da produção

ciência e a

VIII TORNEIO LEITEIRO DE MOCOCA
A TORTUGA congratula-se com os participantes e
promotores dêste torneio da produção
MELHOR VACA DO TORNEIO

S ll .YA~A pnq•t·i('d;u lf' dn <·•·i:ulur OHmplu (~urc• lu Dlat- , p rmludu a m édia
diArJa d e s~. :UtO ·k .:. t ntt-J,..,.ou o lot.,. t:nnhtulor do tc;r·n.-iu, o qual aeusou a média
diArha tlf': S0,614 kJ:' IH•r c·n h~._·:t. ~"""1. tamh~m . n \"f'n<•f"dura do concur8o l ett ~Jro
tln t ;x lm.. h.'i'\o dt"' (~n nx u pf , rmn n Jll"hdU{~to d<" 107 .M50 li#: ~m trés dias.

~

ANO

JX

AGôSTO DE 1964

AGôSTO

• 1964

N.0 109

52. . A

VIII TORNEIO LEITEIRO
OE MOCOCA

Como

blema. da produtf\.idade, certamenre
cõnsctos de que nela reslde a base
econOmtca do empreendimento. De
ano para. ano elevam-se as m~dlas
diárias por cabeca dos diferente~
lotes concorrentes.
Além do progresso qu e os dados
ao lado comprovam, evidenelam, ê.
vista da pequena diferença entre os
vários lotes, a
homogeneidade da.
capacidade prod utiva dos rebanhoR.
i.sr.o é, que as boas produtotas não
constítue.nt exceção, mas a regra.

Promovido pela ASSOCIAÇAO
RURAL DE MOCOCA, CASA DA
LAVOURA DE MOCOCA e LACTINIOS MOCOCA S. A.. roalizou-se,
durante o mês de julho p.p., o V /II
Torneio Leiteiro de Mococa .

Pela oilava vêz, crtadores da ngiãiJ

acorrem a esta prova. numa evidên·
ela de que estio decididos a melhorar

a produtividade de seus rebanhos.
Com efeito, os resultados e o número
de concorrentes nAo deixa dúvida.
quanto 111: esm inteligente decisãr-.
dos pecuaritsta~ da M~dla

Mogi Q.tl&.,

Basta olhar para as médías díâriM
por cabeça. acusadas pelos dlferentes
lotes. nos vários torneios, para que
nos en t,u~i a~memos com a curva. asr.en donal

tr::tçada.

pelos

rebanh o~;

concorren tes, através dos anos.
Maior significado asswnem es!'ias

médias se as

con~idcrannos

UOI.J\'JA - p mp•·lf'thtdr do t<rhulor Ollmpiu fmrl"in 111 :1'1, ln1r~t·n nl f' dn
t'll nlpt'11u. 11lt'Mn (' ntt :1 m#dia dr li.S~fl kl[ l!!.o htjfnr no l ntf' t .

diárias, fixa em oito o número de
animais por concorrente e estabelece
média de produça.o cslcul a.da sObre
as cinco melhore~ vacas de cada lote,
concorreram l1 cri adore.!!:
Adtlta LllllR da Silva Otas, AlOVlSiO
Taliberti Ant onio Celso Di Bs, Béne~

lulr

d<~ Moraes. Carlos Lima Dias,
Célio Figueiredo Costa, João de Assis
Rocha, José Pereira Ltmn Filho,
Ollmpto Oarr.la Dias. São Francisco
Sociedade Ltda. e Waldvr Freire

MPirf"JlP.s

-

OS RESULTADOS :

mais, senão ape-noo;: uma r:onseqüêncla. de ractonat integração proteica-

vitamín1 cftt-mincral da alimentação.
Indicam, devemos fritar, um fndtce
de que é poss1vel atra ves:sar a sêca
~m as costumetras quebras de produção, contanto QUe providenciada

MéJia dirtri« por <·abc.~a
;'I

tln r

I

1964

I

1%3

I

A>

VANA , com 35,490 kg, superou
em 4,180 kg a produçll.o de GASOSA, que to! a melhor em !963.
b l Produção da.t vaclll dos lotes

_,

vana -

Oaso•a -

,30.614 kg
27,2&6 k~
2J .QBS k~

4." Adili<t Llm:l Di..-:-

I ZJ ,134 kg

2g , l2~

kg
22.872 kg
22 .478 k~
cAnloni u O

I

Dia!<.J

5." Silo Francisco Ltda .

I 22.210 kg

I (Jose
22,1)26 kg
Per~i ·
I

ra Filho)
21.196 kg

I

1.10~

IY
2.0
J .o
4."
5: 1

kg

to

2.0

l t6-4

' "~"'"'

no lntf'

27.250 kg;

mP/horefJ vacas ([(7 cada lot e

S ã o Francisco Ltda .

Mun.t JÓ

-

Média
diúda

M a r ~n

.l5.4<l'J k ~
19,030 kg
26.020 kp

ilha

UOJgi:l

25,900 kg
24,460 kg

(iu<.~ira

Gir
Leiteiro

São Fr a nci sco Ltda. <Rt'tir o
!Pt l - Médta diária I cabeça

-

13,944 kg;

a.Argentina"

São Francisco Ltda. ( Fazeuda
Sto. Antonio do Engenho) -

Criador
I
2
3
4

f~.J

• l .a eolmo011da do lote l'encP1Ior d o \"01 Tornf'lo d,. l1'CH'M• , rnm
!lt.~IO kK tlt' mtdla. l'n•ttrlt- dade d~ Ollmplo fiarei• IJIIIto.

SZ- 0

f_;!'! h miiJ:nllka mf'!!tl('a 71" ho bndh pr~tdu:& normal.
mf'ntto., rf't: lmf' d to p11do t"Hm um t tr lltn• . U k f rU #.rln"
:'\n VUI Tnrnt'le 11,. Morm•n nru,r1H1 '!_. kc df' ml'dlf'
T'' ••l'lf'INArlo: J ttW. l't'rt'lm l.lm~ t'llhn

Aproveitamos a oportunidade parf\
divul~ar os resultados obtidos pelo~
quatro primeiros animais. Embora
é'te concurso se li mtte a apenas tr~s
d.Jaa e, por isso, não tenha a mesma
expre5são dos torneJos de duraçA.o
têcmcamente recomendada, sempre
coruUtui um Pstlmulo ao melhoramento do 2ado da região.
Rnull.ado.~

I

Sihana
Ralida
Patt1J ih a

Juo.n Carlos Pedreiro de Freitas, pro·

uc

Concu r so Lettefra

G•wct:1

Fora de Concur!o Red Sindhl
FORTALEZA, de propriedade do sr

•

EXPOSI ÇAO DE GUAXUPt

V :l U \

Olimpio Garcia Dias
Mario Salgado Braghctta
Mario Salgado BrJghetta
Mario Salgado Br;~ghctta

Sais M1nera1s e Vitaminas
DE.

A~

Sih a na

M ~dia diária I cabeça
lote d ~
5 ''acas - 13,418 kg - Me lh or
vacA. . '' Esportiva" - 15,140 ke

•

1

Olimpiu Gan.m Dí.a:<.
Ant<mio Cd~ Di a'<
Pereira Lima Filh o
Adifia Lim a Dias

Melhor vaca

,\RARA -

r

Vn:.: n

13,944 kg .

OS CONCORRENTES

AGOSTO

Sam-

Jo~t!

.. ~ lote de 5 vacas -

brilho do certame.

torneio, cujo regulamento
estabelece regime de duas ordenha.c;

em .f .o

29.5 10 kg ;

29,020 kg; -

<.1 ) Calegorfa especial

taçáo protéica e perfeita Integração
vltamlnlca-mineral
Portant.o, pelo alcance zootécnico
ela iniciativa e pelo 1dealtsmo que a
fundamenta. a TORTUGA congratula.-se com a Associação Rural de
M ococa , C'om a CR!i>.R rla Lavoura e
rom Lacticinios Mococa S . A , patro
<'mndore.s do Torl)('iO; com os cria.
res concorren tes e, ainda, com os drs.
Waldir Fre1re Meirelles, lbens Be\mu·
des cte Toledo e Saint Clair Relter,
respectivamente, veterinário regtonal
rio D. P. A.. agrônomo regional e
veteriná rio da LactlcJnJos Mococa
S A , cuja dedicação foi dP.~ l siva. ao

~ste

dulilfleoR·~

r't'Ol'r led•df' ""' Olltnpto ( L nine.

I .01~ k ~

c;uflcif"nte rli!iiponibitidade de alimento grosseiro ( feno, silagem etc.'l e
propo rcionndtt8 :-tdequada. suplemen.

A

27,450 kg; Noite -

Criadot·

1,4oó kg
Hl4 kg
I ,, 10 k g

dto !t,t.!O kc

t~nnpeAo.

Trocada - 26,470 kg; More·
na - 26,230 kg .

35,490 kg; B ollvia -

31 380 kg; Arara -

Dtfen·n,_.•
para m:w;

~fa.

Com n

bl•t• - 27,670 k~ .
Antonio Celso Dias : Maro. vi·
lha - 29,030 kg; - Nisa -

2.o

Olimpio O areia Dias: Silva..

l.o -

I
1." Olimpiu Gar<.ia Dia!\

2." Antonio C~l s o Dia._
1... Jo'\é Pl•rtita Lima Filhü

GASOSA -

Melhor vaca do Torneio- STL-

colocadoa em t.o e 2.o lugares :

em re·
C ri

OUTROS RESULTADOS

dito

laçlo à época ern que nonnatmente

se realizam O.!; torneios.
Marcado!)
para o m~s de julho, processam-se
Pm plena
séca, quando os pastos
res.sequidos pouro oferecem para o
prrenohimento rtas exigêncins nutri·
tivas dos animais. Quando e geral
a queda
na produção, dcpo r ümos
com onltna1s produzindo em ntvets
alt.amente económicos. Como já res-.
saltamos a propósito dos anteriore~ .
não hâ milagre n o !ttto dêsses ani-

entuslasmant,e,;

dis~emo~.

fornm os re~ultndns, pois rlemons tr~m
que os criadores desta região conside·
r nm séria e inteligentemente o pro-

Pn:x:lução
t'rn 3 dia~

107.850 kg

I

99,000 kg

94,400 kg
93,650 kg

I
I .u.ooo

.M c!dH\

diád.l

35,950 kg
kg

31 ,466 kg
31,216 kg

duzm 48,750 kg em 3 dias, ou 16,25{) kg
de médin diário..

\fAJtA"I.IIA - ( ' nm • mMia df' !lt,tSI k c . tol •
mt'lhor ':u·a d• lotr 'l ('f' . nm p~lu.
rrnprlt<htde d n
'rl11dnr :\ nhtnlt> ('~I"'" Ola t~o.

"TORTUGA"
REVISTA

DOS

CRIADORES

FATORES DECISIVOS
PARA MAIOR PRODUCÃO
DE LEITE .
,

I

RAÇA
INSTALAÇÕES e

S uper bov i goI d k6
CONCENTRADO PROTtlCO VITAMi NICO E MINERAL
UM PRODUTO QUE POSSIBILITA

•
•
•

P re pa rar uma ração completa, e conóm ica e sempre igua l
Obter da vaca , o máxi mo que ela pode produzir (importante para a seleção e para o controle leiteiro)
Uma parição por ano. pela melhor conser vação do animal
Ma n ter os anima is fortes, sadio s e li vres do perigo da
tuberculose e out ra s doe nças .

•
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DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DOS PRODUTOS V ETERINARIOS CARLO ERBA, PARA TODO O BRASIL

