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A mortalidade de leitões novos vem causando importa~tes

per-

das econômicas à indústria suinícolao
O objetivo deste estudo foi investigar as perdas
novos, a performance das leitegadas e fazer uma

de

leitões

avaliação

dos

prejuíz~s causados pela mortalidade de leitõeso
A ocorrência de leitões natimortos e a mortalidade

dos

re-

cém nasciuos até os 21 dias, foi investigada em 141 rebanhos

re

produtores de raças puras, durante o ano de 1978

0

Em 14 840 lei t egadae , as perdas totais até os 21 dias
sentaram 19,10%_

r epre-

A taxa de mortalidade do nascimento aos

2Í

dias foi de 14,24% (7.4;8 leitões) e a.taxa de natimortalidade
foi de 4,86% (19.297 leitões).
A média de leitões nascidos vivos por leitegadas foi
0.96.

9.58 +

Os pesos médios da leitegada ao nascer e aos 21 dias cor

responderam, respectivamente,
e os pesos médios do leitão
ram, respectivamente,a

2.0

!7.47

a 15.39Kg ~ 2.02 e 42.86Kg
::1ascere aos 21 dias

1.61Kg ~ 0.15 e 5.20Kg .!. 0.55.

correspond~
A

de leitão morto por leitegRda.~ do naac imerrto aos 2]. d.í.c.s

média
,

corres

pondeu a 1.17 ~ 0.10.
Assumindo-se a produtividade da porca/ano de 13 leitões~
considerando o preço do leitão ao nascer e aos 21 dias, as

e
pe~

das totais, calculadas para o lº seIiiestrede 1980,representaram
um prejuizo de C~

13.375.236,40.

