
Mais uma realização da Fazenda Jangada 
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM LARGA ESCALA 

A (An> o l ~ do 'TORTUGA" Coo . Zoo tec noco Agro roo , encon
·ro-se em Sóo Pau lo o Dr . Cesore. Ghedmo, o s~ o ~ tente d:> pro lessn r 
Bonodonno e doreto r do Cer>tro de lnsemu1oção Art.tocal da Pro
vmc•a de Trento Ut6l10 L 

A vmdo des:.e emmcnte espcc1ol•sto prende-se o n1c1..:. un~.c 
reolozocóo do Condomonoo Fazendo J angada de Guororopcs, o quo l, 
após c con~ rct i zoçõo de vOnos c •mpononte~ trabolho5, c on stont~~ 

de seu programa de melhoramento z0o têcn•co, volto -se agora poi"O 
o •n :>emmcc õc ortd•c1cl cm larga escalo 

De iundomentol onteresse poro o produção ono mol e de in. 
dt scvt ivel a lcance têcn•co , as ex.pcnmentoções conduzidos pele 
Fazendo Jangada merecem o mooor dovulgoçõo. Dentre elos, des 
tocom-~e · o l adubação de pastagens, feotos em colaboração 
com o IBEC; b) ;eleçõo e cruzamento de roças de corte; cl 
ontegrocão monerol do olimentoçâo animal, em conJunto com o 
''TORTUGA"; " ' gromo neos e legumonosos no forrogeomento 
do godo; O inc:.eminaçõo ortiftciol. 

O dr. Cesore Ghcdino é receb ido, c m Congonhos , pelos t ccnicos do " TORTUGA". Êste cie ntista vem o Sõo 
Paulo o con vite do Tortuga , poro colaborar e m trobolt-os sl)brc inseminação artificial em largo esca lo, no 

Fozendo Jangada. 
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NOSSOS CRIADORES 
PRECISAM RECONHECER 
QUE OS MINERAIS SÃO 
DA MAXIMA IMPOR· 

I TÂNCIA } . 
\... ' 

\. 

TORNEIO LEITEIRO EM MOCOCA 
De 4 o 31 de julho p.p., realõ

zou-se o Torneio Leitei ro de Mo
coca, por 1niciot•vo dos cnodores 
da região. 

Mo•s uma vez os pecuari stos 
desta fé rtil zona, ou seja, do mé
dio Mog iona, deram uma demons
tração prática da capacidade pro
duti vo de seus rebanhos, co nsritví-

dos de produtolli de cruzamentos 
Zebu x Holondés e Zebu x Schwyz. 

As produções, constatodcs em 
contrôle::. leiteiros tCcnicamente 

procedidos, são realmente anima
doras, ccmo veremos logo abaixo, 
e devidos à conjugação de vários 
fotóres, que nos cufT'prem sejam 

devidamente destacados: de início, 

Uma dat oito '+'Oc as do conjuttto compt óo, oortc"ce nte ao Dr. Jo sé Rob~rto 
figu eiredo Fe rroa. ~ const lt uido de mestlcos ho landê s z &e bü e Schwy• x Zebu · 

devemos re~so l tar o ocentuodo pro~ 
grcsso técnico dos pccuaristas do 
região, graças ao qua l vêm ê!es 
odotondo modernos conceitos zoo~ 
téc n icos, responsáveis pelo sensível 
aumento do produ ti vidade; o SE'· 

guir, deparamos a dedicação dos 
re~ponsóve i s pelo fon1ento agro

pecuário daquela região, os drs 
Darcy Gaday e Waldir Freire Mei
relles, respectivamente, ogronomo 

e veterínàrio regronais; e, por ftm, 

o contribuição de nosso rn~petor, 

dr . Mário Romanelli, cuja trabalra 
Junto aos criadores possibilito'...l o 
rntegroçõo dos rações dos animais 
concorrentes, com o "SUPERBOVI. 
GOLO K,;", cancentrodc praté•co, 
mineral e vrtominico, produzido 
pe la " To,tuga" 

Nõo obstante c concurso tenha 
se realizado em plena " s€ca", 
quando mínimo é o valor nutritivo 
do~ fJO!>to5, exc.elentes foram os 
resultados, o que, certamente, se 
deve à inteligente integração pro
té ico·mínerol-v itamínica do a li

mentação dos animais inscritas 
Isto muito nos sol ísfuz, porque 
constitui, em última análise, um 
ensinamento prático aos criadores 
que nôo conseguem cobrir o co
to de produção dessa é poca. A 
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Ci"cb dot: &it o e t e mpl& res d& c o.,jul'ttO col'l1poio . 

" TORTUGA ", assim, mais uma ve7 
se une aos criodorc~ , poro P~'Opor 
Clonot-lhe!, rec ursos capazes de 
aumentar seus lucros 

RESULTA DOS 

O regulamento estabelece o re

g ime de duas ordenhas diários e 
fixo em orto o n.ímero de animais 
conco~rentes, por criod::>r 

Mui to <;ignific.otivos foram {)S 

resu ltados, pois, como se pode ob
servar abaixo, não só elevado foi 
a produção médta diária por ca
beço, como pequeno o diferenço 
entre os conjuntos classi f icados . O 
que demonstra uniforme c genera

lizada melhoramento das planteis 
e comprova que o progresso vem 
se fazenda do forma mais dese Já
vel, ilito é, tonto em profundidade 
corr.o em extensão. 

Sog rou~se campeão, o con1unto 

do crrodor J osé Roberto Figuerredc 
Ferraz , :om a produção médio diá
ria par cabeça, de 23,762 kg de 
le1te . com 4,452 °o de gordura , se-

LE ITE 

1. 0 
• José R:Cberto F1gLeued" ;:errat 

2 ( r rci";CI~CC Mc-Hc•ro D•o'i 
3 ° . !=ron~• · rn Gor<"" •O -iP F•Otlf>•r""do 
4 . u - Jo5e Pereir:J Ltmo Filho . 
5 ° • Olímp•o N~ft'> 

GOROU R: A 

1 c . JI"Jsé Oot~rt •J Ft~UEiredc FE-rraz 
2:' . r ronC•!!<:.:ê> Gorc<o de rniUC Hed o 
3 c- • OH "'P'O Nf' rt ') 

MHHOR VACA 

guirJo de pNto pelos on imO!S do 
sr . Fronci-;co M:tnteíro Dics, com 

23,378 kg de leite e 4,299"<· de 
gordura. 

Os reSlli todos forar1 os segu rn tes 

M•flo d:khle 

POf co bt ço 

23,7ó2 "'O 
23,378 '• 
::>3 , 36~ lg 
23,35 4. l.tg 
22.374 kg 

<! ,4 52 ,;~: 

4 299 Có 
.d 230 Ct_, 

AfK!CA~JA ·-·- propru:dade dE Froncr>ec G de F1queredo 26.890 '" 

M[LHOR CONJUNTO CRIOULO 

Con1unto de propr .edode de Jo.,(< Rc.bert:l Frquerrcdc Ferrat 

M€LHOR VAC A CRIOUlA 

RANCHARIA - prccdedode de José Ftrrtilo lrm::J ~ dh <:< 26,720 ll:g 

SAIS MINERAIS E VITAMINAS ''TORTUGA'' 



Resultado dos produtos Tort ga para cães 

Joy de T ortuga 
Mocho excelentemente desenvol
vido, com pelagem excepcional 
poro o idade - Muito boo expres
são, posição e atitude de orelhas . 
Bons aprumos . Bóo andadura . 
Bom conttóle de nervos . Excelente 
-Ouro • C.A.C. - Melhor do Roca . 

VITAGOLD 
POLIVITAMÍNICO OE ALTA CONCENTRAÇÃO 

BASE por 1 .000 cc . 

VITAMINA A 15.000.000 U. l. 

o 4 .000 .000 U. l. 

E 50 .000 U. l. 

B 4.000 mgrs. 

B 1.500 mgrs . 

NICOTINAMIDA-YIT. P.P. 20.000 mgrs. 

ÁCIDO ASCÓRBICO- VIT. c 75 .000 mgrs . 

Estimulo o crescimento , o apctitc1 o ovulação 
e o espermatogênese. Torno o pelo liso, brilhante 
c sedoso . Id eal poro cadelas gestantes ou com 
cria, e oora oreporor animais poro os exposições. 

SAIS MINERAIS 
MEDALHA OE OURO 

BASE : Calc io · Fósforo • Magnésio - Sódio -
Cloro • Ferro - Manganês • lodo - Cobre 
• Zinco - Cobalto e Troços de outros 
minerais . 

GARANTEM A PERFEITA FORMACÃO DO 
ESQ UELETO, FACILITAM A OIGESTAO E ME
LHORAM APROVEITAMENTO DAS RAÇÕES 

JOY DE TORTUGA 

' 

PRÊMIOS EM EXPOSIÇõES : 

25-10-59 - S. Paulo - 8 meses - 1.0 lugar 
22-11-59 - Campinas - 9 me•c• - 1. 0 lugar 

1959 - TV . 7 melhor Colli do Brasil 

3-4-60 -S. Paulo 14 m(!'SCS J.O 
17-7-60 - Santos 17 meses 1.<> 
27-7-60- Brasil ia 17 meses 1.• 
7-8-60 -S. Poulo 18 meses J.O 

e 
25-9-60 -S. Paulo- 20 meses 1.• 

Considerado p(l>lo iuix americano como 
um dos melhores collics do mundo. 

CIA. ZOOTÉCNICA AGRÁRIA 
AV. JOÃO DIAS, 1.356 - C. POSTAL 12.635 

FONES : 61-1712- 61-1856- S. PAULO 

Iugo r 
lugor 
Iugo r 
lugar 
Compeõo 
lugar 

,, 

FILIAL : Avenida Farrapos, 2 .953- PORTO ALEGRE- RIO G. DO SUL 
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