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VACAS LEITEIRAS 

A seleção genética para alta produção de leite nas ultimas décadas
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A seleção genética para alta produção de leite nas ultimas décadas, tem sido 
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sistêmicas,para permitir interações, entre os mecanismos fisiológicos que regulam o 

metabolismo e a reprodução. 
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