
CONTATOS: 
Localização: Fazenda Onix I – Birigui/SP, rodovia Marechal Rondon, km 526;
Fazenda Onix II, rodovia que liga Brejo Alegre a Buritama;
Fazenda Onix IV – Aparecida do Taboado/ MS, Estrada da Lagoinha, km 13
à esquerda; Fazenda Onix V Inocência/MS, Estrada da Moranga, km 69. 
Correspondência: Rodovia Marechal Rondon, km 526, 
CEP: 16200-970 bairro Colônia 4, Birigui/SP.
Telefone: (18) 3623-1069 ou (18) 3643-7002

08 a 11 de Março

ONIX AGROPECUÁRIA
CARLOS E VALDIR MESTRINER

O trabalho   da  Onix  Agropecuária  foca  em

As atividades da Onix Agropecuária, com 

plantel Nelore PO e POI, tiveram início em 

2003, a partir da aquisição dos primeiros 

animais em leilões, com base na linhagem 

VR e outras famílias dos mais renomados 

plantéis da raça. A produção de carne com 

genética de confiança da Onix é realizada 

em 4 unidades. Birigui, no interior do Estado 

de São Paulo,  abriga doadoras que 

p a r t i c i p a m  d e  p r o g r a m a s  d e 

melhoramento genético.

A evolução genética do nosso rebanho é o 

foco na produção. Para isso diversos 

investimentos são feitos a cada ano em 

novas tecnologias para maximizar esse 

processo e disponibilizar ao mercado 

animais superiores.

São DEPs que oferecem, além de alto 

rendimento, um retorno financeiro elevado.

produzir carne com  genética de confiança. 

Por isso, técnicas como inseminações e 

fecundação in vitro são usadas para criar 

animais melhoradores. 

@agropecuariaonix

www.onixagropecuaria.com.br

/OnixAgropecuaria

"O nosso foco é atuar na cadeia da carne, produzindo 
reprodutores e matrizes de alto valor genético, 

rentabilizando assim os nossos clientes. Nós primamos 
pela produção eficiente de carne de alta qualidade por meio 

de uma genética de confiança. A Onix tem esse 
compromisso como fundamental para com os nossos 

amigos pecuaristas. Essa é a nossa busca constante e para 
isso usamos o que existe de mais moderno para otimizar os 

ganhos do criador" Carlos Mestriner
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