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Projeto
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Objetivos:

O grupo propõe-se desenvolver protocolos de imunocastração adaptados às
diferentes fases do ciclo produtivo de porcos de raça Bísara, tanto para
aplicação em animais pré-púberes como em animais maturos. A otimização
destes protocolos às condições específicas de maneio desta raça autóctone
como foi solicitado pelos produtores através da ANCSUB permitirá:
1. Criar um portfólio de protocolos para imunocastração prolongada (mais de 8
semanas), desenhados para um segmento do ciclo produtivo em específico, e
em função da idade ou peso pretendido ao abate;
2. Cumprir as diretrizes europeias relativas à prática de castração cirúrgica em
porcos;
3. Suprimir a atividade reprodutiva da fêmea e macho reprodutores antes do
abate e por consequência contribuir para a redução do cheiro sexual (associado
à androstenona e escatol) nas suas carnes e da depreciação da carcaça que
lhe está associada;
4. Avaliar o impacto desta técnica de maneio na eficiência produtiva e na
qualidade do produto final (carne de porco Bísaro);
5. Modernizar e inovar o maneio reprodutivo das explorações de porco Bísaro;
6. Contribuir para a normalização da qualidade das carnes Bísara e em
consequência dos produtos transformados;
7. Aumentar o fluxo de animais da categoria jovens adultos (idades próximas de
um ano) para a indústria de transformação de produtos de elevado valor
acrescentado;
8. Contribuir para a valorização e sustentabilidade da produção de carne de
Bísaro e produtos dela derivados.

Resultados
Preliminares:

O Porco Bísaro é um animal bastante precoce do ponto de vista reprodutivo.
Por isso mesmo o protocolo de imunocastração deverá ser iniciado mais cedo
do que o previsto para as raças e sistemas de produção industriais.

Atividades de
divulgação:

Tema: Caracterização do sistema de produção do Porco Bísaro, nas III
Jornadas do Porco Bísaro
Local: Auditório da Casa do Povo, Vinhais
Data: 9 de fevereiro de 2018
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