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ARTIGO
Inseminação artificial

no Porco Raça Alentejana

ciar: uma melhor produtividade numérica, a mão-deobra concentrada nos períodos críticos, grupos de
animais mais homogéneos, ausência de consanguinidade e qualidade genética superior com melhores
desempenhos na montanheira.
Para benefício desta raça autóctone a inseminação
artificial pode dar um grande contributo, por um lado
na fixação das características da raça contribuindo
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assim para uma evolução genética mais rápida através dos melhores varrascos reprodutores e por outro

A produção do Porco Raça Alentejana vem associa-

lado sendo o sémen fornecido dos centros de inse-

da desde sempre ao sistema de produção extensivo
e como um complemento á produção e rentabilização do montado alentejano.
No montado alentejano esta raça autóctone encontra o meio ambiente ideal para se criar, e transformar
o produto do montado em carne e seus derivados. A
procura e valorização crescente da qualidade destes
produtos levou alguns produtores a procurar rentabilizar melhor as suas explorações transformando o
sistema tradicional de produção extensiva em sistemas de produção semi-intensiva.
A produção semi-intensiva requer algum investimento em instalações, nomeadamente compartimentos (parque ou box) para cobrição das porcas
ou Inseminação Artificial, maternidades e parques
para receber leitões desmamados. Na maior parte
das vezes os produtores constroem instalações ligeiras sem grandes investimentos mas que constituem
uma importância relevante no maneio e produtividade obtida.
Algumas explorações que praticam o maneio semiintensivo, idêntico na fase inicial ao maneio do porco
branco, optaram pela sincronização de cios e pela

minação oficiais de elevada sanidade contribuir para

utilização da técnica de inseminação artificial com o

a melhoria do nível sanitário dos efectivos.

controlo das porcas inseminadas por ecografia.
Actualmente as explorações de Porco Raça AlenA utilização da técnica de inseminação artificial no

tejana que utilizam a inseminação artificial obtêm ín-

Porco Raça Alentejana tem vindo a implantar-se gra-

dices de fertilidade nas porcas multíparas idênticos

dualmente com excelentes resultados. Tem como

aos obtidos na produção do porco branco.<>

grande vantagem relativamente á cobrição natural, a
organização do maneio reprodutivo o qual vai influenF E I RA DE G ARV ÃO
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