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Em decorrência do crescimento 
demográfico, dia a dia maior é a de
manda de alimento. Paralelamente, 
observa-se um déficit no atendimen
to desta demanda, pois as popula
ções aumentam em ritmo mais ve
loz que a produção de alimento, em 
particular daqueles de origem ani
mal . 

Diante de tão grave problema, as 
instituições de pesquisa lançaram-se 
numa louvável corrida em busca de 
novas técnicas, capazes de acelerar 
a produção de alimento para a hu
manidade. As investigações multi
pi icaram-se, estendendo-se pelos vá
rios setores envolvidos na produção 
animal e vegetal. No campo da ge
nética, procurando o melhoramen
to através da seleção, do cruzamen
to e da hibridação; na área de ma
nejo, investigando práticas mais ra
cionais e estimulantes da produção; 
na defesa sanitária, procurando de
belar as moléstias infecciosas e pa
rasitár ias usando como armas, me
didas profiláticas e terapêuticas ca
da vez mais eficientes; e por fim, na 
esfera da nutrição, buscando meto
dologia que possa levar a volumes 
maiores de produção, na unidade de 
tempo e por unidade de peso de 
alimento. 

OS ANABOLIZANTES 

Estes são produtos resultantes 
dessas pesquisas e capazes de in
crementar o aproveitamento dos nu-
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NOVA TE C NICA PARA 
ACELERAR 

trientes e portanto, a conversão ali
mentar, ou seja, produção mais ele
vada com um mesmo peso de ali
mento . 

Constituem, pois, elementos de 
grande significado econômico e, por 
isso, hoje amplamente usados em 
todo o mundo para acelerar o ganho 
de peso, com simultânea economia 
de nutrientes. 

Pesquisas realizadas pela Univer
sidade de Chicago e pelos Labora
tórios da Comercial Solvents Cor
poration levaram à obtenção de um 
novo anabolizante, o Zeranol, per
tencente a uma classe pouco comum 
de produtos naturais: os beta re
sorcilatos . 

O Zeranol é o primeiro metaboli
zante oficialmente autorizado em 
muitos países, aprovado pelo Food 
and Drugs Administration dos Esta
dos Unidos e comercializado sob a 
marca RALGRO . No Brasil, foi re
centemente autorizada sua comer
cialização pelo Ministério da Agri
cultura . 

A administração de RALGRO é 
feita sob a forma de "pellets", im
plantados subcutaneamente na base 
da orelha, com auxílio de pistola 
apropriada. ~ indicado exclusiva
mente para ruminantes (bovinos e 
ovinos). 

COMO AGE RALGRO 

RALGRO atua promovendo maior 
aproveitamento no nitrogênio for
necido pelos alimentos. Esta maior 
assimilação é demonstrada pela di
ferença entre a quantidade de ni
trogênio ingerida e a eliminada nas 
fezes e urina . 

O nitrogênio é retido no organis
mo, sob a forma de aminoácidos, 
que são utilizados na síntese das 
proteínas musculares, ou seja, no 
anabolismo protéico. 

A administração de RALGRO pro
porciona uma retenção de 27% a 

CRESCI ME 

mais de nitrogênio que o norma 
mente retido pelo organismo. Na 
prática , significa um aumento de 
ganho de peso, em média lO~o a 
mais que animais cr iados sob a1 
mesmas condições de manejo e ai· 
mentação decorrente de um acúmv 
lo de proteínas no organismo. 

NÃO DEIXA RESfDUOS 

Este anabolizante teve seu empre
go autorizado porque não é hcr 
monio nem deixa res íduos na car~ 

Existem certos produtos de ':· 
tureza hormonal com propriedade: 
anaból icas , uti I izados como est,
mulantes do crescimento. O RAL
GRO nada tem a ver com eles. Cc
mo se sabe, o uso de hormonic~ 

para fins zootécnicos, está proibia· 
pelo governo brasile iro e de mu1' .. 
países, visto estar comprovado Qle 

resíduos encontrados em carnes:; 
animais aos quai s foram adm1·1 
trados hormonios , provocam distu· 
bios de ordem cancerígena em ar 
mais de laboratórios . Severas são a 
sanções aplicadas a quem comere~ 
li za e implanta hormonios em a1; 
mais, cuja carne aliás, é recusada 
pelos países importadores. 

Trabalhos realizados pela Furca
ção de Investigação Científica Ag~ 
cola de Wisconsin evidenciara,.. a 
ausência de qualquer atividade es 
trogênica nos músculos e fígado :I 
novilhos abatidos 10 dias após se
rem implantados com 36 mg. :E 
Zeranol. Também, a administra{ 
do RALGRO não provoca modifica
ções na conformação do an,m 
(anca mais alta e aumento das te
tas) que são verificadas naque~es 
implantados com hormonios. Por· 
tJnto, não sendo um produto 
monal, nem deixando resíduos, I 

carne procedente de animais iMpla 
ta dos com RALGRO não sofre q~.as
quer restrições no mercado inter· 
nacional. 
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AUMENTAR 

INDICAÇÕES 

Este novo anabolizante pode ser 
admistrado a bovinos e ovinos de 
cualquer idade ou sexo. Pode ser 
implantado várias vezes em um mes
mo animal, respeitando-se apenas, 
por ordem econômica, o período de 
atividade do produ to ( 90 a 1 00 
dias). 

Novilhos de engorda - esta é a 
aplicação mais comum para anteci
oar o acabamento do gado para o 
abate. A implantação nos novilhos, 
ao entrar na invernada, acelera o 
cresc;mento e a engorda. 

Lotes confinados - permite me
hor aproveitamento dos alimentos 
(maior eficiência alimentar) com 
redução dos custos de produção_ 

Bezerros - objetiva-se com sua 
admistração, maior retenção de cál
cio e fósforo para reforço do esque
leto e maior retenção de nitrogênio, 
para aceleração do crescimento e 
antecipação do desmame. 

Bezerros na época do desmame 
- possibilita melhor assimilação 
do novo tipo de alimento (capim). 

Vacas velhas - concorre para 
obtenção de animais com maior pe
so no momento da venda. 

Touros e tourinhos- conduz ao 
melhoramento do estado geral e ao 
preparo mais rápido para as expo
sições. 

Sendo RALGRO um produto ana
bolizante, sua função é fazer com 
que o organismo aproveite ao má
ximo o alimento que lhe é forneci
do. Assim, para maiores resultados, 
recomenda-se conjuntamente des
vermizar o animal, ministrando-lhe 
as vitaminas essenciais, além de for
necer uma correta mineralização. 
Somando-se ao Programa Tríplice 
Tortuga- Fosbovi, Tetramisol Tor
tuga e Vitagold ADE o anabolizan
te RALGRO, teremos bois gordos, 
finalizados em menos tempo, carne 
de melhor qualidade, com maior 
economia e ganho para o criador . 

GANHO 

COMO 

DE PESO 

APLICAR RALGRO 

Perfure a pele com a agulha. 
mantendo a pistola paralela a 
orelha. 

Introduza a agulha entre a 
pele e a cartilagem cerca de 
2.5 cm. Aperte o gatilho três 
vezes. mantendo apertado após 
o terceiro 1mplante. 

R e mova a agulha. desinfetando 

o local da aplicação. 

Verifique : três implantes. 

DOSES úNICAS 

As doses são as mesmas, não importando a idade, sexo ou tamanho. 
Bovinos -- tres implantes (36 mg) 
Ovinos - um implante ( 12 mg) 

LICENCIADO NO MINISTI:RIO DA AGRICULTURA SOB N.o 239/73. 
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PROGRAMA 
TRIPLICE 

ORTUGA 

mineralisação correta 
alto teor de fósforo de 
elevada assimilação. 

VITA'"' r---
uma única aplicação de 2 mi 

vitaminas essenciais para 
3 meses. 

TETRAMISOL TOR-·JG 
vermifugo de amplo espéctro 
a forma mais simples de 
combater as verminoses 
pulmonares e intestinais. 

L'"' .... O 
anabolisante que proporciona 

maior assimilação do alimento 
e maior ganho de peso. 

RESULTADO MAIS PESO EM MENOS TEMPO 
MAIOR ECONOMIA 
LUCRO ADICIONAL 

(()11(1)00 100,., 


