Eficiência dos Produtos Tortuga
Atibaia. 20/12/60.
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"Tortuga" -

Cia. Zootécnica Agt·ária

Av. João Dias, 1356
SÃO PAULO- São Paulo
Prezados Amigos:
Há tempo que venho usando em minha granja, o Complexo
Mineral Iodado " Tortuga" para Aves e o Polivitamínico ''Tortuga ''
para Aves. Dos melhores tem sido os resultados , quer na criação de
galinhas em gaiolas, quer naquela de pintos e frangos.
Idêntico resultado, isto é, plenamente satisfatório, consegui
também na c·riação e engorda de codornas.
Aproveito o ensejo para, publicamente. agradecer à ''Tortuga"
sua constante e valiosa assistência técnica , assim como a preciosa
ajuda prestada quando me propuz importar reprodutores de "Codornas domésticas" -

Japonesas -

as quais aqui se ambientaram e

reproduziram-se ràpidamente .
Grato pela atenção que me tem sido dispensada, firmo-me
Atenciosamente
(a) Oscar M olena
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MAIS UMA INICIATIVA DA "TORTUGA"
A criação da codorna doméstica
U R. F. FA B ir\N I

As vários espécies de codornas selvagens se pres.
tom bem à criação cm cativei ro. Partindo desta possibilidade, os selecionodores, principalmente chinéses
e joponêses, conseguiram uma codorna doméstica des ·

e, portanto, o produção de ovos ê constante em qual ·
quer época do ano. Geralmente não há muda e, mes-

cendente do Coturnia coturnix jopon ic:a . Esta codorna

mo quando ocone, não prejudico o pos tura. Os ovos
podem ser chocados em cnocodeiro comum e o eclosão
se dó depois de 16 dias

japonêso doméstica é criado como o golínho e, como
elo, uti lizado no produção de ovos e carne. Sõ lto no
campo, constituí coço durante o ano inteiro, po ro trei ·
namento de cães e caçadores. !:: usado, também, nos
clubes de tiro, como alvo vivo, em substituição ao
pombo

As codornir"'has ~õo criadas corno os p intos: no
chão ou em baterias. A temperatura, inicialmente,
deve ser de 3 1° C., baixando-se todos os dias cêrco
de 1/2 grau, poro chegar-se à temperatura ambiente
(18° o 25° C.) õ idod~ de 15 dias.

Por inte rm é dio da " TORTUGA", o criador Oscor
Moleno, de Âtiboio, importou há m eses reprodutores

da codorna doméstico joponêso, o qual, sob o orientação técn ica da re ferido firma , se adoptou perfeito·
men t e ao nove ambiente, entrando logo em reprodução

Com 20 dias já se distingue o mocho da fêmea .
A postura inicia-se entre o 40 .0 c o 45 .0 dia~ de vida.
As oves destinados ô produção de carne começam o
receber a ração de engordo com 15 dias de idade e,
depo is de um mês, já estão prontos poro o consumo.
Alcançam, então, de 11 O o 130 gramas de ótima cor·
ne, pêso que atingem com o consumo média de 500
gramas de ração

CR IAÇÃO
~ ste maravil hoso sêr começo o botar com o idade
de 40 o 45 dias. Dêste momento em diante, quosi
ininter ruptamente. em tôdos os estações do ano, durante cêrca de 18 meses seguidos, produz ovos como
se fôsse máquina.
E uma ove rüsti co e forte, capaz de produz1r, en1
dias seguidos, dois ovos diários. A fêmea não choco

ALIMEMT AÇÃO

Be tetie de engordo

Bohria po ro poed eira, c:om ca pacidade paro

I! ind ispe n s6vel a integração das ro çóes com m ine ra is e vitaminas, sendo de notar-se que o complexo
m ineral e o polivitomínico, e mpregados ne sta inte groçõo, de vem ser completos e de composição uniforme.

~

muito próximo àquela das qolinhos . Deve pos·
suir bom teor protéico, representado por suficiente
porcentagem de proteínas de origem animaL E~pe·
ciolmente os filh otes, em rápido crescimento, e os
poedeiros, que botam todcs os d 1os, devem receber
ração rico dêste nutriente nobre

(o)

(b)

Poedeiros -

Proteínas
Gorduras

. ...

Ca~botdratos

Minerais
V1tomJnos

(c)

Engordo

Proteínas
Gorduras
Corboidrotos
M .inerois

Vi tom mos

enw

o fabricação de mossas, como antiposto etc
O estêrco, além de ser ét imo adubo, pode ser
vantajosamente utilizado no alimentação dos suínos

HOTA

Como dados básicos, aconselhamos
Ração inicial, do 1.0 ao 15 n dia Proteínas . . . . . 25 o 26 °6
Gorduras
4 a 5%
Corboidrotos

e•

·- Poro ob1ençõo de morare!> ex>rmenores, inclu5rvc com
pro de reprodul ort>!o, emJereç'Jr-5e à . " TORTUGA, Cio,
Zoot écnico A grório" , Av, Joôo Dias, 1 356, Tele -

fone 61 - 1856, São Paulo, ou à nosw fi!iol erT'I Póllo
Forropos, 2 953.
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UTIL IZAÇÃO

Cod otno • 4•

Ovaw ele codorna clométtic•
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As codornas, ossadas no espêto ou servidos sob
uma dos vários maneiros como podem ser preparados,
constituem ol1mento saborosissimo e mUlto nutritivo.
Os ovos são de mais fác il digec;tõo e mais nutritivos
que os de golinho. Empr~gom-se em confe1torio poro
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VIT,AMINAS ''TORTUGA''
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Proporcione o seus animais uma suplementoçõo mineral sistemático e total com o

COMPLEXO MINERAL IODADO "TORTUGA"

IJ

Uma fórmula paro cada espécie animal
Uma dose poro codo tipo de produção
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TORTUGA 11

COMPANHIA

AVENIDA JOÃO DIAS, 1.356

ZOOTÉCNICA AGRÁRIA

SANTO AMARO -

AVENIDA FARRAPOS, 2. 953 -

TEL. 61 -1712 -

SÃO PAULO

PORTO ALEGRE
..J! .

