
A BRASILEIRA IMPULSI NANDO O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL 

LEITEGADAS NUMEROSAS 
F ATOR DE LUCRO NA. SUINOCUL TURA 

! 



DUAS PARIÇÕES POR ANO 

A META 

Duas parições por ano e desma

me, de cada uma, de 8 a 1 O leitões 

de 16 quilos, aos 60 dias de idade, 

é a meta que condiciona o sucesso 

do suinocultor. 

CONDIÇOES PARA 
ALCANÇÁ-LA 

1.0 
- Seleção dos reprodutores; 

2.0 
- Boa alimentaç~o e manejo 

correto das porcas par~deiras; 

3.0 
- "Vitaminização" dos lei

tões lactentes. 

SISTEMA TORTUGA PARA 
OBTENÇÃO DE LEITEGADAS 
NUMEROSAS, SAUDÁ VEIS E 

UNIFORMES 

Este sistema, que envolve as eta

pas acima referidas, foi aplicado 

com total êxito pelo suicultor Wal-

ter Sappe, de Santa Cruz do Sul, dis

trito de Monte Alverne - R.S. A 

orientação esteve sob a responsabi

lidade do Dr. Joel Flores Soares, mé

dico-veterinário do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais do local. 

l .0 
- Seleção das fêmeas - Es

colheram-se as de boa procedência 

e características recomendáveis, isto 
é : descendentes de linhagem prolí

fica e precoce, em bom estado de 

nutrição, boas parideiras e boas 

criadeiras (com o mínimo de W te-
IL 

tas). 

2.0 
- Alimentação e manejo das 

porcas selecionadas - Mesmo an

tes da cobertura, foram submetidas 
a uma alimentação e a um manejo 
corretos. 

a) A Ração - Continha 15% 
de proteínas de origem animal e ve

getal e foram suplementadas com 

minerais e vitaminas Tortuga e po
tenciadas com BDZ-50. Como se sa

be, este novo antibiótico é potente 

fator de crescimento, além de' 
provocar imunidade cruzada, ou 

ja, interferir na ação de outros 
tibióticos usados como 

to . Conseguiu-se esta s 
ção, de forma correta e , 

com a adição de 2% de 
(Complexo Mineral TORTUGA 

Suínos) e 400 gramas, por 100 

los de ração, de NOVO 
(novo Polivitamínico TORTI.JGA 

ra Suínos). 

Fórmulas usadas - As 
usadas pelo criador, não só 
micas, mas eficientes, 

critas na tabela. 

b) Fêmeas em gestação -
beram, além do "verde" de~ 

lidade, dois quilos de ração, 

dias, um pouco menos, para 

gordarem. Esta redução foi 

porque o criador dispunha de 
tante "verde" (alfafa). Por 

razões é importante que as 

"porcas sadias é o 
nho seguro para 
na criação de 



SSEIS A VINTE LEITÕES DESMAMADOS 

FORMULAS ECONÔMICAS E EFICIENTES USADAS 

INGREDIENTES 

FASE DA 

CRIAÇÃO 
Fubá de Far. de Far. de Far. de 

Inicial 

Recria 

Fêmeas e 
Machos 

Acabamento 

milho 
Kg 

70,00 

64,50 

63,60 

70,80 

am nem gordas e nem magras, 
bem nutridas . Po'r isso, pa

te à alimentação adequa-

te nos piquetes . As porcas 

pequenos . Além d isso, entre 
são comuns a febre do leite, 

hipogalact ia (pouco leite) e, até, 
agalact ia (ausência de lactação) . 

1- "Desverminiz:ação" - quinze 
as antes do parto, receberam TE

ISOL TORTUGA a 11,75% , na 
de 1 mi para 20 quilos de pe-

trigo soja carne 
Kg Kg Kg 

17,00 10,00 

15,00 12,00 6,00 

20,00 8,00 6,00 

15,00 8,00 4,00 

so para livrarem-se dos vermes an
tes da entrada na maternidade. 

li - Véspera do parto - Na vés
pera e no dia da parição, receberam 
apenas um quilo de ração. 

c) Após o parto- Após o par
to, aumentou-se, gradativamente, a 
ração, até atingir-se, no 6 .0 dia, a 
quantidade indicada ao número de 
leitões em amamentação . As fêmeas 
com 1 O ou mais leitões devem rece
ber 6 quilos diários de ração em 
duas porções, (uma pela manhã e 

Cosui Novo BDZ-50 
Polisui 

g g g 

2000 700 100 

2000 500 50 

2000 400 50 

2000 200 

outra à tarde) . Antes de cada arra
çoamento, recomenda-se remover 
as sobras de alimento dos coches, 
a fim de evitar o consumo de ração 
fermentada. 

3.0 
- "Vitaminiz:ação" dos lei

tões - Para garantir-se leitegadas 
uniformes, cheias de saúde e com 
bom peso ao desmame, administrou
se, diariamente, pela boca com au
xílio de uma seringa de injeção sem 
agulha , 0,5 mi de VITAGOLD PO
TENCIADO TORTUGA, a cada leitão, 
até o desmame. 

LEITEGADAS NUMEROSAS E SADIAS SÃO FATOR DE LUCRO NA 
SUINOCULTURA. A INTEGRAÇÃO ALIMENTAR COM MINERAIS E 
VITAMINAS TORTUGA É GARANTIA DE SUCESSO PARA O CRIADOR 



o ___ ... _go o suinocultot 
1- Aproveitar ao máximo as rações 
2 - Melhorar o índice de conversão 
3 - Aumentar a resistência às doenças 
4- Aumentar a vitalidade das porcas criadeiras 
5- Obter crias mais numerosas e mais pesadas ao nascer 
6 - Aumentar a produção de leite nas porcas 
7- Desenvolver os leitões com mais precocidade 
8- Finalizar economicamente e com rapidez os leitões 
9- Obter mais carne de melhor qualidade. 

10 - Te r mais I ucros 

Você consegue isto com: 
!!ti sh&dzb,- :z-- - ._,.. 
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NOVO COMPLEXO 
MINERAL IODADO 
-~ .. - TORTUGA __ 

PA~A 
SUINOS 

PESO 
LiQUIDO: 
25 kr 

TORTUGA 

COSUI 

VÁLIDO 
POR 

I ANOS 

Apenas 1 a 2% de COSUI suple
mentam as rações de todos os 
macro e micro elementos neces
sários para suprir corretamente 
as necessidades minerais de pro
dução dos suínos. 
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NOVO POLISUI 
500 g do NOVO POLI SUl em 
100kg de ração propicia todas as 
vitaminas indispensáveis à com
pleta nutrição dos suínos. 


