenho ponderal disponíveis dos animais selecionados para vistoria.
10. Os animais deverão ser vacinados contra Febre Aftosa, assim como para
Clostridioses (1º aplicação), ainda em suas respectivas propriedades. Ao chegarem
ao Teste de Desempenho, os animais ficarão em quarentena, serão observados,
examinados (Brucelose e Tuberculose), desverminados e vacinados contra Febre
Aftosa, Clostridioses, Raiva, Leptospirose, IBR e BVD.

11. Será cobrada para participação nesta PGP, uma taxa de manutenção no valor de R$
1.990,00/animal (Hum mil novecentos e noventa reais por animal participante), e a
cobrança será via boleto bancário, parcelado em 10 vezes.

12. Os animais aprovados na pré-seleção deverão ser entregues na Embrapa Arroz e
Feijão a partir das 8:00 horas do dia 30/05/2016 até as 17:00 horas do dia
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10/06/2016, sendo respeitados os horários de funcionamento da Empresa: de
segunda-feira à sexta-feira das 8:00 as 17:00 horas (não serão recebidos os animais
que chegarem no sábado e/ou domingo). É fortemente recomendado que os
criadores providenciem seguro para cada animal participante.
13. Os animais devem estar acompanhados da nota fiscal, guia de transito animal
(GTA) e cópia ou espelho do registro genealógico de nascimento (ATENÇÂO: o
criador e/ou responsável pelo(os) animal(is) que não enviar a cópia ou espelho
do RGN no prazo de 30 dias após o inicio do teste, terá o(s) seu(s) animal(is)
desclassificado(s) por consequência do atraso e este(s) retornará para fazenda
de origem que será custeada pelo próprio criador). Para animais de outros
estados também serão necessários exames de brucelose e tuberculose.

14. Serão utilizadas no índice de classificação da prova as características de
circunferência escrotal (CE), área de olho de lombo (AOL) e espessura de gordura
(EGS). Os animais serão classificados em Elite, Superior, Regular e Inferior,
agrupados pelo desvio padrão do grupo, com base no Índice de Prova de Ganho de
Peso mais completo adotado pela ABCZ ou índice equivalente proposto pela
Embrapa. Animais que apresentem defeitos que impossibilitam a emissão do
Registro Genealógico Definitivo (RGD), pela ABCZ, ou outros problemas nos
aprumos, reprodutivos e/ou de desenvolvimento serão desclassificados.
15. No término da Prova, após o período de preparação, os animais classificados na
categoria Elite e Superior, estarão pré-habilitados a participar do Leilão de Touros
Jovens Embrapa/AGCZ, a ser realizado em setembro de 2017, conforme custos e
critérios a definir em reuniões técnicas com os Criadores participantes do evento.
16. Os animais não habilitados para o Leilão de Touros Jovens Embrapa/AGCZ deverão
retornar ao criatório de origem em até 20 (vinte) dias após a divulgação do resultado
oficial da Prova. Após esta data, será acrescida a diária de R$ 10 reais, para cada
animal. A documentação de retorno será disponibilizada somente após a quitação
das diárias.
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17. Caso seja enviado algum animal com inconformidade em relação a esse
regulamento, os custos com documentos, manejo, técnicos e demais providências
para regularização perante as normas do TDTJ correrão por conta do proprietário,
podendo ser rateadas por animal, caso ocorra mais de um caso, sendo lançados no
boleto imediatamente posterior a ocorrência.

18. O cronograma de pesagens seguirá conforme o quadro abaixo:

PESAGENS

DATA

Entrada
Inicial

14/06/2016
23/08/2016
1a Intermediária

18/10/2016

2a Intermediária

13/12/2016

3a Intermediária

07/02/2017

Final

04/04/2017

Informações:
Marcos Fernando O. e Costa – Responsável pelo Teste de Desempenho de Touros
Jovens
E-mail: marcosfernando.costa@embrapa.br
Hélvio Santos Abbadia – Responsável pelo Manejo do Teste de Desempenho de Touros
Jovens
E-mail: helvio.abbadia@embrapa.br
Caroliny Lins - Secretária do Programa de Integração Lavoura Pecuária - PILP
Tel/Fax: (62) 3533-2205
E-mail: cnpaf.pilp@embrapa.br
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