
PROGRAMA NUTRICIONAL 
SUGERIDO

22

FASE DE PREPARAÇÃO DAS MARRÃS

Eventualmente, ração especial marrã de 80 a 115 kg (ver página 7)

FASE DE GESTAÇÃO E LACTAÇÃO

Matrizes com bom escore corporal 
Matrizes muito magras 
Marrãs

Flushing
7000 a 10.300 kcal/dia

(Matrizes) 16 gr de Lisina dig.

Desmame

RAÇÃO DE 
CRESCIMENTO 
E TERMINAÇÃO

RAÇÃO
GESTAÇÃO

COBERTURA

FLUSHING
RAÇÃO DE GESTAÇÃO

OU LACTAÇÃO 
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Idade ou fase Objetivo Alimentação Mini 
ET

Maxi 
ET

Entrega (22 a 
28 semanas)

Limitar o desenvolvimento 
muscular e o depósito de 
gordura.

Reduzir a quantidade para 2,0 a 2,3 (em função do 
ambiente e da energia da ração de gestação)

3 semanas 
antes da 
IA, fase  

“sincronização 
dos cios 
Regumate”

Aumentar a quantidade 
para ter uma boa 
preparação à reprodução e 
uma boa ovulação

Aumentar a quantidade em 0,4 a 0,5 kg/dia para 2,4 a 
2,8 kg

D-4 a D-2 antes 
da IA

Favorecer a entrada em cio 
e uma boa ovulação.

Flushing de 3,5 kg a 4 ,5 kg

IA 13 
mm

16 
mm

IA – 28 dias

Ter um bom 
desenvolvimento e boa 
homogeneidade dos 
embriões. Para as matrizes, 
recuperar a espessura 
de toucinho perdida na 
maternidade 

Aumentar a quantidade de acordo com o escore 
corporal e as ET, para 2,5 a 3,0 kg/dia para as matrizes 
magras (para matrizes muito magras, aumentar até 3,5 
kg em função da perda de ET)

40 dias de 
gestação

Controle das ET

29 a 86 dias
Manter o nível de espessura 
de toucinho

Reduzir para 2,0 a 2,2 kg/dia em função do escore 
corporal.

Reduzir mais para as matrizes que já recuperaram seu 
estado corporal e menos para as matrizes que ainda 
não voltaram a um escore corporal satisfatório.

4 últimas 
semanas de 
gestação

Ter um bom peso de leitão 
ao nascimento

Em função do peso ao nascimento, manter ou 
aumentar a quantidade para atender à necessidade de 
16 g de lisina digestível por dia nas últimas 4 semanas 
de gestação e 20 g na última semana.

3 dias antes do 
parto

Evitar sobrecarga intestinal 
e mamária. Evitar 
constipação.

Diminuir a ração para 2,0-2,5 kg/dia.

Parto 16 
mm

18 
mm

Lactação

Favorecer o consumo para 
ter uma boa produção de 
leite, um bom peso no 
desmame e minimizar a 
perda de toucinho (máximo 
3 mm).

Na primeira semana, aumentar em 0,4 e 0,8 kg por dia 
para atingir mais de 7 kg para as marrãs e mais de 8 kg 
para as matrizes. Ração à vontade nos 10 últimos dias. 
Incentivar o consumo de água.

Desmame 13 
mm

15 
mm
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