ESTIMATIVA DO
DESENVOLVIMENTO

INFOCUS

BEEF

BEEF

TM

INFOCUS

Esse Documento trata-se de
uma estimativa do desenvolvimento
dos animais ABS Beef InFocus (BIF)
Ele está baseado na média do sistema produtivo
EUA e clientes ABS. Não são metas específicas para o BIF,
mas podem fornecer uma visão geral do potencial
genético do ABS BIF e como as progênies BIF
se desempenham nos clientes ABS.

PERÍODOS AO
LONGO DA VIDA
Geralmente as progênies BIF têm 4 estágios diferentes de vida:
Período específico desde o nascimento até as primeiras 72hs.

NASCIMENTO

PERÍODO DE
TRANSIÇÃO

Os bezerros(as) BIF devem ser tratados iguais as bezerras leiteiras,
seguindo o guia de normas técnicas da ABS (Doc específico).

Período desde o nascimento até atingir a meta de 400lb (181Kg);
Mesmo o BIF geralmente sendo criado em fazendas especificas de criadores de bezerros nesta
fase, eles devem continuar sendo tratados de forma semelhante aos animais do sistema leiteiro.
A maioria permanece até os 50-60 dias no sistema de abrigo individual e recebe uma
combinação de leite mais ração, água a vontade recomendação nutricional inicial de bezerro(a).
Depois disso, geralmente vão para grupos de 10-15 cab (adaptação de 14-28 dias) e depois
passam para grupos maiores.
O objetivo é atingir +-400lb (181 kg), recebendo ração total similar a das novilhas de leite,
com ênfase em crescimento, para estarem prontos ao período de crescimento e terminação.

PERÍODO DE
CRESCIMENTO

PERÍODO DE
TERMINAÇÃO

Período de 400lb (181kg) até +-600/750lb (272/340Kg)
Nesse período os animais continuam a fase de crescimento
com ração de altos níveis proteicos;

Período com foco na terminação e ganho de carcaça
com ração de maior nível energético até o abate.

DESEMPENHO ESTIMADO
GERAL DE PESO ABS BIF
De forma geral com base no sistema dos EUA e resultados dos clientes ABS,
abaixo estão as idades e ocrescimento estimados das progênies ABS BIF.

TABELA 1

Média estimada M/F (combinado) de peso, idade e ganho de peso
diária (GPD) do BIF e dias em alimentação (DOF, Days On Feed).

CATEGORIA

Total DOF

Bezerro
nascido (72hs)

0

Período DOF

Idade (m)

Peso (Kg)

0

39

GPD (Kg)

120

120

4

120

1,00

143

23

5

181

1,00

Crescimento

248

104

8

340

1,52

Terminação

432

184

14

658

1,72

Transição

DIFERENÇA POSITIVA
ALTA EM DESEMPENHO
Com base em provas de desempenho ABS de comparação do ABS BIF
com outros animais cruzas de “Beef on Dairy” como: Angus, Limousin
e cruzas genéricas, o ABS BIF mostra uma diferença positiva alta em
desempenho como os destaques abaixo.

PERÍODO DE
TRANSIÇÃO

PERÍODO
CRESCIMENTO
E TERMINAÇÃO

ABATE

√ GPD médio +-6% maior comparado ao Angus
√ Menos dias para atingir 400lb (181Kg) e economia de custos

√ GPD +-5% maior comparado ao Angus
√ +- 3% menos dias em ração (DOF)
√ +-9% melhor Eficiência Alimentar versus ao Angus

Dados do BIF comparado com a base de dados media
de abates de animais Corte X Corte EUA.
√
√
√
√
√

Idade média abate de 14-15 meses
Rendimento carcaça ao redor de ~63-64%
+-850/900lb (386/408Kg) Carcaça quente
Qualidade carcaça +-86% Choice ou superior
Carcaça de alta qualidade com +- 40% qualificada como CAB (EUA-Certify Angus Beef)
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