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O uso da Homeopatia
varia conforme seu problema!!
Fale conosco e use nossos produtos da
forma mais eficaz para atender
sua necessidade.

Ligue 0800 602 0008
31 99379 0167

Produto Homeopático

NÃO contém HORMÔNIOS e nem PESTICIDAS.
O produto não agride o meio ambiente,não tem risco para
saúde pública e animal.
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Produzir carne de frango é uma a vidade de muita responsabilidade,
pois temos que produzir economicamente viável e com qualidade
sem prejudicar a saúde do consumidor. A carne de frango é um
alimento nobre, fonte nutricional importante que leva saúde para
uma população.

frango sadio adoece menos, dá mais
segurança, menos problemas e mais
certeza do lucro.

Como produzir frango de qualidade e rentável?

Resultados com o uso de produtos PECNEW.

O principal indicador a ser utilizado quando o objetivo é mensurar o
desempenho zootécnico de um lote de frangos de corte é o Índice de
Eﬁciência Produtiva (IEP), também chamado de Fator de Produção ou
Índice de Produtividade Europeu.
Este índice mede a eﬁciência produtiva atingida durante a criação de um
lote de aves. Os parâmetros que o compõem são: ganho de peso diário
(kg), viabilidade (%) e conversão alimentar. O cálculo é feito da seguinte
forma:
IEP = ganho de peso diário (Kg) x viabilidade *(%) X 100
conversão alimentar
Viabilidade* : É a diferença entre as aves alojadas e as retiradas para o abate,
em percentagem.

Pintinho 0 - 21 ou 28 dias : Fornece um bom e uniforme desenvolvimento dos
tecidos corporais, órgãos internos, sistema imunológico, empenamento,
esqueleto e melhor apetite, o que permite uma ave mais preparada para
produção com mortalidade bastante reduzida.
Frangos 22 ou 29 dias até o abate: Mantém os animais com baixo nível de stress, mais
tolerância aos efeitos de ambiência, bom crescimento, atingindo peso corporal desejado,
e boa uniformidade, como também menos descartes melhorando a viabilidade da granja,
a conversão alimentar, o ganho de peso. Resultados importantes para alcançar um excelente
Fator de Produção.

Os frangos necessitam de ambiente o mais agradável possível, tanto
em limpeza, umidade, temperatura , conforto como também água de qualidade
e boa alimentação.
A mortalidade infantil, comprometimento do crescimento, má formação das
estruturas como pernas, pé, tendões, cartilagens, vasos, etc, fazem parte do
equilíbrio do animal. Um animal mal formado nunca vai alcançar seu melhor
desempenho na produção.
O stress no animal o leva a ser acometido por doenças,aumento de
necessidades nutricionais, baixa produtividade, gerando prejuízos à
atividade.

PINTINHO

MEDICAMENTO PECNEW
FRANGO DE CORTE

Esse stress vem do desconforto térmico, acomodações ruins, excesso de
animais por metro quadrado, falta de alimentos e água.
Os medicamentos PECNEW preparam o animal para as adversidades. Assim,
quanto mais cedo for exposto a medicamentos frequênciais, menos sequelas vão
ter durante a vida produtiva, melhorando os resultados.
Uma dieta para alta produção acarreta grandes problemas no organismo do
frango de corte, gerando irritações nos intestinos. Estas inﬂamações vão
provocar um metabolismo errado, leva os nutrientes para formação de gordura
periférica e não de músculos, aumenta o peristaltismo e diminui a conversão
alimentar.
A homeopatia melhora o sistema produtivo dá mais resistência aos animais e permite
que eles corrijam seus próprios desequilíbrios.
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Auxilia no controle de Salmonelose, Coccidiose e diminui o efeito da
toxicidade da micotoxina; melhora na conversão alimentar, diminui o
stress apresentando mais desempenho; melhora a qualidade da carne e
reduz o custo de produção evitando o prejuízo.
Os medicamentos PECNEW eliminam os tratamentos
convencionais, reduzem os problemas com resistência e riscos
de intoxicações, resultam na ausência de resíduos na carne e
no meio ambiente. Reduzem a mão de obra.
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