ANX D – INA - 08 Parâmetros Mínimos para Participação de Animais em Leilões Oficiais da ABHB

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HEREFORD E BRAFORD
Parâmetros Mínimos para Participação de Animais em Leilões Oficiais da ABHB
Em vigor em 02/04/2014

Todos os animais:
a)
b)
c)
d)

Vacinação Anual contra Febre Aftosa;
Atestado negativo ao teste de tuberculose com validade de até 2 meses da data do leilão e brucelose ou
Certificado de Vacinação contra brucelose para fêmeas entre 09 e 24 meses para matrizes e reprodutores;
Aplicação de vermífugo injetável a base de ivermectina, abamectina e/ou doramectina e tratamento para
mostra do chifre realizados no prazo de 15 dias antes da data do leilão.
Animais não poderão apresentar lesões no aparelho locomotor ou reprodutor, dermatoses, papilomatoses,
parasitas externos, dando-se atenção especial para a ocorrência mínima de moscas do chifre e aparência
geral externa por ocasião do remate.

Machos Reprodutores:
a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

Peso mínimo de 480 kg para reprodutores com até 18 meses, 550 kg para animais com até 24 meses,
580 kg para animais com até 30 meses e mais de 620 kg para reprodutores a partir de 36 meses, na
data da pesagem na propriedade;
Marca de seleção da ABHB na paleta esquerda;
Certificado de Registro Definitivo expedido ou Ficha de Seleção técnica da ABHB ou da ANC Herd-Book
Collares, expedida por inspetor técnico credenciado pela ABHB, para registros em processo de expedição pela
ABHB ou animais Puros de Origem, obrigatoriamente, com visto da Superintendência do Registro
Genealógico da ABHB;
Atestado negativo ao teste de tuberculose e brucelose com validade de até 2 meses da data do leilão;
Atestado de vacinação contra Leptospirose realizado até 6 meses antes da data do leilão;
Exame Andrológico realizado até 60 dias antes da data do leilão
Idade Limite: 5 anos de idade, sendo que, animais de exceção, acima desta idade, deverão ter autorização
especifica da ABHB para venda em remate chancelado.
Perímetro escrotal mínimo:
I. Hereford - 18 meses – 31 cm | 24 meses – 33 cm | + 24 meses – 34 cm
II. Braford - 18 meses – 30 cm | 24 meses – 31 cm | + 24 meses – 32 cm

Matrizes (com registro):
a) Marca de Seleção da ABHB na paleta esquerda para animais com registro definitivo expedido ou com Ficha de
Seleção técnica da ABHB ou da ANC Herd Book Collares expedida, obrigatoriamente, com visto da
Superintendência do Registro Genealógico da ABHB;
b) Atestado de vacinação contra Leptospirose realizado até 6 meses antes da data do leilão;
c) Animais com registro de nascimento: Certificado de Registro de Nascimento Individual ou Ficha de Seleção da
ABHB com solicitação para emissão de registro de nascimento individual, obrigatoriamente, com visto da
Superintendência do Registro Genealógico da ABHB.
d) Atestado, com validade de até 2 meses da data do leilão, apresentando resultado negativo a presença de
tuberculose e brucelose ou Certificado de Vacinação contra brucelose para fêmeas entre 09 e 24 meses;
e) Animais não poderão apresentar falhas na tábua dentária ou dentes extremamente baixos.

Matrizes (passíveis de registro Hereford LA ou Braford OD):
a) Atestado de vacinação contra Leptospirose realizado até 6 meses antes da data do leilão;
b) Atestado, com validade de até 2 meses da data do leilão, apresentando resultado negativo a presença de
tuberculose e brucelose ou Certificado de Vacinação contra brucelose para fêmeas entre 09 e 24 meses;
c) Idade máxima de 3 anos;
d) Brinco auricular identificador de animal certificado pelo programa Gado Pampa Certificado (norma da ABHB PAM 12 – Programa Gado Pampa Certificado).

Fêmeas para engorda:
a) Brinco auricular identificador de animal certificado pelo programa Gado Pampa Certificado;

Novilhos para engorda:
a) Animais castrados;
b) Brinco auricular identificador de animal certificado pelo programa Gado Pampa Certificado;

OBS: Animais registrados não poderão ser comercializados com listagem de nascimento ou de registro
provisório
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