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EVENTOS - 04.07.17: X Simpósio Brasil Sul de Suinocultura
Nutron traz para o Brasil experiência de granjas europeias que produzem mais de 40 leitões fêmeas por ano
Palestra de especialista da Cargill será realizada no primeiro dia do evento em Chapecó-SC No Brasil, um país de
proporções continentais, vários são os modelos de produção de suínos nas mais diversas regiões, ocasionando um grande
desafio na padronização de conceitos, manejos e resultados. A produção de leitões desmamados está entre uma das
atividades mais técnicas e especializadas e é responsável pelo futuro da produção de suínos da granja, além de estar
diretamente ligada a rentabilidade do produtor.
Com esse mote, o Líder Global de Tecnologia de Suínos da Cargill
Nutrição Animal, Marc Decoux, será um dos palestrantes do X Simpósio Brasil Sul de Suinocultura. No dia 1 de agosto, às
14h, ele apresentará como os suinocultores brasileiros podem produzir 40 leitões/porcas por ano, seguindo o modelo
europeu.
O especialista irá conceder um panorama aos participantes com diversos aspectos da produção de suínos,
como evolução da cadeia, perspectivas de melhoramento genético, sistemas de produção e planejamento, manejo
reprodutivo e nutricional, biosseguridade, ambiência e bem-estar animal, entre outros temas. &ldquo;Esse evento
reúne importantes suinocultores do sul do País e a Cargill Nutrição Animal possui expertise para assessorar e conceder o
melhor diagnóstico para a produção de suínos. Será uma ótima oportunidade para orientarmos e instruímos os produtores
que desejam implementar tecnologias eficientes e que garantem ótimos resultados&rdquo;, aponta Decoux. O Simpósio
Brasil Sul de Suinocultura acontece em Chapecó-SC, entre os dias 1 e 3 de agosto e, neste ano, comemora 10 anos de
foco no conhecimento. O evento reúne a cada ano mais de 1.500 participantes e 70 empresas apoiadoras, um
encontro técnico que cresce em oportunidade de negócios. Essa edição contará com 15 palestras técnicas. Sobre a
Cargill A Cargill produz e comercializa internacionalmente produtos e serviços alimentícios, agrícolas, financeiros e
industriais. Em parceria com produtores, clientes, governos e comunidades, e por meio de 150 anos de experiência,
ajuda a sociedade a prosperar. Possui 150 mil funcionários em 70 países que estão comprometidos em alimentar o
mundo de forma responsável, reduzindo impactos ambientais e melhorando as comunidades onde vivem e trabalham.
No Brasil desde 1965, é uma das maiores indústrias de alimentos do País. Com sede em São Paulo (SP), a empresa
está presente em 17 Estados brasileiros por meio de unidades industriais e escritórios em 191 municípios e mais de 10
mil funcionários. Para mais informações, visite www.cargill.com e a central de notícias.
Sobre a Nutron A Nutron,
marca de nutrição animal da Cargill no Brasil, é especialista e líder em soluções inovadoras de produção animal por meio de
desenvolvimento de núcleos, premixes e especialidades para os segmentos de aves, suínos, peixes, pets, bovinos de
leite e de corte e suplementos para criação de gado a pasto. Há 21 anos no País, a marca sempre atuou próximo do
produtor para atender sua demanda com conveniência, qualidade e segurança contribuindo com a prosperidade nos
negócios de cada cliente. A companhia também promove ações socioambientais nas comunidades onde está inserida,
pois considera ser seu dever atuar de maneira responsável para o desenvolvimento e crescimento sustentável de toda
a cadeia produtiva do agronegócio. www.nutron.com.br
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