
GALERIA DOS CAMPEÕES 
GRANJA BERNARDETE 

Propriedade do Sr. Raimundo A. Bertoldi 

ROCA SALES -- R. G. do Sul 

A Granja Bernordete, no município de Roca So
les - Linho Rio Branco, no Rio Grande do Sul, é um 
modelar estabelecimento de criação de suínos. O 
plantel Duroc-Jersey al i mantido é de excelente li 
nhagem, de procedência argentino e norte-america
no, formado por animais de étimo c;orocterizoção 
racial. As instalações são higiénicos e racionais, 
com amplos salários que dispõem de bebedouros de 
águo corrente. 

A criação é mantido em regime de semi-estobu-

Porca argentino - 4.0 cria: 8 leitões. 
Idade: 20 dias, pêsa médio: 9 kg . 

loção. Os animais têm posto abundante. Recebem 
rações muito bem balanceados e adequados a cada 
finalidade e estágio de desenvolvimento. Seu pro
pr ietário, o sr. Raimundo Bertoldi , criador progres
sista e apaixonado, cuidou do origem e procedência 
dos reprodutores, selecionondo o plantel com rigor, 
graças ao que a lcançou ótimos resultados e animais 
de alto prolificidade e grande precocidade, merecen
do, assim, ser citado o seu notável trabalho no me
lhoramento do suínoculturo nocional. 

Grande Campeõ da último Exposi~ãa em Pórto Alegre - GUA
OALCANAL BERNAROETE 150 - Pai: Super Moster n.o 1 -
americano importado - Mãe : Guadalconal 1289 - Importada, 

Argentina . Idade: 7 meses. Pêso: 162 kg. 
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Orienlação sóbre criação de suínos 
O lucr() em uma criadio de sujnos está na ctcpcndênci,'l. 

d.l: vãrios f11.torca, que d(' acõrdo com a sua maior ou menor 
influência PQtlC'm ser classificados c-m: Fatores BÁSICOS f' 
F~to.ros ACESSóRIOS. 

A denominação Ac~!';sôrios, r1ão si~niriea qtu.• os fR· 
lorcs a!'l.sim chamado!li s~jA.m de aç.ão secundária, pois qu('. 
Í'lt's influem tlh·~·ta c Sttnsi\'chnt'ntc sôbrr os resultados d~t 
criação. cmiJora seus efeitos dep<•ndam. cm parte. dos fa. 
tm·f'~ nbiC'm:. 

São considcrarlo;; C afore~ flá'\i<"O!< : A RAÇA. A SELF.· 
('Áf) E A ALIMENTAÇÃO. 

A HAC,.:A - A \"aça u .~cr C.!tCOlhida devt' t('r qunlidadl', 
que permitam transformar o mlnlmn (\e aH· 
ntt<nto no nutxlmo tk l )fl~"'o· no nn.•nQr tf'm
rm l )()5.i11Í\'t' l . 

Nossa~ ohst'n·nç,·õcs prâtícas nos f)('l'mitcm aconselhar r, 
~~colha de anlma•s das rat_.·as Duroc e H~mp~hlrc tul'l~<-u 
<.'Omo mf:io !';eglno rlt• ohlf'1" êxito nA rria~Ao de suinos, pol!!: 
1anto os ammal~ J'uros dt~ssas ral,"as como sNI~ mestiços 
provaram ser muito mais pn:-coces c melhores transtorma
(lores dE.> alimento em rf'so rlo flUe as raças nacionais . 

B · SELEÇAO: lndcp<>ndcnte de outras qualidades. ôcve~ 
sP consiclPrar romo fntor pr<'pond{'rrtntt> 
para a seleção dos ar.lmnis n Boa prodn
\"iio J ~ll .. lrn. das porctt&. Essn ot·icntaet(' 
garantr a obtenção de leitoadA.S numer·o~ 
SA!"i, unifonn<'~. sarlíl\~ e precOCt''l. 

O ct1ntrolc duN 1dtom1n!>, quanto no númC'I'() <' qu1rllo 
a(} deS(.'Il\'Oivimento. é m\'<1irla que se impõe, anotando·sc os 
IX'SOS médio~ r ob!lo('t"VI'tndo se êsses peso.s são uniCormC'S c 
í'INados. 

Como orlf:>ntaçl\o, lembramos que f!S raças granctes r 
precoces, dão facilmente ao d<'smam<' . lC'ítoadas de 7 R !:!: 
filhos com pesos <lo 16 • 20 kg. 

C' ALIME~TAÇÃO : .. \ alímPntação de\oe S"l" racional-
mente dosada. tanto qtJ.Aiitatl\'a 
como qUAntltath·o.mentr. 

11 <tUAI.ITATIVAMF.:-<Tl; 

A pràtici\ errônea de se colocar à dJsposição dos porcos 
ainda Qtl{' de rat:a~ pt·eeoces, grande quantidade rle ração, 
traz acentuados prcjutzos ao criador quando a ur.ão empre
gada não (: pcrícitamcnt~ equilibrada ~m sc:us componentf:S 
esscnclai~ (Prot<>ínes·Mincra~-Vitaminas.Gorduras-Hldrocar
bonalol\), dc~conheccndo·sc portanto o núrr.<.>ro de calorias 
que a ra('àO pode fom<.>ccr. 

.t:::m geral, as rações usadas tém baJxa porcentagem df> 
proteínas de origctn animal (carne-peixe-sangue-etc.). bem 
como de proteínas d(' oriJ:f'm vegetal (soja*amendoim-linha 
c.;a-etC'. 1 rc<s:ultarv1o o seu emprego, num bAixo rendimento 
das rêmeas amamentando e, como consequ~nría , no.:; leitões 
Pm flp~m:tme ,.. nos capad<'t(>-s em crf'scimento. 

Parn <'Vitar éss.:• incorl\'Pniente clcve~se utilizar racÔ(.'!'i 
com 17" ~ d e protrína . 

O U50 do milho. da mandiora e da cana como único 
melo dP Alimentação é contrn imliratlo por estar o teor 
protéico desses produtos muito abaixo das ncccssidad~s do!!: 
animais c ()()f !it''r n prolrína neles contida de baixo valor 
biológico, ac.'l!ntnadamcntc. Insuficiente para suprir as reft•
ridas nccc~<;idtt.d~ 

O rror certo dt• an otclnas. minerais e vitaminas na 
nção gorant€'m até 60 kg. a conve1~ão de 3 kg de ração 
f'm 1 ri,.. p/'"1;0, Pm por1·~ ))Pm l«"lf.'d()IUUto'l 

.:! I Qt: .. \XTI1'A1"1VAMI-:S'I'J-. 

Se de tun lado, dar grande quantidade de ração mal 
equilibrada é um ~rro, i.g-\.lal erro ~ !ot·nL"Cct· 1·ação equi~ 
lihrad~ í'm quantidade insuficiente para as necessidade! d~ 
anlrnais, pois Jsso resultara. no prolon~amento do tempo de 
l!ría.;-ão f' engorda e, portanto, em \1lltosos prejuiz.os. 

O exemplo abaixo, tirado de expcriénclas pnr nós r('a~ 
liuuias. l'selHcce d<" modo po~itivo nosso arinnati\'a. 

Oito porcos de uma mesma ninhada, pt>sando aos 6 me
se~ rlc ido:uk tlO kg frw:•m rliviflídmt ('m 2 lot ('~ e colocarlc,.; 
na te\·n. 

Ao lote núnH'I o L roriW{'('OlOJO diàl'iamcntf' 2 kc; de rn 
l,:iio por cabeça. 

1\o hlt(' nUm('ro 2, fornec<'mO!II: 4 k" . 

J.()TE N.0 1 

Pho médio 60 k 1C 
Ração por dia 2 k~ 
Cola twrdida por 

conta d c man-
tenc;;a -1- 1 i<"t' 

Cn!Ft lrttnMorrmHIR 
l k1< = ± 250 gr 
pf>,;:o po1· din 

Aumf'nto pnr mês 7,5(X) kc 

I.OTE N ,0 2 

PCso mé-din , . . . . . fot' t ki: 
Rm:ãu por dia 4 k:!' 
lotA IX'rdida por 

conta d e man· 
tf'nça :::: 1 l~f! 

Cot::t tr:tn~~:fnrmArht 

3 kg = ± 750 gr 
pt.'sf> por dia 

A umf•nto por mü~ 22,5C(J kl{ 

Aos ~ meses de ídad,.. obti\·emO!'i 

Pi>so inic1al 
no7.0 mês ± 
no 8.0 més ± 
médio aos 8 
m~- .. 

60,1.100 I::; I 

75,000 kg 

PêsCJ irucíal -
no7.ttmês ± 
no8.tt mt>s ± 
mPdlo :tnc. ~ 
m('SCS -

60.00J kg 
22,500 kg 
22.500 k• 

105,000 k( 

~:m ~~I 
--- -· - - - - --'-------

Consideramos. para o cálculo do rendimento. a Cota de 
mantcnça c~o perdi®, porque cln corrcspond~ a quantí
dacle rh.• ra<;ão que o porco ga!ta para as suas exigências 
'i tais (digestão·rcspit-ação-clrculuçüo-produção de caloriatt 
para manter a temperatura do COfl>O, movimentos, etc.) (' 
flUe portanto nfto é transformada em pêso. 

Verifica-&~! pelos dados constantes do quadro acima, que 
embora no inlcío rla ceva. o péso médio dos porcos dos doi!'> 
lot('s fosse o mesmo, isto é, 60 kg., os componentes do 1.0 

lote, que receberam apenas 2 kg dt• ração por dia só aJcan
I,."Hr1lm ,, 1:.ê>so rl.- matnn.:a npós 6 mr'SCJO dP ce\."a. tnquanto 
qnf' os animais do lote n.'> 2, que rccetw.ram 4 kg de n
c.·ão por dja atingh·am o péso ide-nl l!m apenas 2 mese-s con. 
~umindo 120 kg de ração a menos que os rlo ).O lote. 

t.;,_s~,. 120 k' de raç&o r:A!'tt~ n. mAb «'Om os anlmais do 
t.O lot f:', n~pre-scntam prt.juh.o", untA \ '('7. que- es!a raçAo foi 
llltdmment~ perdida, reprCRntando em cruutros a lmpor
fA.n«'l:t. df' C r$ S.fOO.OO J)()r cab~ça. pois 120 dja~ a C1-$ 30,00 
tquilo de ração) pur día = CrS 3.600,00. 

Acrescentando a l>~sc prejuizo ftS dcspf:'I:KIS decorrentcli 
rlC' mais dC" 4 lll('SCS d(' mão de obra. u!lio da~ inAtal aç&·~ 
jn~·os do capital empRtarlo, etc. ,>ode·se J>(!Tfeltan'lente ava
línr quat!!: os r eais c vultoso!'i r)rejui7.08 que uma criação mal 
f'lru.•ntl'lf.!:\ poti'-' CIHISII.r 

Anali&adf.»ô. os fa tOJ'E'S: básí<"OK, ll•c.:en.•mo& alguma~> con~i
rteraciK•s sóbre os fatores A~•~Jórln~ que e~táo ronsubstau
t.•íado.!l l'm <'On~C'Ihn~ prKticos para a:o~ \'ál'Ía!\ fases df' cri1\
çAo de suinos. 

Ant•·~ tia puri('tto: r\ por":' dt•,·t•r.t •·wr rt't'Olhlda na ma
ft>rnltlndf", c.•om 10/ 15 tlltu; d e antccedêncb\ . A bnln de\1e 6-
tnr limpa ,. dr~inff"tadu ., a 1•orC'1\ de\·o ser lo.\·adn. f.um 
ltatuft t• s.nhllo, prlnelptdmente nu re~rlAo tb011 t~ta.~. 

A aHmeontação den•rá Sf't' modííicadrt para o ripo tli• 
fXJT"Cil~ amAnl~nta!')dO, em quantidatlc núo muito clc ... ada es· 
pecialment(" Se R pOTCà ror gorda . 

~o dh tla p.ulçio: R~dw:ir a alimcntu~,o•ão (arf'lada n 
mnis ou menos 1 kg. por dia, fornecendo capim verde e mo
le it Yon tadt". Se houver lc-ít" dc:matndv C'olo<Jl1('-o no be
ht...:louro. 

J\conse.lhamo!:' HO t:l'l;u1or panlcipar <19 prtrlçi\o. sepa
rittulo os tccém-nascído~ t• colocamlo-os em um" CP~ta com 
palhn. 

Ar) colocar os l ciN~.·s para mAmat". aguardt• até que a 
prwt·u st• livre da placf>nta. pni!ll:, :ttormentnrla pela~ dôr{'S. 
•' la rilcilmcnte o~ eGmagaJ'á. 

Ao término da p:ulção, é cotwe1lit•nh• ttdmini~lrar a pa.r
'Uricnte uma injc<;áo de anlíhiótico a fim Ô(> ('\.'Jtnr possi
\ 'f'Í!I infecçt}cs 

Quanto AO:-J ll·Ít{)('~. dcH·-sr. t o•·tnr c <le51nrctat· o um
bigo com iodo c corrm· as presas com allcat!' PspecíaJ. 

Pant os lcítl-~~:•s mai' (nt.cos, pc.xte-s.: utlrniui"'lt'f:lr \''l tu
cnftl na da!lagem tft• 1/ 2 cc :10 gota!J) J>Q\" ''ia oral o que 
garantirá rãpida rrcuperaçito e no fina.l, 3 kg a mais que os 
outros Qllt não re<.·ebcm tal tratamento. 

D .. •,·e-sr- rleixar com a porca tlm número {\(' IPítõcs 
1gual ou m('nor QUf> o nt'tmcro de ti!tas procluzíndo e cui~ 
dar· (l..U3 QUC a porca S(> cl('itt" MTl Jut;tar limpo I" sêCO. 

A tiquctugem pod(' St•r rcita bnto Jl() prim~íro din 
t·omn ruais tArde quando _..,, pf.)(Jr fl"r ("PJ"1P7A de qu,. ~ 
nnimttí~ nllo porlcm ~<' mísl um r . 

I'Jl:J:\H~ IU.\ Sa•;!\t.\'SA: 

Aumcnltu· ~nuiati\amente <t \·ação d~ pon•fi. form•~ 

evntlo \'Crde i1 vontRdf'. 
s(' apa.rec~r dlf.l:rr~ia nos l t"it~s. devf'-~ l "f'dli"/Íl' n ati -

111C'Iltação da porca e p/fm1nist rar à mesma um purgant<' 
!>-é\llllo UOO gr. de suHato de sõd1o ou <l(' mag11él!lia nunm 
KRrra[inha de ãgt1al. 

Quando a causa rt'1 dtarrf:ia (õr a anemla dos leitões. 
1te\er~se-â molhAr J.Ht !êtas antP!'; dos lf."itóe~ mama~ em, com 
a l'll!ftHinte !tJltH:iw 

Sulfato dt• ferro l ~ ~ 
Sulfato dt' cobrr 1 ?é~ 

Poder·se-ã tambl>m emprf'gar tt !«'I{Uiut<' comJ)Chld\o · 

W partes de ferro reduzido 
1),2 part€'s de sulfato dt' cobre 

4 parte~ de sulfato rle manganês 
Pm 200 parte!!: fie x,q_ropP gomo!!:o 

E~M misrnra será ministrada na boca tio~ h·ittX•s em 
di fl& al!t•n1ados 11 colherinha de chá l. 

Sf" o f.'Ut"lllO fõr dc- origem bacterianA, acc.;n ... cUlamos ad~ 
ministrar a cadR leitão, 1 drãgea de Qu~nllcc•tlna 250 mgs. 

Se nesta idnd~ ou maís tarde aparecem ct.tam de Pneu
monia Ba tedeira ou Gripe dos lei rõe,, aconselhamos a apli 
t.•açlio tic Qtu:mlc-f'tlna ínjetá\'E'I na do.st~gem de 1 cc para 
cada tO kg de pêiO vivo. 

~os casos mais agudo~ ou que (oram fi C"RCUidadrJ:i'i, 
d•~' c-St' clar essn dosagt"m em rlõbro. 

O Vttagold , nesses cac;os, tlR dosag•·m dt' 1 cc em di~:t~ 
aher·nados flgf' rom" podero<;O coactj.J\'Rnte na râplrln rr·
cupcração. 

.;\. pa.rUr de Jt a. lá dln-. : 

Fornecer aos leitões a \"ontade e a dlsposícão dut·anlf.> 
KS 24 horas, a. mesma ra.;ão que u da porca, porém em 
cOcho separado de (orma a não J>PI. atingirto JH·las mf'~mtt~. 

Se possl\·cl, os le itões deverão tomar algumas horas dr 
sol em piquetes gramados a l!les reservado• e que tcmharn 
comunicação direta com as matt>rnídadefl:. Caso Isso nã.o 
JOeja J')f"))la' lvel. rtev('-1"1"' jogar na maternldadt' ulgumo11 pb df" 

tl~· l'h't \'lrgem (ricH e>m humo"): qmtndo o lt"iti\o CúmN;R a 
, .. ,,mf•r 1t>tn qtu· dispor rle iigt1n a \·ontarlc>. 

IJoti !0 llU"'- tiO tllfl~; 

Pt'OCf'!';AAr-st•·á ao d<>stmnne aumentnntlo con~cquente· 
mt•nr<' a neceRsldRdf> allmenta1· tlos leitões. 

1\us 6() dlM : Desmanw - · Neste tempo a porei\ será 
completamentf' &•parada dos lcítúe!l e passara a reC('bf."r 
l'at:ãn difert•nte tn de tt ... los os porcos). 

_Dt_.,.('l"á ser aplicatlo o vennifugo (Citrato Tctnhidrato 
df' Pipera7ina 1 nq dosn2't'm de 2.8 gr. para cada 8 kg. dP 
pêso vi\·o em 2 Jitros de água, seja para os leitões, seja 
pMra a porca q\.IC o& dc-smamou . Continua R mesma all
n:t•nt<tc;ão pam os l<'itões c:a vcnttade-. . Va~ínnr os lehõc~ 
" l'f'V&dnar a porca contl'a 1\ peste suín&. 

Aconse lhamos aplicnr o •Cristal ViolNn na forma itt
ll amusculal'. 

1\0J.& 90/ l llO dlnot: Mmbtu~'ll tio regime d•.• alimcnta~·ií.u : 
!\f•sl a época <IC\ crá spr· feita R ~astraçfto dos machos dcq
lirHHlos 11 engorda c a ltt'parlu.:üo dos machos e ria~ fêmNt!l. 
1\<'~l i nados a reprodução. 

( 'rf:"õtim t-ntn : Sobt"ctudo para OG animais dcsrtnados a 
.·ngonla . ~et>r ... 1:;<'1hRmos. que a ração sejn dada 2 \·ézcs pnr 
\lia fdf' manhü c ri(' fRrd.,.~ no nisft'mft oon fim~do. t' ttmA 't, ~, 
\"CZ, no sistema cxtcnsi\'O quando o~ porco~ go7..&1't•rn tte !m
fi<'knh.- pastoreio. Sobretudo. por{'>m, no primci•·o C'H SO é in· 
di."I•Pn!iiá.,·et q tt(' posMm lngc·rh· grandes quantidadt-s de ali· 
HJCI:hl5 \.toldt•s a rim tlf• (uvun>t:t•r a di1ataçP.o 1la supt:•rfích· 
di? ab,..ol·t;ão intestinal. 

() \'(' fl1c> in<ticm,o <lí•Hriu ~t· A aliara. pois é a Qlw 
mt•lluw t•'tll (Jl"O\ alio . Contudo, dadas as diflcultbdes de seu 
cult h d , t"perimcntamos o milho \·N dl" ~m tlbra, qu(' no-; 
dt.>u ÓliTilO rf'!Hilhulo . 

Para te rmos no ('ntanto ê~ tipo tlc \'et•de seguidu 
mPntP, tHiot~moc: A. s~>gulnft' fln\tl<'A ~r·rnNrnrlo o milho Pll'l 
fiif'it'RS d;- 50 u 60 cms. cm fiifercu(''" faixas de fprreno t' 
rm difc1·c nles 1cmpos f to n l::i dit:t!> d(~ iniL'!'\ 'Aloi . Quando 
:-t primeím pinntaçRo tttin)(ir ;\;; n 40 cms. de nltura. e(f". 
twmw~ o ('nrtt•, R.gindn tio rm··~mtJ modo com as outras a'- ~ 
<.;im que otlnjam o por te iflcnl. Con~~' Kllimos dc~a maneira 
1<'1' "cmpre milho \ "t•rrle 8t'm fib ra c.•m diferentes épocll;; P 
nn quanlidad<' Rttfirirnte para a porcada. 

Quem não f>08SIIi irrlg&<,·Ao poclerâ eoth~r ~ verdr no 
nw~mo tprreno, 3-4 viozPs ao ano no tempo das chU\'BS SI! 
di~ptiZf"l ' dt• irrigação conseguirá obtê-1o o ano inteiro. 

Pi1l"Ji !W ron<::f>gnir um mPlhnr JJpro\·plr:~mrntn , dl"\"('·-;r
colocar o milho verde cm manjedouras do tipo parn ('qq;. 
lU*' a. fim de evitar c1ue os porcos a. picote-:c>m 

t\ l•ar dt> ser gnltlcl('m<'ntc apeteci\'f"1 aM JKlreos . ês~· 
\t •nle proporcionn (~ menor itcsJ!:aete de ração (até ;;ü% t 
com útimo rf'Sll ltatto pnra o cre!'dmento e para a ~i nâstkff 
r,mrlnnal llo tubo lnlt.'~final. 

ld;.ttl .. dt• <'ntradn nn ('f'nt : ConAitlerando-S!.' as J'a,•&:;: 
niadas c o ~lsterna adotado, poderé: começar aos 5 ou 9 
m~·~s - Nunca dt•pols -- desta ü1tima. idarle. Antes tia 
muthnu;a d~ re~ímP tte aHrncntacào (ratão d~ engon:la ' (. 
ímprescindivcl tratar os porcos com vermífuv.o na mesm;j 
tlosagem antes citada pam o c]psmame. 

'Cltlmo JH~.rfodo na t•(•\·a: P1·ovocar um aumPnto de- 1."1.111 -
sumo rlf• rução mudando o paladar da mesma alrAv~s ric 
umcrlreírnf!llfO com garnptt de cuna, leite dcsntttttrlo ou á~ ~:n 
cm rações alternadas com a ração sêca. 

.. '\nlnta l'f tlf'~tlntt.dos n. rf=produçA.o: A~ ma1-rã.~ nAo de
verão ser cobertas antes dos 9 meses d(' idade, ou na!l ra~ 
ça..c; europeias. antes dos 100 kg de pl>so \'Ivo. Os cachar-o~ 
J}(l(leriio rom«"çar H. ~t·\ r rom 8-9 me~s com coberturas 
~·spaçatlas no nHh:: imo 1 - 2 porcas por semanA. cnQtl1H1 t o não 
alcaucarcm () cl('s;em·olvime>nto completo. 

~\TF.! Sí,".\0 

A par das inshtlaçôc~. qnt• tlevem obedecer as 1lOt nuts 
ditadag pela modern&. técnico, deve-~ observar ainda uma 
~Prie ri~> mP<Iídas a saber Limpeza pel'feilR itm hrlw
l'louros f' comc-douros; ca1 nor corr(>dore6. 

(luando fi'zc-t• muito CA1or e n~o hmwer t\guK con Pntt>, 
colocl\r um pouco de co l virgem nos bebedour01' FftiUR I" 
o t rAtAn·u•lnU cnn trn 1>lolhn"' 

l 
I 



SUPER~SUIGOLD .. R1 
CONCENTRADO DE PROTEINA NOBRE ANIMAL E VEGETAL 

SUPERVITAM IN IZADO E MINERALIZADO. 

Fabrique a ração mais econômica 
e mais eficiente, sempre com 
SUPERSUIGOLO K1, que permite 

utilizar ao máximo os produtos 
da fazenda. 

TORTUGA 
Cio. Zootécnica Agrário 

o 


