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PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E MANEJO-FATORES DE ÊXITO EM CAXAMBU 

O objetlvo de José Rubens de 
Metrelles era demonstrar os resul
tados alcançados pelo seu rebanho 
tecnicamente alimentado. 

Trazenc1o em suas veta• o san
gue da trac1içào de crlac1ores de ga
do de leite, na Fazenda N. Senhora 
de Lourdes, vem !le observanc1o rl
gorO!fO programa de manejo e all
mentaçlo de seu plantel de menos 
de uma centena de anlmal.o. Pro
curanc1o manter a mtdla constante 
de 35 vaca& em Lactaçio, no regime 
de duas ordenhas, entregou no mb 
de Julho. em plena ~aêca", 550 li
tros de leite dilrlamente ( 15,5 li
troa/ por ce.beça; por dta), l coope
rativa de Concelçio c1o Rio Verde. 

ALTA PRODUÇAO NA SI:CA 

Para !le a "s!ct." nio foi proble
ma! seu gado até melhorou de as
ptteto e proc1uçlo. Arraçoou seu 
J:!lantel com silagem e a veta ; no 

cõr.ho, mistura balanceada com
poota de .0% de. tubá de milho. 
20% de torta de algodão, 20% dê 
rarellnho de trigo e 20 % de Super
bovlcold K6. O programa alimen
tar recomendodo pela Tortuga com
plementava-•• com FOSBOVJ-%3 
(mlnerall:r.açio A base de tóaroro l. 
Reprodutores, vacas e novilhas de 
elite recebem Vllarold. 

CONCORRENDO ENTRE 08 ME· 
LRORES PLANTtiS DE ROLAN 

DI:S DO PAIS 

Nio se trat.a va, portanto, de I e· 
vantar prêmios, mas demonstrar os 
resultac1os conseguidos com a apll · 
caçlo de sua técnica. Era necessá
rio, agora, levar ao conhecimento 
de seuo companheiros pecuarlstas 
nil.o só de Con~elçlc do Rio Verde, 
mas de todo o Sul de Mlnu e de
mala reclôel do Pais o que conse
rulra. 

A IX Exposlçil.o Especialit.adu 
em Gado Lelt~lro, realizada em se
tembro illt Imo na cidade de Ca · 
xambu, )untam•nt.e com a XXI Ex · 
posição Agropecuárla e Industria l 
do Sul de Mlna.s . !ol o local esco
lhido. Nestes certames se reúnem. 
por tradlçio. o que de mala repre
sentativo ezlste em gado leltetro, 
part.lcularmente da raçl\ Holande · 
sa . 

PRODUÇAO MtDIA OlARIA SU · 
PERIOR A 19 QUILOS DE LEITE 

Foram seleclonadas quatorze v a· 
cas das várias ldac1es, de uma a 
cinco crlao, e que se encontravam 
em diferentes estl\ctos de tactaçlo, 
desde o 1." até o 7! m!s. Com esta 
"Vacada- - meatlçaa Holanc1esa~ 
- de baixo grau de aangue, rece
beu aa felicitações gerais em Ca
xambu-

.José Rubens de Melrelle.< conoe
gulu superar as mécllas de produ
ção com que •e destacara nas Ex
posições de Conceição do Rio Ver 
de em 1966. 1987 e 1968. Dez v& ·· 
cas. nos t rês dias de contrõle. pro
duziram. em mMia, cada uma . 
29.038 quilos de leite por dla. AS 
tr~• no,•llhas de primeira cria de
ram a excelente média dlirla de 
19.133 quilos por cabeca. 

Mas uâo foi somente êl<te cria 
dor que se beneficiou com a de
monstração. A Expoalçio de Ca 
xambu merece também o aplauso, 
pol• nela mais uma vez ae provou 
que o fundamento da produçlo 
t,Ati no H:U prorrama de manrjo .,. 
Alimentação. 

A TORTUGA orgulha·se de ter 
rolaborado com seu - Programa ele 
Al imentação· para mais esta vl
tóría. 

SELETA DO ANOAI . Campel S~nlor P.C. da XXI Espo~lçilo de Ca
umbu. Sua proprletârla , D. Odelte dos Reis Melrelles, c:onc:onendo 
pela primeira •n e ••ruindo o Procuma de Allm&ntaçlo *TURTUUA'', 
con••Julu a produção media de 41.1M lll de leite nos trfe dias 

de eontr61P. 

COMPROVARAM SUA QUALIDADE: LETRADA. MAI . INGA, ARENA, OALICIA, GRA(JNA, ALTEROSA, I'LA· 
TINA, MEDALHA, SERTANEJA E PRINCESA, que produdram a m~c1la de 29,838 quilos por cab~.,/dla. A• 

no•llhaa CARA PRETA, CUBA e FLORA deram 19,133 quilo• •m média, por cabecaj dla. 



Programa TORTUGI de produção leiteira 

•~ BOVJOOLD Ke 
TORTUGA ·-:·· .. 

SUPER BOVIGOLD 
(Concentrado de pr·otelna) 

FOSBOVI 
(Fósforo) 

VITAGOLD ADE 
(VItaminas) 

TETRAMISOL 
(Vermrfugo) 

EPRESENT AM O "PROGRAMA TRIPLICE" DESENVOLVIDO 

PELOS TÉCNICOS DA "TORTUGA", PARA MINORAR OS 

PROBLEMAS DA S~CA 
SOLICITE INFORMAÇÕES OIRETAMENTE À 
"TORTUGA, • Cia. Zootécnica Agrária 
Rua Progresso, 219- Santo Amaro - SP. 
Fones1 267-3542, 269-0247, 269-1092 
OUAOSSEUSREPRESENTANTESEMTOOO 
O BRASIL. 


