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A caprinocultura constitui-se em atividade de elevada importância
sócio-econômica para pequenos e médios produtores rurais. Nos últimos
anos verificou-se um aumento significativo no número de produtores de
leite em decorrência da instalação de laticiníos sob inspeção estadual e
federal, específicos para processamento do leite caprino, em nosso
Estado. Por outro lado, tem aumentado o número de produtores de
caprino tipo carne. Estes criadores têm-se organizado em núcleos a fim
de garantir a oferta de carne ao mercado consumidor. Um número
expressivo de caprinocultores, em especial os detentores de matrizes e
reprodutores melhoradores, são associados à Caprisul. Esta entidade é a
sub-delegada do Ministério da Agricultura na emissão dos registros
genealógicos em nosso Estado e tem demonstrado interesse em
trabalhar conjuntamente com a Universidade a fim de buscar subsídios
para o pleno desenvolvimento da produção de caprinos em nosso Estado.
O Setor de Medicina Veterinária Preventiva têm desenvolvido projetos de
pesquisa na área de sanidade caprina. Têm-se ainda, observado um
número crescente de alunos do curso de Veterinária interessados na
atividade caprina. Desta forma, justifica-se a execução do presente
projeto.   A ação de extensão será realizada através de  orientações
relativas a produção de rebanho zootecnicamente controlado (portador de
registro genealógico) junto à  Associação de Caprinocultores do Rio
Grande do Sul (CAPRISUL), na Sede da Farsul- Casa Rural; palestras
técnicas: serão realizadas palestras abordando temas atuais e relevantes
à produção caprina, durante a realização de exposições e feiras, já
agendada a rea l ização do I I  d ia  do Capr inocu l tor ,  durante  a
Expointer-2010;  dias de campo: será realizado em outubro, na Cabanha
Sepé Tiarajú, em Farroupilha, um curso de inseminação artificial e um dia
de campo sobre o tema;  apoio ao CaprInforma, redigindo e/ou
organizando informações técnicas no veículo de comunicação dos
caprinocultores.


