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PECUÁRIA NO
PMGZ

O PKGA, Programa Katayama de
Genética Avaliada, é o programa de
seleção de bovinos da raça Nelore
da Katayama Pecuária, delineado
tecnicamente por um time de
pesquisadores em Melhoramento
Animal para promover progresso
genético para as características
que
impactam
na
maior
produtividade na pecuária de ciclo
curto de produção a pasto. Os
resultados alcançados no PKGA
foram altamente expressivos
nesta última década, tanto no
progresso genético e comercial
e, em especial, nos ganhos
em produção nos rebanhos
comerciais de seus clientes por
todo o país.

Os avanços do melhoramento
genético impulsionaram o PKGA
para a seleção genômica, que já
proporciona maior assertividade e
consistência na identificação dos
animais superiores em idades mais
jovens, além de vislumbrar a adoção
de características de difícil ou
onerosa mensuração como critério
de seleção. Neste contexto, o atual
estágio de maturidade da seleção
do Nelore Katayama vai de encontro
à notável evolução do Programa de
Melhoramento Genético das Raças
Zebuínas, o PMGZ, nos últimos
anos.
Desta forma, a avaliação genética
dos animais dos rebanhos Katayama
Pecuária, no PMGZ, traz boas

perspectivas para a seleção Katayama,
pela possibilidade de contribuição
mútua com a genômica, utilização das
ferramentas disponibilizadas pelo
PMGZ para seleção e acasalamentos
e por possibilitar o aumento da
variabilidade genética pelo uso de
touros destacados no PMGZ de
linhagens distintas.

Participar do PMGZ é motivo
de grande satisfação não só aos
gestores do PKGA como para a família
Katayama, associada a três décadas
da ABCZ, visto a sinergia entre os
melhoristas de ambos os programas
e a possibilidade de abranger os
participantes e usuários do PMGZ
à genética do Nelore selecionado
com bastante critério pela Katayama
Pecuária, ressalta Dr. Márcio Ribeiro
Silva, coordenador técnico do PKGA.
Agora o Nelore Katayama está
também no PMGZ, o maior programa
de avaliação genética do país!

ABCZ e Katayama Agronegócios
consolidam parceria no PMGZ

O Programa de Melhoramento
Genético de Zebuínos (PMGZ),
desenvolvido
pela
Associação
Brasileira dos Criadores de Zebu
(ABCZ), agora também realiza a
avaliação do programa da Katayama
Agronegócios, criatório que se destaca
pelo pioneirismo e investimento em
melhoramento genético.
”A Katayama é reconhecida no
mercado do agronegócio por sua
excelência no fornecimento de genética
da raça Nelore, e a adesão ao PMGZ

comprova que o nosso programa
tem muito a contribuir com a seleção
desse rebanho”, comemora Rivaldo
Machado Borges Júnior, presidente da
ABCZ.

Rivaldo Machado
Borges Júnior

A Katayama iniciou suas atividades
em 1991, com a seleção dos rebanhos
da raça Nelore, que viriam a ser a
base genética da marca KA. O diretor
comercial do grupo, Gilson Tadashi
Katayama, também comemora a
parceria com a entidade, destacando
que eficiência e confiabilidade os
levaram a escolher o PMGZ como
programa oficial. ”Estamos muito
satisfeitos com essa parceria firmada
com a Associação Brasileira dos
Criadores de Zebu (ABCZ). Por meio do
Programa de Melhoramento Genético
de Zebuínos (PMGZ), desenvolvido
pela Associação e que compreende

uma
série
de
mensurações
detalhadas dos rebanhos, teremos
estimativas genéticas ainda mais
apuradas, que vão se somar ao nosso
Programa Katayama de Genética
Avaliada (PKGA+). Essa iniciativa irá
assegurar ainda mais qualidade aos
reprodutores e, certamente, maior
credibilidade aos nossos clientes”,
destaca.

Gilson Katayama

O rebanho da Katayama é conduzido
em quatro fazendas localizadas nos
estados do Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul. A princípio, são 2.835
matrizes ativas e mais de 7.500
animais da raça Nelore que estão na
avaliação no PMGZ.
É
através
dos
relatórios
disponibilizados pelo programa que o
criador avalia as tendências genéticas

do seu rebanho nas diferentes
características
de
crescimento,
maternais e reprodutivas, inclusive
com a listagem de cada safra dos
machos e fêmeas candidatos ao
CSG – Certificado de Superioridade
Genética, que é a marca do PMGZ, bem
como os machos candidatos ao PNAT
– Programa Nacional de Avaliação de
Touros Jovens.

Henrique Torres
Ventura

”Atualmente o PMGZ entrega
a maior e mais robusta avaliação
genômica de zebuínos do mundo.
Para um rebanho que acredita
e investe consistentemente na
tecnologia, como é o caso do Nelore
Katayama, as tomadas de decisão
para seleção de touros e matrizes
serão ainda mais seguras e os ganhos
genéticos ainda maiores. Por outro
lado, o PMGZ ganha com a inclusão
de um representativo banco de
dados genômicos, que irá contribuir
para o aumento nas acurácias das
predições em todas as características
avaliadas”, ressalta Henrique Torres
Ventura, superintendente técnico
adjunto de melhoramento genético
da ABCZ.

”A filosofia do trabalho de seleção do
Nelore Katayama com a sinergia das
ferramentas do programa do PMGZ,
incluindo a genômica, certamente vão
agregar mais valor aos seus animais.
Todos ganham, principalmente, o
mercado de genética que conta, a
partir de agora, com as avaliações
do rebanho Katayama somados ao
maior banco de dados de Zebu do
mundo, o da ABCZ. Agradecemos
ao Gilson Katayama e a toda a sua
equipe pela contínua confiança
na ABCZ”, ressalva Ricardo Abreu,
gerente de Fomento dos Programas
de Melhoramento Genético da ABCZ.

Ricardo Abreu
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