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Tortugo Companhia Zootécnico Agrário 
Av. João Dias, 1.356 
SÃO PAULO 

Prezados Senhores: 

É com entusiasmo, pelo grande resultado alcançado, que comunico à 
essa conceituado f irmo que o Super-Suigold K, é um produto maravilhoso que, 
acrescentado aos al imentos produzidos na Fazendo, como, milho, mandioca, pro
porciona resultados jama is esperados no desenvolvimento, na saúde e engorda 
dos porcos . 

Autorizo à "Tortugo" Companhia Zootécnica Agrária, divulgar esta 
entusiasta declaração, paro que outros criadores de porcos possam conhecer e 
aprove itar um produto assim formidável , capaz de permit ir o produção de por
cos de maneiro econômico e rápido. 
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de Sõo 
criados pelo Sistema de 

Ga iolas Indiv iduais 

Em nosso último artigo iNOTICIARIO TOR
TUGA N. 0 30, outubro 1958 ). fizemos um resumo 

das grandes vantagens do Sistema de Gaiolas In

dividuais rm avicultu ra. Lembramos. então. que. 
drntrr elas sr destacavam . a) lucro de 100 ' ' : 

b) redução de 50', na mão de obra . c) desa

parecimento total dos vicios; d 1 mortalidade mi

nuna: e) produção uniforme de ovos; fi mator 
apt·ovrítnment(} dr. t-spaço : g) rontrôlP pPrfPito 

ela produ<;ão in<livi<lual ; h) economia ele ração 

A vista. portanto. dessas várias e apreciáveis van
tagens, era natural que se psperas.se uma grande 

o SISTEMA DE GAIOLAS INDIVIDU.~IS EM AVICULTURA 
I 

Sua expansão no · e-stado de São Paulo 

expansão dêste sistema, o que realmente vem ocor

rendo em São Paulo. 

Para se aquilatar o an imador avanço de nos
sos avicultores. neste sctor. basta observar a firme 

penetração desta modalidade de criação em várias 
zonas do Estado. Inicialmente foi lançada na No

roeste e tamanho o sucesso dos primeiros a adotá
la . que em poucos anos veio a dominar 5()'.; das 

gra njas compreendidas entre Promi~ão e a divisa 
de Mato Grosso. Sendo que na Fazenda Aliança e 

subsidiárias, foi aclotada pela totalid•de dos avicul
tores. A segui r~ há dois anos apenas. introduzilnu
Ia na Alta Paulista P na Alta Sorocabana. Nestas , 
apesar do pouco tempo decorrido da sua introdu
ção. já se tont.am nurnerosos plantéis criad~ pelo 
shtema de gaiolas individuais . Quanto às redon
deza.:; da Capital , enorme é o con tingen te d~ gran 

jas onde as instalações são déste tipo. enconttan
do-se avicultores que delas se vêm beneficiando há 
d01s.ftrês , cinco í' até há sete anos, numa prova 
evidente de qur realmente satis faz. Contudo. no 
tocante a esta região. convén1 acentuar que foi no 
cnrrrntP ano quP mais !'f' difundiu o .sistema. 

A tendência de gcncralizaçõ.o cto sistema dC' 

gaiolas indtvitluais deve-se às suas l'antagens rco
nõmicas. que levam seus adeptos a ganhar dinheiro 
e os demais a segui-los. 

. AKIRA SUZUKI 
:J.______ (Téc"íu Avicolo da Tort uga) 

1 t ' ' 

Uma observação, no entanto, devemos fazer. 
isto é, a simples colocação das aves nas gaiolas 
não basta. pois várias condições técnicas de ma
nejo, alimen tação e seleção devem estar satisfeitas. 
para se obter os resultados esperados. Assim, nada 
de extra se pode conseguir de aves em gaiolas , se 
não tiverem uma alimentação racional , ou que 
não possuam elevada capacidade genética de pos
tura . Por isso, dada a impossibilidade de, em um 
pequeno roment.ário, fXpor lodos os importantes 
pormenores nec<'ssários à boa condução do tra
balho e ao sucesso económico do criador, adian
tamos que a Seção Técnica da Tortuga está pronta 
a atender qualquer consulta. enviando seus téc
nicos às granjas dos srs . avicultores interessados 

Limitamo-nos. por ora . a incluir a l
guns modelos de instalação com 
ga iolas individuais. No próximo 

n úmero discutiremos o pro
blema da alimentação e pu
blicnr('lnos várias fotografias 
de grandes aviários montados 
com gaiolas individua is e que 
rC'prcscntam verdade iro do

cumentário do valor econó
mico do s is tema. 
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~ SAIS-MINERAIS E VITAMINAS TORTUGA 
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O FUTURO DO PLANTEL 
ESTÁ EM SUAS MÃOS ... 

DÊ Aos BEZERRos-

SUPER-BOVJGOLO_ 
CONCENTRADO PROTtiCO VIT AMINICO E MINERAL K 6 

PERMITE - PREPARAR UMA RAÇAO COMPLETA COM PRODUTOS DA FAZENDA. 

POSSIBILITA - O APROVEITAMENTO DE FARELOS, TORTA DE ALGODAO ETC 

GARA N TE - RAÇAO PURA COM QUANTIDADES EXAlAS 
OE PROTEINAS MINHAIS E VITAMI NAS. 

fAC U L TA - PRODUZIR RAÇAO SEMPRE U~lfORME. 

E V I T A - OS PHIGOS DAS RAÇOES ESTOCADAS POR LONGO TEMPO 
E MAL CONSERVADAS. 

E L E V A - A PROOUÇAO LEITEIRA ATE. AO MAXIMO DA CAPACIDADE 
FISIOLOGICA, SEM PROVOCAR ESGOTAMENTOS E DESEOUILIBRIOS. 

• COMPANHIA ZOOTÉCNICA AGRÁRIA --~ 

AY. JOAO DIAS, 1356 FONf : 61-nt2 S. PIULO 
FILIAL: AV. fARRAPOS, 2.953- PORTO ALEGRE- R. G. DO SUL 


