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INSEMINAÇÃO
ARTIFICIAL EM
SUÍNOS
CONHEÇA AS ÚLTIMAS
NOTÍCIAS

NOTA EDITORIAL
Nesta edição n.9 da newsletter, é
apresentado um resumo das
atividades da AIM CIALA durante
o ano de 2015. Neste final de ano,
o setor da suinicultura em Portugal encontra-se com grandes
dificuldades de rentabilidade. A
redução dos efetivos, alteração da
linha genética do varrasco e a
seleção de varrascos com
melhores índices são algumas
alterações que surgem na perspetiva de uma melhoria do setor. A
AIM CIALA está solidária com os
suinicultores
portugueses
e
colabora na procura de novas
soluções.

PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TÉCNICA
INTERNACIONAL NA ALEMANHA
No passado dia 28 Janeiro, a AIM
CIALA esteve presente na 6ª
Reunião da AIM Worldwide
Network,
em
Senden
na
Alemanha, fazendo-se representar
por João Santiago e Sónia Girante.

Foram discutidas as inovações no
setor, (diluidores, equipamentos,
projetos de investigação…), que
poderão contribuir para a
evolução dos processos na inseminação artificial.

Nesta reunião estiveram também
presentes representantes de
centros de inseminação da
Alemanha,
Itália,
Espanha,
Noruega, Bélgica e Holanda. Cada
país apresentou as características
do seu mercado bem como as
estratégias tomadas frente à
situação atual do mercado.

PRESENÇA NA INAUGURAÇÃO DE CENTRO DE INSEMINAÇÃO EM FRANÇA
A convite da IMV Technologies, a AIM CIALA esteve presente na inauguração do Centro de Inseminação
Cobiporc em Rennes, na França, fazendo-se representar por João Santiago e Sónia Girante.
A Cobiporc é um Centro de
Inseminação pertencente a uma
Cooperativa de suinicultores
criada em 1985, para difundir o
progresso genético pelos seus
associados. Atualmente com mais
de 2 milhões de doses vendidas
por ano, a Cobiporc é um dos
maiores intervenientes na suinicultura francesa.
Muito interessante a visita, pois foi
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possível verificar o que há de novo
na construção de novas instalações e as inovações que
contribuem para o bem-estar
animal, biossegurança, proteção
do ambiente e bom funcionamento do maneio animal. Foi dada
primazia ao uso de energias
renováveis para manutenção da
temperatura ambiente (energia
geotérmica) e à tecnologia para
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VISITA À FEIRA DE
SARAGOÇA
Durante o dia 20 de Março, a
AIM CIALA esteve presente
na Feira Internacional de
Produção
Animal
que
decorre a cada 2 anos em
Saragoça, Espanha.
Estando reunidas as empresas
de maior importância no
sector animal em Espanha,
esta mostra apresentou as
últimas inovações tecnológicas e soluções de negócio
destinadas a potenciar o
desenvolvimento do setor da
produção animal, existindo
um pavilhão dedicado a
empresas
da
área
de
reprodução animal. Foram
visitados os stands de vários
parceiros e fornecedores,
nomeadamente a AIM Ibérica,
Topigs Norsvin, Humeco e IMV
Technologies entre outros.
Nesta visita participaram os
colaboradores Carla Martins,
Carolina Nogueira, Daniel
Abreu e Pedro Fulgêncio.
Foram fortalecidas as relações
com os parceiros e fornecedores e conheceu-se os novos
produtos e tecnologias no
sector da reprodução animal
que de uma maneira positiva
permite
uma
constante
evolução e melhoramento do
trabalho realizado na AIM
CIALA.
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APRESENTAÇÃO SOBRE O VALOR DA
REPRODUÇÃO NA PRODUÇÃO
No âmbito das VIII Jornadas Internacionais de Suinicultura, que se
realizaram no passado dia 13 e 14 de Março, na Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro, a Engª Carla Martins, em representação da AIM
CIALA, fez uma apresentação sobre o valor da reprodução na produção,
a convite da comissão organizadora, a Associação Internacional de
Estudantes de Agricultura (IAAS-UTAD). Abaixo é apresentada o resumo
da comunicação.
Em suinicultura, os custos de
produção são fortemente influenciados pelo custo das matériasprimas utilizadas na alimentação.
O custo de produção é distribuído
pelo custo em alimentação, recursos humanos, custos fixos e finalmente os custos variáveis. A
reprodução é um parâmetro que
tem um custo baixo face ao
sucesso produtivo que pode
condicionar na exploração. A
reprodução tem um custo de 0,4 a
0,7% do custo de produção. Atualmente, o custo da reprodução por
porca por ano situa-se entre os 18
a 25€.
Visto a reprodução ser um fator
essencial na exploração, a escolha
da origem das doses de sémen,
assim como a genética escolhida
são um fator preponderante para
o sucesso da exploração. Em
Portugal, as doses de sémen
utilizadas nas explorações para a
prática da inseminação podem ser
provenientes de centros de
inseminação artificial ou produzidas na própria exploração, com a
utilização de varrascos presentes
na exploração. O custo das doses
oscila consoante o local onde são
produzidas.
De forma a garantir a qualidade
das doses seminais diversos
parâmetros devem ser considerados. As auditorias, protocolos e os

programas informáticos são algumas das ferramentas que
permitem o auxílio do controlo
destes parâmetros. Um parâmetro
de extrema importância é sanidade dos varrascos utilizados,
visto que podem transmitir doenças ao efetivo da exploração,
levando a oscilações de produtividade. Os equipamentos e os materiais utilizados na produção das
doses seminais devem ser verificados e calibrados de forma a não
afetarem a qualidade das doses
seminais. A avaliação da qualidade
seminal deve ser rigorosa,
devendo ser analisadas a motilidade, qualidade de movimento e a
percentagem de formas anormais.
Existem diversos tipos de equipamentos que são utilizados no
cálculo da concentração para a
produção das doses seminais,
cada um deles tem o seu erro associado e deve ser ponderado ao
selecionar a concentração final
escolhida para a dose seminal.
As condições de alojamento dos
varrascos podem influenciar a
qualidade da sua produção seminal. A temperatura e humidade a
que os animais são sujeitos devem
ser controlados para garantir que
que estas não afetam a qualidade
seminal.
Alguns países na Europa como
Portugal, Holanda e Alemanha

tlf (+351) 707 20 50 51 | (+351) 969 30 50 59
fax (+351) 269 82 68 58

www.aimciala.com
geral@aimciala.com

NOTA: A Newsletter AIM CIALA é disponibilzada gratuitamente aos seus subscritores. Os conteúdos aqui disponibilizados são de natureza geral e não
substituem actos do foro da medicina veterinária, nem tão pouco foram pensados para isso.

CIALA

ESPECIALISTAS EM REPRODUÇÃO DE SUÍNOS
CENTROS DE INSEMINAÇÃO MULTI-GENÉTICOS

possuem centros de inseminação
que estimulam a venda de doses
dos seus melhores varrascos, com
doses a preços mais elevados. Os
varrascos
selecionados
são
animais com índices de conversão
mais baixos e com ganhos médios
diários mais elevados. Com este
produto pretende-se uma melhor
eficiência
alimentar
das
explorações. Esta evolução só é
conseguida com uma elevada
renovação do efetivo de varrascos
e com a seleção dos melhores
varrascos para os centros de
inseminação.
Em Portugal a seleção destes

Nº DE EDIÇÃO

animais é baseada no seu valor
genético, no ganho médio diário,
no índice de conversão, na profundidade do lombo e na vitalidade
dos leitões.

CURSOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL NAS
ESCOLAS AGRÁRIAS DE COIMBRA E SANTARÉM
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APRESENTAÇÃO
NAS I JORNADAS DA
BIOTECNOLOGIA
AGRÁRIA
No dia 29 Abril 2015 a Resp.
Qualidade Sónia Girante
participou no grupo de
oradores da Mesa Redonda
“Biotecnologia Animal” da
Primeira Edição das Jornadas
Agrárias de Biotecnologia.
Neste âmbito debateu-se
sobre a evidência da Biotecnologia na Inseminação Artificial de Suínos. A AIM CIALA
agradece o convite feito pela
Direção do Núcleo de Engenharia Biotecnológica da Escola
Superior Agrária de Coimbra.

Durante o primeiro semestre de 2015, a AIM CIALA realizou dois cursos
de inseminação artificial em suínos. A Escola Superior Agrária de Coimbra recebeu a 3ª edição do curso de inseminação nos meses de Fevereiro
e Março. O curso foi organizado pela AIM CIALA em conjunto com a IAAS
Coimbra, a Escola Superior Agrária de Coimbra e a Mindbizz e contou
com a presença de 16 formandos.
No decorrer dos meses de Abril e
Maio, realizou-se o I Curso de
Inseminação Artificial de Suínos
na Escola Superior Agrária de
Santarém. O curso foi organizado
pela AIM CIALA em conjunto com
a IAAS Santarém, a Escola Superior
Agrária de Santarém e a Mindbizz
e contou com a presença de 20
formandos.
Ambos os cursos tiveram uma
componente teórica e uma componente prática. Na componente
teórica foram abordados temas
relacionados com o aparelho
reprodutivo da porca, o maneio de
uma exploração suinícola e a
técnica da inseminação. Na componente prática, os formandos
deslocaram-se a uma suinicultura
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nos dias de maior número de
inseminações e tiveram a oportunidade de praticar a técnica de
inseminação artificial. Para além
disso, assistiram ao maneio diário
de uma exploração e tiveram
ainda a oportunidade de realizar
diagnóstico de gestação às
reprodutoras em diversas etapas
da gestação. A AIM CIALA agradece à empresa Porval pela
disponibilidade em receber os
formandos nas suas unidades de
produção em Condeixa e Alcoentre, e agradece também à Engª
Filipa Silva e Engº. André Lopes,
Responsáveis das Explorações,
pelo profissionalismo e dedicação
com que receberam os formadores e formados.
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PARTICIPAÇÃO NO X ENCONTRO TÉCNICO MAGAPOR
Em Maio, especialistas de todo o mundo estiveram presentes no 10º Encontro Técnico Internacional de Especialistas em Reprodução Suína, organizado em Saragoça pela Magapor.
A AIM CIALA fez-se representar
pela Resp. Qualidade Sónia
Girante. Neste congresso vários
temas de grande importância para
a Gestão dos Centros de Inseminação foram abordados, desde a
gestão dos varrascos, passando

pela relação entre técnicas
reprodutivas e qualidade seminal,
bem como o uso de antibióticos
em diluidores e toxicidade dos
plásticos. A AIM CIALA agradece o
convite do fornecedor Magapor.

COLÓQUIO SUICULTURA SAGRAN 2015
No passado dia 30 de Maio, realizou-se o Colóquio de Suinicultura da SAGRAN, organizado em parceria com a
AIM CIALA e o Município de Santiago do Cacém, no Auditório Municipal António Chainho. O colóquio decorreu no âmbito da Santiagro 2015 e contou com a presença de cerca de uma centena de participantes.
O colóquio contou com a apresentação de 3 temas: “Cuidados na
Maternidade”, abordado pelo Dr.
Pedro Carreira, “Efeito de um
lactoiniciador vs pre-starter na
produtividade dos leitões em
aleitamento/recria”, pela Engª Ana
Raquel Ramião, e “As micotoxinas
na produção de suínos” apresentado pelo Dr. Hugo Caldeira.
Um agradecimento especial aos
oradores presentes neste colóquio

pela disponibilidade de participarem e partilharem o seu
conhecimento.
Este colóquio decorreu no âmbito
da Santiagro 2015, XXVIII Feira de
Agropecuária e do Cavalo que se
realizou dias 29, 30 e 31 de Maio,
no Parque de Exposições de
Santiago do Cacém. A participação na Santiagro teve como
objetivo divulgar a atividade da
empresa à economia local e

regional. A AIM CIALA agradece a
todos os que visitaram e colaboraram nesta atividade.

PARTICIPAÇÃO NA III CONFERÊNCIA DE REPRODUÇÃO IMV
Nos dias 16 e 17 de Junho, alguns membros da equipa técnica da AIM CIALA estiveram presentes na 3ª edição
da Conferência Técnica de Reprodução da IMV Tecnologies, realizada em Deauville, França.
Esta contou com a participação de
vários investigadores de diversos
países,
especialistas
em
reprodução de suínos. Grande
parte da conferência teve como
foco principal a problemática da
utilização de antibióticos nas
explorações, mais concretamente,
nos diluidores utilizados na
produção de doses de sémen,
tendo sido apresentadas novas
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tecnologias e equipamentos,
como possíveis alternativas para a
diminuição da contaminação das
doses de sémen e, consequentemente, na utilização de antibióticos. Outro foco da conferência foi
a apresentação de novos equipamentos
laboratoriais,
mais
eficientes a nível tecnológico no
controlo da qualidade seminal. A
AIM CIALA agradece ao fornece-

dor IMV o convite de participação
nesta Conferência Técnica de
Reprodução.
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CELEBRAÇÃO DO 18º ANIVERSÁRIO CIALA
Parabéns à AIM CIALA! O CIALA celebrou o seu 18º aniversário no mês de Julho, e contou com a presença dos
colaboradores do Centro de Inseminação Artificial do Litoral Alentejano, do ASLA, a administração da Cooperativa de Criadores de Gado da Benedita e Topigs Norsvin Portugal e Espanha.
Esta comemoração realizou-se na
Herdade do Cebolal, em Vale das
Éguas, sendo esta herdade
provida de 23 hectares de vinha
por onde se fez um passeio e explicação sobre o processo de

viticultura por parte do enólogo
Luís Mota Capitão.
Não podendo deixar de se realizar
a habitual prova de vinhos
seguida de um almoço de cocaria.
Por fim foi ainda feita uma visita à

adega e ao enoturismo, sendo
seguida pela atribuição de
prémios de produtividade e
carreira aos colaboradores das
empresas ASLA e AIM CIALA.

PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA AI VET’S 2015
AIM CIALA participou na 26ª Conferência Anual EU AI-VETS, no passado dia 16 e 17 de Setembro, em Varna na
Bulgária, fazendo-se representar pela Carla Martins.
Os principais temas debatidos
nesta conferência foram as atualizações sobre a nova legislação de
sanidade animal, predição de fertilidade, vantagens e desvantagens
dos diferentes regimes de temperatura na produção de sémen,
integridade da cromatina, associação do genoma para o estudo
da motilidade espermática em
varrascos e experiências com ar
filtrado em centros de insemi-

nação artificial.
Durante a Conferência EU AI-VETS
decorreu também a reunião do
Qualivet, um grupo de especialistas em inseminação artificial,
provenientes de diversos países
da Europa, no qual a colaboradora
Carla Martins participa. Os principais temas discutidos no Qualivet
foram as atualizações sobre a nova
legislação de sanidade animal, as
doenças Clamídia e Brucelose.

FORMAÇÃO INTERNA MINISTRADA NA AIM CIALA
A 30 e 31 de Julho, a equipa de laboratório da AIM CIALA, esteve em formação com o Diretor de Qualidade e
Desenvolvimento da AIM Ibérica Alfonso Bolarín. Estiveram presentes nesta formação as equipas laboratoriais
do CIABEN e do CIALA.
A formação teve como objetivo
monitorizar os diferentes operadores e identificar
eventuais
diferenças operacionais entre os
operadores de laboratório e
consequentemente corrigi-las. A
formação
mostrou-se
muito
importante do ponto de vista
comparativo entre os diferentes
colaboradores.
Pretendeu-se
reforçar a homogeneização dos
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procedimentos de análise seminal
entre operadores.
No passado dia 28 de Setembro
todos os colaboradores da AIM
CIALA, que exercem funções nos
diferentes Centros de Inseminação
receberam uma formação sobre
Biossegurança. Esta formação
pretendia reafirmar todas as medidas de biossegurança que atualmente já são tomadas, e que são

fundamentais para manter os
Centros de Inseminação Artificial
em elevados níveis de sanidade.
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PARTICIPAÇÃO NA V
JORNADA
INTERNACIONAL DE
REPRODUÇÃO SUÍNA
No mês de Outubro, realizouse a V Jornada Internacional
de Reprodução Suína, organizada pela Humeco. Situada a
400 km da capital de Espanha,
a cidade de Huesca recebeu
este congresso, onde foram
abordados temas tais como a
crescente importância do
varrasco na inseminação artificial e o uso da seleção genética como ferramenta para
estimativa do valor genómico
do animal, com base na
análise do seu genoma. A
nível tecnológico foram apresentados
equipamentos
como os ultrassons para uso
nas maternidades, um diluidor sem antibióticos e um
Bactibag por parte da IMV.
Foram igualmente expostos
diferentes casos de estudo,
um relativo à inseminação
pós-cervical (qualidade dos
espermatozoides, volume da
dose seminal e retorno) e uma
análise comparativa entre um
diluidor de longa duração vs
um diluidor de média
duração. Foi ainda apresentado um estudo sobre a
contaminação bacteriana no
sémen e um plano de monitorização e contingência
relativo
ao
Síndrome
Respiratório e Reprodutivo
Suíno (PRRS).
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SEMINÁRIO AIM WORLDWIDE REALIZADO EM
PORTUGAL
No passado dia 4, 5 e 6 de Novembro, Sines acolheu o 9º Seminário AIM
Worldwide - Dealing with growth. Este seminário teve a organização da
AIM CIALA e a colaboração da Topigs Norsvin Portugal, e contou com a
presença de 50 responsáveis de centros de inseminação artificial oriundos de 23 países.
Durante o decorrer do Seminário
foram discutidos os novos desenvolvimentos e inovações no
campo da inseminação artificial,
tais como, testes sobre a toxicidade dos materiais utilizados,
ensaios sobre inseminação póscervical, influência da fragmentação de DNA na fertilidade e a
construção de novos centros de
inseminação artificial. Os novos
membros da rede AIM apresentaram também os seus centros, o
seu funcionamento e os seus mercados.
Durante o Seminário houve ainda
tempo para a visita guiada à
cidade de Sines, local onde nasceu
o navegador Vasco da Gama e às
Ruínas Romanas de Miróbriga na

cidade de Santiago do Cacém.
O encerramento do Seminário
decorreu na Adega José Maria da
Fonseca em Azeitão, que terminou
com uma visita à adega e uma
prova de vinhos.
A organização do seminário no sul
de Portugal revelou-se um local
inspirador para reunir e discutir
sobre
os
desenvolvimentos
futuros na rede AIM Worldwide e
Topigs Norsvin.

APRESENTAÇÃO SOBRE A GENÉTICA COMO UMA
FERRAMENTA NA PRODUÇÃO DE LEITÃO
No passado dia 12 de Novembro, decorreu no CNEMA em Santarém, o
Workshop de Leitão de Assar, integrado no programa do VII Congresso
da Sociedade Científica de Suinicultura com o tema Recrias. A convite da
organização, a Engª Carla Martins, em representação da AIM CIALA, fez
uma apresentação sobre a genética como uma ferramenta na produção
de leitão de assar.
Foram abordadas as diversas raças
geralmente
utilizadas
na
produção de leitão de assar e
apresentadas as suas características. As raças mais utilizadas na
produção de leitão de assar são:
Raça Bísara, Landrace, Duroc, Raça
Alentejana e Malhado de Alcobaça. Os varrascos direcionados

para a produção de leitão de assar
representam cerca de 20% do
efetivo dos Centros de Inseminação AIM CIALA.
Na apresentação foram também
exibidos os resultados preliminares de um estudo que está a ser
desenvolvido pela Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro,
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com a avaliação das diferentes
características da carcaça de leitão
de assar, em função da sua
raça/cruzamento. Um agradecimento especial ao Prof. Divanildo
Monteiro e Susana Fernandes
pelos dados disponibilizados.

2015

REUNIÃO ISO EM
SANTIAGO E MADRID

AIM CIALA DIVULGA A SUA ATIVIDADE EM
ESCOLAS AGRÁRIAS
Durante o ano de 2015, a AIM CIALA esteve presente em diferentes Escolas Agrárias para apresentação da empresa, do seu funcionamento, dos
serviços disponíveis, do método de trabalho e controlos de qualidade
realizados. Estas visitas têm como objetivo a divulgação de novas tecnologias na Inseminação Artificial Suína, junto da comunidade estudantil.
A visita à Universidade de Évora
aconteceu no dia 10 de Novembro, a convite do Professor Rui
Charneca e contou com a
presença do João Santiago e Sónia
Girante. A Escola Superior Agrária
de Santarém recebeu os colaboradores João Santiago e Sónia
Girante, no passado dia 2 de
Dezembro, a convite da Professora
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Paula Azevedo.
A Escola Profissional Agrícola D.
Dinis-Paiã recebeu os colaboradores João Santiago e Carla
Martins, no passado dia 15 de
Dezembro, sendo que nesta apresentação estiveram presentes
cerca de 50 alunos do 2º e 3º Ano.
Um agradecimento à Professora
Rosário pelo convite endereçado.

No dia 24 de Outubro 2015 foi
realizada em Santiago do
Cacém a reunião geral do
sistema de gestão da qualidade da AIM CIALA, onde
estiveram presentes, todos os
colaboradores da empresa.
Esta reunião permitiu analisar
todos os pontos críticos dos
diferentes sectores encontrados ao longo deste ano e
debater oportunidades de
melhoria operacional.
Após a reunião em Santiago
do Cacém, no dia 24 de
Novembro, João Santiago e
Sónia Girante deslocaram-se a
Madrid, onde se reuniram
com os centros inseridos na
Certificação da ISO 9001:2008.
Nesta
certificação
estão
presentes os Centros de
Inseminação Artificial da rede
AIM de Portugal, Espanha e
Itália. Esta reunião permitiu
analisar todos os processos do
Sistema de Gestão da Qualidade implementado.

A CARIOTIPAGEM COMO UMA FERRAMENTA NA
MELHORIA DA QUALIDADE
A análise cariotípica é uma técnica laboratorial utilizada para a análise
dos cromossomas com o intuito de detetar alguma anormalidade
acrossómica que poderá causar alguma condição genética.
As células recolhidas de um
individuo (sangue, pele, etc.), são
induzidas a dividir-se e depois
fixadas na fase de metafase, um
estado de divisão celular onde os
cromossomas estão condensados
e, por conseguinte, visíveis e
Pinhal do Concelho, Apartado 159
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observados ao microscópio. Os
cromossomas são tingidos com
corantes específicos, observandose um padrão de faixas claras e
escuras (denominado padrão em
bandas). Estas bandas refletem
diferenças regionais entre os
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valores A e T (Adenina e Timina)
versus G e C (Guanina e Citosina). O
padrão em bandas de cada cromossoma é específico e consistente, permitindo a identificação
de cada cromossoma.
Esta análise permite a deteção de
uma grande variedade de anormalidades cromossómicas como a
perda ou o ganho de um cromossoma, perda de porções de um
cromossoma ou translocações
recíprocas (quando uma porção de
um cromossoma quebra e “juntase” com outro cromossoma).
As translocações recíprocas são o
tipo de anormalidade mais
comuns em suínos e estão maioritariamente associadas a uma
redução da performance reprodu-

tiva do animal, nomeadamente
hipoprolificidade, ou seja, poucos
leitões por parto, o que poderá ter
grandes repercussões a nível
económico numa exploração.
Assim, torna-se evidente a
utilização de métodos para um
controlo citogenético na produção
suinícola. A utilização de animais
com alterações crossómicas pode
causar perdas económicas, muito
maiores que o valor das análises
cariotípicas.
Neste ano de 2015, a AIM CIALA
iniciou o controlo do cariótipo dos
novos varrascos Topigs Norsvin,
que entraram em produção, em
conjunto com a Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro, antes
de efetuar a venda das doses. Esta
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análise tem como objetivo a
deteção de animais com o
cariótipo alterado e, assim, prevenir consequências negativas e
problemas futuros às explorações
a quem se fornece doses de
sémen, sendo esta uma mais-valia
para os clientes. Futuramente, o
objetivo da AIM CIALA é alargar o
controlo do cariótipo dos animais a
todos os fornecedores de genética.

RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
No passado dia 14 Dezembro, o Centro de Inseminação Artificial da Benedita, CIABEN, foi auditado pelo Auditor Chefe Juan Figueruelo da AENOR. Estiveram presentes: João Santiago, Sónia Girante e Pedro Luís. Esta
auditoria ocorreu para a renovação do Certificado de Qualidade ISO 9001:2008 até 2018.
Foram discutidos os pontos fortes
da empresa e oportunidades de
melhoria. Desta auditoria foram
levantadas duas não conformidades de categoria menor a serem
corrigidas e obtendo assim a reno-

vação do Certificado de Qualidade.
A equipa AIM CIALA está de parabéns pelo esforço realizado
durante todo o ano em manter
todos os processos atualizados e
em andamento.

57% DE RENOVAÇÃO EM 2015
Em 2015, a AIM CIALA renovou 57% do seu efetivo distribuído pelos 3 Centros de Inseminação Artificial. Contribuíram para a renovação do efetivo a entrada de animais das raças autóctones Raça Bísara, Raça Alentejana
e Malhado de Alcobaça. Atualmente, a AIM CIALA possui no seu efetivo 32 varrascos de Raça Bísara, 8 varrascos de Raça Alentejana e 3 exemplares da Raça Malhado de Alcobaça.
Os CIA’s receberam também
varrascos da genética Topigs Norsvin (Largewhite, Landrace, Linha B,
Linha Z, Talent, Duroc, Pietrain e
Traxx), do fornecedor UPB, que
foram recebidos animais de Raça
Pietrain e Largewhite, do fornecedor Nucleus, que atualmente já
estão disponíveis as raças Pietrain,
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Landrace e Largewhite e da genética PIC, animais Duroc e Pietrain
Profit+. Para a AIM CIALA é importante garantir aos seus clientes
evolução e diversidade genética,
por isso, é fundamental uma
elevada taxa de renovação do
efetivo.

tlf (+351) 707 20 50 51 | (+351) 969 30 50 59
fax (+351) 269 82 68 58

www.aimciala.com
geral@aimciala.com

NOTA: A Newsletter AIM CIALA é disponibilzada gratuitamente aos seus subscritores. Os conteúdos aqui disponibilizados são de natureza geral e não
substituem actos do foro da medicina veterinária, nem tão pouco foram pensados para isso.

