
 

 

Descubra a Vantagem de Nebraska ... Suínos 
 

Magra, deliciosa e nutritiva, a carne de porco é um 
alimento popular para as dietas de consumidores no 
mundo todo.  Os criadores de porcos do estado de 
Nebraska, EUA, estão ajudando a satisfazer o 
constante aumento da demanda.  
 
Essa indústria em expansão utiliza técnicas 
modernas de produção e abundância de cereais de 
primeira qualidade para sustentar seu crescimento. 
 Como líder americano na criação de porcos, os 
criadores de Nebraska utilizam linhagens raciais 
superiores para constantemente melhorar a 
qualidade genética que está a disposição dos 
compradores.  

 
Os ríidos programas de saúde deste estado servem como modelo para criadores de porcos no mundo todo. 
 O fato de mantermos um extenso banco de dados relacionados ao assunto nos permite avaliar o 
desempenho da vara.  Quando utilizados em conjunto, esses fatores nos garantem uma vantagem sobre os 
competidores.  
 
Saúde da Vara 
O estado de Nebraska é líder nacional em programas de saúde 
para as varas de porcos.  Em 1956, foi implementado um 
programa desenvolvido pelo Dr. George A. Young para eliminar 
certas doenças que afetam as varas de suínos.  Este programa é 
conhecido como "Livre de Patógenos Especifícos" (Specific 
Pathogen Free) ou suínos SPF.  O programa SPF em Nebaska faz 
monitorização para garantir um padrão rígido de saúde de vara. 
 Partos de crias novas para a reprodução são feitos por cesariana 
para eliminar qualquer possibilidade de reintrodução da doença. 
 Estes suínos SPF tem permitido uma significativa melhora nas 
características de reprodução e performance de crescimento.  A 
documentação da saúde de vara e sua performance é importante 
para todos os criadores.  Os programas sofisticados de 
reprodução, de saúde e de coleta de dados, mantém os criadores 
de Nebraska como líderes desta indústria.  
 
Genética  
As pesquisas tem comprovado que o cruzamento feito para fins comerciais resulta em vigor híbrido ou 
heterose, melhorando a produtividade e aumentando os lucros.  A maioria dos sistemas de acasalamento 
para os criadores comerciais de Nebraska, utiliza este vigor híbrido.  O suíno deste estado não é 
simplesmente superior em termos de performance e mérito de carcaça, mas também tem tido sucesso em 
arenas produzindo campeões em exposições como a Expo Mundial de Porcos (World Pork Expo), a 
Exposição Nacional de Suínos Capados (National Barrow Show) e inúmeras outras exposições de raças 
suínas.  

 
Descubra a Vantagem de Nebraska  
Os criadores de porcos de Nebraska conhecem os 
mercados internacionais e têm mantido negócios por 
muitos anos com criadores de outros países.  Eles podem 
ajudar para que o processo de exportação corra bem e 
que os suínos selecionados cheguem ao destino em boas 
condições.  
 
 



 

 

Também oferecemos assistência técnica nas áreas de administração de reprodução, de saúde e de 
saneamento, e de nutrição da vara e de administração de dados.  O programa SPF de Nebraska, os 
criadores individuais, os especialistas universitários e o Departamento de Agricultura podem ajudá-lo a 
adicionar a genética deste estado aos seus planos futuros.  
 
Convidamos você para descobrir a "Vantagem do Estado de Nebraska" na superioridade de nossos animais 
de cria.  Estamos confiantes que você encontrará a assistência que precisar aqui em Nebraska.  Para 
maiores informações sobre os suínos do estado de Nebraska, ou sobre como você pode visitar nosso 
estado, por favor, entre em contato com a Divisão de Promoções e Desenvolvimento do Departamento de 
Agricultura de Nebraska.  
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