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Ed ição Especi a l
dedicada à produção
de ovos
de qualidade
por

AK IRA SUZUKI
Técni co

ov icolo

do " TORTUGA"

É chegado, portanto, o momen to
dos produtores cuidarem de entregar
ao mercado, ovos
de qualidade, capazes de atender inteiramente aos reclamos do mesmo.
Normalmente. os
ovos expostos à
venda apresentam
os seguintes defeitos:
1. Ovos chocalhantes, isto é. cujo
conteúdo produz
ruído pela agitação;

VAMOS
PRODUZIR

OVOS
DE
QUALIDADE
O padrão de vida atual, de um modo geral
bastante elevado, não só aumentou sensivelmente
o consumo de ovos. como tornou o mercado consumidor mais exigente. Por isso. os consumidores.
hoje bem mais numerosos, exigem ovos frescos e
limpos. cuja clara se mostre consistente e a gema de amarelo bem acentuado .

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Ovos sujos de estêrco. de gema ou clara:
Ovos trincados;
Ovos mal conformados;
Com casca opaca:
Ovos de casca grosseira. muito áspera;
Ovos mal cheirosos;

SAIS MINERAIS E VITAMINAS TORTUGA
O DEPARTAMENTO AViCOLA TORTUGA fornece plantas e demais informes sôbre o
Sistema de Gaiolas Individuais, assim como sôbre outros quaisquer, destinados à criação
e monutenç õo de oves .
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produzir-se ovos de qualidade. o Departamento
Avícola da "Tortuga" vem
desenvolvendo uma cam panha nesse sentido. através de con selhos e demonstrações práticas aos

neiro no divulgação dêssc s istema .
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d) Perfeito <'ontrôle da prndução individual.
3 . Vitaminas c minerais
São indispensáveis às
aves. O quadro 1 as tabelas r e lf mos tram dP
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1. Organixoçõo raciona l -

Assim entendendo-se:
a) O manejo racional das
aves e ins talações;
b) A boa alimentação;
c l Mão de obra com prtente :
d) Cnn t rôle do< ovns produzidos
e) Medidas co ntra o excesso de
ca lor ou frio; e
r ) Rapidez na di stri buição.

sa n gue.
Consideran ào a necessidade de

o q_u c melhor

• L>) Pcs tura mais pe rs L> IP n le

económica de ovos de boa
qualidade :

12. Clara tun·a;
13 . Ovos cem manchas ou com

É

se adapta à prodw.;ão d e ovos, po b permite .

avícu1lores. Relacionamos
abaixo. os principais fatôres para a produção

8. Càmara de ar m ui to grandr .
9. Gema muito pálida;
1O. Gema de fácil ruptllra;
J l. Clara rmu to fluida .

TABELA I -

-- Sab.-ndo ser id eal para aves tlc postura, o Departamento Avicolo da "TORTUGA " f~z-se o pio-

·SP. por exemplo. que várias c:uacterislicas dos ovos
de boa qualidade dependem ctircl.anwme das vitamina~ e minera is (resistência d a casca, normalidade e uniformidade do tamanho dos ovos. cór e
forma da g:ema, resistência ela membrana vitelina,
conslsténc;a da clara rtc.).

4. Alimentação completa - O Departamento Aví cola da "TORTUGA" aconselha o uso de rações
completas. preparadas na própria granja, com matéria pnma se l ~donada . Dessa forma. prev inem-se
qued as na produ ção. como conseqüéncta da varia-

2. Sistema de Gaiola s Individuais

de qualidade c os fotôr cs cond ic ionantes

ção do Hilor nutritivo da ração.
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5. Ambie r.te e técnico adequados -

Fatôres condidonon t e 1

C ora cterirticas do 6"'0 de boa qu a lidade
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São dois fatôres
importantes. que vem completar os demais, por
isso, o Denartamcnto Avicola da "Tortuga" orienta
os 1~1t.ere~ 1uados, na escolha dos locais e instalações
capazes de garantir boa ambiência . c forn ece inforrnaçôes sôllre pormenores técnicos r,justactos ao tipo
de produção.
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EXAME PHA LUZ ( SO LAr:l OU ARTIFICIAL)

que hoje se <·stende por srte Estados do Bru,;il.
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PARA VALORIZAR SUA PRODUÇAO E SUA
GRANJA MERECER A PREFERÊNCIA DOS
CONSUMIDORES é necessário produzir
ovos de qualidade
O DEPARTAMENTO AVICOLA
"TORTUGA"
recomenda aos produtores de ovos, o programa ao lodo .

OS PRODUTOS DA "TORTUGA" PARA AVES
PROPORCIONAM :
Crescimento rápido
Prevenção de doenças
Fertilidade e elevada porcentagem de eclosão
Correção das carências minerais e vitamínicas
Carne e ovos de melhor qualidade

CONTEM:

Para produ~:ir ovos de
qualidade, consulte
o DEPARTAMENTO AVICOLA
"TORTUGA"
sempre à disposição
dos criadores

"T TUGD"
COMPANHIA

Av

Jooo Dia\. l )56
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~onlo

Amoro

SAO PAULO

AGRARIA

Tdd

61 1712

Vitaminas- A, D::, K, E, B,, B~, B.,, B ,~ , Niocina
Ácidos - Fál ico, nicotínico, pontotênico, arsonílico e inositol
Metionino, D.P.P.D.
Minerais Fósforo, cálcio, magnésio, manganês, ferro , cobre, cobalto, níquel, zinco, iodo, sódio, cloro e ou tros minerais - traço

SAO ADMINISTRADOS NA RACAO:
Polivitamínicos - de 0,5 o 1 %
Complexo mineral- de 1,0 o 2 %
Graças à moderna e apurada técnica adotado na produção, a "TORTUGA"
pode atender, com o máxima preste~:a, a qualquer pedido, sem que sejam prejudicados a qualidade, a uniformidade, e a eficiência que caracteri~:am seus
produtos.

