
IIYAS FONTES DE LUCRO PARA O CRIADOR 

A lon~a ex~eriência ~a T O R T U C A no cam~o ~a ~ecuária 
~ermite a~resentar aos cria~ores um novo ~ro~rama, ~ue 
constitui a forma mais ~rática ~ara aumentar seus ren~imentos. 

Os ~ua~ros, ~ue se vêem nas ~á~inas centrais, ~emonstram 
claramente como conse~uir este lucro a~icional. 

Mil~ares ~e cria~ores já estão ~ozan~o ~este ~an~o 
extra e são testemun~as ~e nossa afirmação. 
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TABELA I 

NA CRIAÇÃO 

LUCRO BRUTO INVESTIMENTO LUCRO 
ADICIONAL POR 

CABEÇA ( 1) NECESSÁRIO (2) UQUIDO (3) 

Cr$ Cr$ Cr$ 

45,00 9,00 36,00 

4.500,00 900,00 3.600,00 

22.500,00 4.500,00 18.000,00 

45.000,00 9.000,00 36.000,00 

ESCLARECIMENTO 

TIBELI I 

Várias experiências de campo, 
realizadas em diferentes partes do 
paÍs 1 nos levam a afirmar que1 com 
o investimento citado/ alcança-se 
um aumento médio anual de 15 be

zerros e até mesmo mais 1 em cada 
100 vacas. Tomando-se como base 
Cr$ 300,00, o valor do bezerro ao 
desmame .. verifica-se que três de
les cobrem o total investido em 100 
vacas e suas crias até o desmame. 
Por esse motivo esse valor foi to-

mado como base de cálculo do Iuc:. 
bruto1 que se vê na tabela I (1). 

Este lucro refere-se apenas 
conseguido com o aumento da ft-. 
til idade deixando-se de levarem• 
ta os adicionais/ que advem 
maior peso dos bezerros ao 
e ao desmame, da melhor conve · 
alimentar/ da redução da idade l 
abate, do rendimento mais elev, 
em carne, da maior resistência do~ 
bánho às doenças e de uma substa· 
cial queda da mortalidade, além 
bom estado de nutrição das va 
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IRI OS PECUIRISTIS 

TABELA 11 

NA ENGORDA 

LUCRO BRUTO INVESTIMENTO 
N.o DE ADICIONAL POR 

NECESSÁRIO (5) 
BOIS CABEÇA (4) 

Cr$ Cr$ 

1 63,00 7,50 

100 6.300,00 750,00 

500 31 .500,00 3 .250,00 

1000 63.000,00 7.500,00 

TABELAS ACIMA 

que assegura boa sequência de pa
rições. 

TIBELI 11 
Fazendo-se o investimento citado 

(5) está provado por continuadas 
demonstrações, que se consegue o 
aumento médio de uma arroba de 
carne por cabeça, durante o perío
do de invernada. Tomando-se co
mo base o preço oficial da arroba 
de carne bovina, ou seja Cr$ 63,00 
chega-se as cifras indicadas no Lu
cro Bruto Adicional (4). 

IIIVESTIMEIITOS NECESSáRIOS 
Os investimentos necessários (2 e 

5) são representados pela adminis
tração de FOSBOVI, misturado ao 
sal comum, na proporção média de 
30% colocado permanentemente à 
disposição no cocho. 

LUCRO LIQUIDO ( 3 e 6 J 
Uma simples dedução. 

Para maiores esclarecimentos o 
Departamento Técnico da Tortuga, 
coloca-se à disposição dos Senhores 
Criadores. 
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LUCRO 

LfQUIDO (6) 

Cr$ 

55,50 

5.550,00 

22.750,00 

55.500,00 

63 



*ORTOFOSFATO BICÁLCIC 
ANIDRO PRECIPITADO 

DESFLUORIZADO ALIMENT 
CRISTALINO TORTUGA 

O MAIOR TEOR EM FÓSFORO 
(SOO/o de P20s) 

O MENOR TEOR DE FLÚOR 
(menos que 0,2%) 

TOTALMENTE SOLÚVEL EM 
CITRA TO DE AMÔNIO 
(maior solubilidade) 

RELAÇÃO FÓSFORO-CÁLCIO 
CONSTANTE ( 1 :1 ,29) 

O ÚNICO PRECIPITADO 
(cristalino e uniforme) 

@ 

t:l 

FABRICADO 
PARA USO 

fÓSFORO LIIVLV\71~ 
MAIS ATIVO (mais 

Afinal para apresenllf 
estas qualidades, someri•l 

o mais 111ongo" 

em resumo: FOS 


