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Proteja eficientemente a saúde 

de suas oves 

AKIRA SUZUKI 
! Ani tt~ttfe TtcP!lct do " TORTUGA." 

Embora ponderóvel, é d1f1cil colculo r exalo
mente o m ontcnte dcs preJuízos acarretados pelas 
doencos dos oves Poro ~e fazer uma 1déio da im
por t ó~cio da problema, bosta lembrar que sobe ·o 
mo1s de 50 o contmgente de enfermidades, que nor
malmente o tocam noc;'>a~ oves Tomnnho CC'mplexo do: 

f o tô rcs potog&n1c.os é re~ponsóvel por um prejuizo, o 
ovicul turo nacional, de cêrco de CrS 6.438.840.000,00. 

Normalmente, no hm do primeiro ano de postura , 
c cricdor se dó por feliz quando sobram de 50 o 60 ~(: 

do plan tel mic1al. Os restantes 50 ou 40 % perdidos 
são consti tuidüs de oves refugodos c u mortos. Con1~ 

co uso pn ncipal desta perda figuram o coccideose, ü 

tifo ov•ório, a corizo, leucoses, moléstias crón icos d~ 
a parêlho respiratório etc Sendo de notar-se que e~t ,Js 
e outros mais, tCm con'o cousas pred isponentes a mó 
nutrição, o ambiente impróprio, o rnone jo inodequo ~ 
do, os corí?nctos v •l omín ícos e minerats, os in loxico
c;ões por ge,-mes intP.stinois P.tc , ao; quais, detern-,i
nando baixo na res•s ténc•a o rgân ico tornam os ove~ 
•mprodu!tva'! e fôce ts prt'>sos do~ tnfecções m c rto•5. 

Imper iosos, portanto, a~ med idos capazes de pre· 
ven1r tão série des fa lque o econcmia dos avicultores 
A cxpet tCncio o·:onselha duas providência> fun domen· 
tais poro o proteçõo con l r o os doenco<; e rcd ucào do 
mDr tolidode· 

u) O cmprêgo de antibióticos no ração rt:du..:: 
o mctdénc io dos ,n fecçôes e. assim, d.:>s prejutzes Em
boro não sejam duradouros. os resultados se mC'11-
f e~tam rUp1domente . 

b) Aumento da resisté ncia otgônica, através de 
uma olfmentoçiío co mpleto ftO quantidade e quafi
dode. - E um r1ocesso mois natural e , por isso, mais 
duradouro 

São nume •osos os trabalhos qee cemonstrom o 
lf'lfiLJ(>n çj,J doe V!I OmlnQ S 110 SOude dCt'i rfonfe ,~ s~
gunda éles, o suo d~fici êncio o traza IJ r1tmo d ...... cre~~ 
cimento e baixo a res•s!er"lC IO às dccnç:Js Por OLJt:"0 

ledo, os ú lt n•tos pesqui sas provam que a~ r c-toc, d( 
v1tommas necessónos às funcões orgânica~ não bos
tam para promover o protecõo contr a as enfcrm1dodes 
Esta exige cot o<; extra-;, O'.J seja, toxo(, (,uplcmer.ta res, 
o !ém daquelas previstos pelos tabelas de olnnentocão 
Or1en tados por êsses estudos realizemos. em nun"le
roso o; granJaS, expPru?nr!O'"· c:.hbre •nt eg roçõo vitomíntca 
do oli men~oçõo dos ovês E verif•comos (]ue, reo l
me nte, a integração fetta com doses suplemento re~ 
proporcionava, oli..M rlf' um cresc•mento rápido, cindo 
uma eficaz proteção contra o moior10 dos infeccõcs 
D1on~e doe tots resultod0s, a Secc,õo Técn•co do 
''Tonugo" pós ao a lcance dos ov •cultc res. um produt o 
capaz de preencher esse duplo escôpo, durante o 
cresetmento, o postura, mudo e engorde Troto-se de 
" V lTAGOLD", um polivitominico de a lt íssi mo con-

COMPLEXO MINERAL " TORTUGA" PARA AVES 

POLIVITAMINICO "TORTUGA" PARA AVES 

Garantem compl eto e econômico inteqroçõu m ine ral e vitomínico dos rações dos ove5, 

segundo os mai s moderno' descobntos do c1ênc io do nu tr ição animal. 

cent roçôo, que reune os vi tamino:; hidra e lipossolúve •s 
(vitaminas A, D", E, 8 1, B, , PP, C>. Não sendo o leo;o 
e nem uma emulsão, " VITAGOLD" é prontamente 
assimi lado e perfeitamente tolerado pelos p;ntos, pelos 
oves doentes e pe los cm c rescimento e adul to~ Dado 
suo solub ilidade em âguo, constitu i o me lhor polivi
tominico para as oves doentes ou convelescentes t 

po ro os pintinhos novos, )X)ili, emboro os doentes 
comom pouco, bebem mu ita águo . 

" VITAGOLD" E " QUEMICETINA" NA PREVENCÃO 
E CURA DAS INFECÇõES 

Qllondo Iiii?' de!'eJor oçào profíló tico e curoft vo mais 
enérgico, aconselho-se o use combinado de "Vi to
gold" e " Quemicet mo" Pa i ~, com esta técn ico, 
o liom·se as dua s mden<; de medidos acima ocon· 
se l>.ados · 

o) Emprego de '"'ntibiótico; 

VilatJO'tl 
* POLIVITAMiNICO 

DE 

ALTA C ONCENTRAÇÃO 

produt ivas por u m ppr i0do mai .s prolongado Fa to 
bastante vontojos0 porque concorre poro Llduir L 

c.api ta l empatado nu fa~e Ue crescírnentu 

DOSES E INDICAÇõES 

ai Pintos Administrar, pe lo menos duronle o'! prlme:-
b} aumento do resisténcio orgontca, 

atro'léS de uma alimentação completa no 
quantidade e qual idade. 

Po rtJ satisfação do pri meíro, conto· 
mos com o clcronfen icol. antibió ti co de 
t1mplo espeuro (u<J>e da " QUEMICE
TINA"l; enquanto " atendiment o de 
segundo e plenamente consegu idc 

ros 20 díos d2 vida, doses profilóticos, constituído:- de 20 
centímetro< cúbocos (c c ) de Vitogald e 5 c c de Ouem• 

cetina so lúve l, por lO litros de água de bebida 

b) Poedei ros Dor 5 c c de Vitagold e 2.5 c c de Qllen1i · 
cetl na em I O li1ros de águo de bebido 

com o a lto Co!lcent racõo vitomin•· Normolr-n~ntc a P·?St uro cai com c calor ou trio inteno;oc, f! r::0m o 
mudo das penas, por ~ uo vez, os poede1ros, após um perrod-J de 

postura continuado. e ncontram-se esg0todos e pred •soostos as tnfec 
ções, rroment o em que muitas o;.Õo refugodos O uco combinact.-, dn 

QL•emícetmo e Vitogold , no s doc:.es oc1mo. d•mmu1 sens"•velmer1te ésses 
1nconven1entes As oves resi stem melhor aos efe110s negott\- OS dos te m

pera turas (>)(trerY•OS, ~nn 1rtom ,, rnudo, P (('>n~f'rvom-t;e \--igor0<:;C<; f' prr.

dutlvos, mesmo depo1s de um:J foc;e de postura mtensa Pe r sua ... e7, o 
1nod~nc•o de rloencac; d•m1nu1, ~numero de D'./es -re fugo redi.Jz-se e oc :-voo;, 

mmo; peç,ncl.""c., moc;trnm-v> Cr'm o -:c~,ro ba~tonte resistente 

co de• ' VITAGOLD" .. 
Com esta têcl'"lico temos obtido 
1. Pintos "-- Moi~ for le !:. oprtt· 
5e ntondo maH::r unifQrrnidadc 
e um c resc•men to 30 °0 moi ~ 
rÚIJitlo Qua lidcd,~ que LVII.,; 

t1t uem ~incl de lucrv cer-
to no futuro, quer no pro· 
duc.úu Ue ovus, que• 
naquela de frcngos de 
corte 
2 . Frangos - [1 1QOr 

do mais rápida. 

c) Doses de 2 c c de Vifogold e 5 c c de Quemicetino , por I O lltrc,c;; ele 
àguo de bebtda, sõc vonta ,osos para a s aves adultos em gera l, durante os 

su rtos ep izoôttcos nas gron1as vtzt rhas, por ocos•õu dos mudanças brusccs de 
temperafura, de cohr ou frio inten;c"i e quando o:.e tr onc.fpr pm ao; oves de um 

local poro ou tro Se f.s tes agentes t ive rem afetado o engordo, ou o postura. nc
ta.se pronto recuperação do apeti te, Cü"'11 o consequen te ascen são do produc õo de 

carne e ovos 

3. Poed eira~ -· 
Aument a do .n
tens1dode e per
sistência do 
postura tor- d} Doses t~ropêuticos Vit'l gold 20 c c e Ouemicet1na 1 O c c em I O htrcs dP 
no n do as 
a v e s, em 
conse-
quênCIO, 

águo de bebido De urn modo geral, temes conseguido, em 72~96 h eras, curar ove.; 
atacados de · boubo aviá rio, co rizo, hfo ovióno. edema mol•gno e m flomoções crônicos 

d o aporélho respi ratório Na; forrnos g raves, reforce-se o dose de Quemicetino, nas rri· 
meiro s 24 heras. passando-os de 10 c c paro 20 c c por lO litros de águo 
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( CARLO ERRA j 

DISl A IBUIOORA lXCLUSIV A PARA O BRASIL UM PRODUTO DA 

"TORTUGA" CARLO ERBA DO BRASIL S. A. 
IHDOSTIU 

VITAGOLD 

Pintos até 30 dias: 20 c.c., 
em 1 O litros do óguo de be
bido. Pintos de 3 I a 90 dias : 
1 O c.c. em I O I itros da ógua 
de bebida. Aves adultas: 5 c.c. 
em I O lits. da ógua de bebida. 

QUEMICETINA 
Pintos até 20-30 dias: 5 o lO 
c.c., em 1 O litros do ógua de 
bebido. 

VITAGOLD E QUEMICE-
TINA CONJUGADOS 

Doses terapêuticas: 
Quemicet ina lO c.c ,, Vitagold 
20 c. c ., em 1 O litros da âguCJ 
de bebido, durante 72 o 96 
horas. 
Doses prof i lóticos para poe
de iros: Quemicet ina 2,5 c.c., 
Vitogold 5 c.c., em 1 O litros 
do água de bebida, por tem
po indeterminado. 

VITAGOLD 
POLIVITAMINICO DE ALTA CONCENTRACÃO 

BASE por 1.000 cc. . 

VITAMINA A 

o ...... .. ' 
E ........ . 

B ..... . ' 
B, . . .. 

NICOTINAMIDA-VIT. P.P . . 

ÁCIDO ASCóRBICO • VIT. C • 

1 S.000-000 U.l. 

4.000.000 U.l. 

SO.OOO U.l. 

4 .000 mgrs . 

l .SOO mgrs , 

20.000 mgrs . 

75 .000 mgrs. 

~ "TORTUGA" 
C I A. ZOOTÉCNICA AG R A R I A 
AV. JOÃO DIAS, 1.356 - C. POSTAL 12.635 
FONES: 61-1712 - 61 -1856 - SÃO PAULO 


