A Associação Brasileira de Blonel, com sede
no Parque da Água Branca, na capital de São
Paulo, acaba de divulgar os resultados da
avaliação técnica ocorrida durante a 2ª. Prova de
Ganho de Peso da Raça Blonel, realizada na
Estância Meirinhos, em Jacutinga/MG, no período
de 15/12/05 à 01/06/06.
Segundo Eduardo da Rocha Leão, diretor
administrativo da entidade, a nova prova
diferenciou-se da anterior, ocorrida entre os anos
de 2004 e 2005, pois além da tradicional
classificação dos animais pelo desempenho de
ganho de peso, foram agora mensuradas mais
outras três importantes qualificações.

Animais Blonel a Campo

Por meio de medições obtidas por ultrasonografia, 35 touros adquiridos na idade de desmame do plantel da “Blonel.com”, pelo criador Fernando Lacerda de Camargo, proprietário
da Fazenda São José, Amparo (SP), foram avaliados ao longo dos 168 dias de prova também nos quesitos de Área de Olho de Lombo
(AOL), Espessura de Gordura Subcutânea (EGS) e Grau de Marmorização (MAR), sendo este último um exclusivo processo desenvolvido
pela empresa norte-americana “Designer Genes Technologies”. Os laudos técnicos com os resultados da prova foram assinados pela Dra.
Liliane Suguisawa, da EMBRAPA e pelo Dr. André Alves de Souza, da ESALQ/USP e UNESP, especializados respectivamente em melhoramento
genético animal e nutrição e produção animal.

Utilizando-se de fórmula ponderada, que estabeleceu para Peso aos 550 dias coeficiente de 50%, AOL 20%, EGS
20% e MAR 10%, os técnicos classificaram o grupo elite com os seguintes resultados pela ordem de suas pontuações
percentuais sobre a média dos 35 participantes: Em 1º lugar, o touro “Emérito Blonel.com” que obteve o índice de
118,81; em 2º ficou “Enlevo Blonel.com” com índice 117,11; em 3º “Entusiasmo Blonel.com” 113,23 e em 4º lugar
“Enduro Blonel.com” 89,53 pontos.
Eduardo Leão informou que deste grupo elite sairá o próximo touro da raça Blonel a ser contratado pela Central de Inseminação
Artificial, Sersia Brasil. “Os índices obtidos por estes animais foram surpreendentes, como Peso Ajustado médio de 500 kg, AOL superior
a 80 cm² e EGS e Marmoreio próximos a 3 mm e escore 2 respectivamente. Após a próxima fase que testará a qualidade do sêmen de cada
exemplar, nas quesitos técnicos específicos do processo de congelamento e descongelamento das doses, até o final deste ano os criadores
poderão contar com mais uma opção de genética superior dentro da nova raça”, observou Leão.
A dieta oferecida aos animais durante a prova foi balanceada pelos técnicos para se equivaler a uma pastagem de boa qualidade,
composta de volumoso a base de silagem de sorgo e concentrado Bellpeso Energia, da fabricante Bellman, resultando em aproximadamente
12% de proteína bruta e 70% de NDT. A ABBlonel, em seqüência às constantes avaliações da raça, informou também que está previsto
para dezembro deste ano, um abate técnico acompanhado por análise laboratorial para qualidade de carne.
Uma carga de animais da raça Blonel será avaliada pelos técnicos especializados durante o abate, considerando análise visual das
carcaças e seus respectivos pesos e rendimentos a quente. Após resfriamento, serão avaliados AOL, EGS, marmoreio e retirada de amostras
para diversas testagens em laboratório, compreendendo maciez, através da medida de cisalhamento shear force, coloração e peso das
porções antes e após cozimento, incluindo também o abate kosher.
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