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Produzir OVO é uma a vidade de muita responsabilidade,
pois temos que produzir um OVO economicamente viável
e de boa qualidade.
O OVO é um alimento nobre, fonte nutricional importante
que leva saúde para uma população.

Galinhas sadias adoecem menos, dão mais segurança
na granja, menos problemas e mais certeza de lucro.
Como produzir ovo de qualidade e rentável?

Resultados com o uso de medicamento PECNEW.

As galinhas necessitam de um ambiente o mais agradável possível:
limpeza, umidade, temperatura , conforto, água de qualidade e boa alimentação.
A alimentação em aves de postura é de grande importância. As linhagens hoje
estão muito produtivas e sua exigência nutricional é alta.
O stress no animal causa doenças, aumento de suas necessidades
nutricionais, baixa produtividade, gerando prejuízos à atividade.

Esse stress vem do desconforto térmico, acomodações ruins, excessos de
parasitos, ácaros e piolhos .
O comprometimento do crescimento, a má formação das estruturas como
pernas, pé, tendões cartilagens, vasos, etc, afetam o equilíbrio do animal
levando ao aumento da mortalidade infantil. O animal mal formado nunca
vai alcançar seu melhor desempenho.

Os medicamentos PECNEW preparam o animal para as adversidades. Assim,
quanto mais cedo for exposto a medicamentos frequenciais, menos sequelas vão
ter durante a vida produtiva e mais resultados serão alcançados.
O ovo é formado muito antes da clara, gema e casca. Ele começa nas células
germinativas e a galinha deve estar equilibrada estruturalmente e ﬁsiologicamente
para que seus hormônios sejam produzidos e transportados de forma que o ciclo
seja completado sem falhas.
Daí começa uma nova vida equilibrada. Um ovo bem formado fornece boa condição
de fecundação, nutrição e proteção para o feto. Esse pintinho já nasce com
excelentes condições de enfrentar as adversidades que serão impostas a ele
durante sua vida produtiva.
A homeopatia melhora o sistema produtivo dá mais resistência aos animais e permite
que eles corrijam seus próprios desequilíbrios.
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OVOS: Obtém mais qualidade dos ovos com casca mais resistente e uniforme,mais equilíbrio
entre casca, gema e clara gerando uma melhor fecundação e eclosão (maior produção
de pintinhos) e uma nutrição mais adequada para o feto para resultar um pintinho mais
sadio.
Pintinho 0 28 dias(0 a 4 semanas): 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.
Franguinhas 29 - 49 dias (4 - 7semanas): Melhora o crescimento atingindo peso corporal
de acordo com a idade e com a manutenção de boa uniformidade, já começando a formar
as glândulas reprodutivas (Essas glândulas bem formadas garantem produtividade e
longevidade da ave).
Frangas 50 - 119 (7 - 17 semanas): Na transição entre a fase de crescimento e de
reprodução, mantem a uniformidade e ganho de peso para uma produção de ovos de
qualidade logo no início da produção, diminuindo o descarte de ovos de qualidade
inferior devido ao tamanho.
Produção - 18 semanas de idade até o abate: Mantem os animais com baixo nível de
stress e acomodação comportamental para diminuir o efeito de ambiência. Frequênciar
continuamente o animal para que não sofra as intempéries ambientais, nutricionais,
parasitarias, etc. mantendo uma ave altamente resistente. Isso aumenta também sua
longevidade, proporciona um aproveitamento maior da unidade produtora que é a
galinha, podendo estender sua permanência na granja mais semanas com ovos de
qualidade.
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Auxilia na prevenção de doenças como piolho, salmonela, coccidiose e
colibacilose. Estimula as glândulas reprodutivas melhorando o desempenho
da postura; diminui o efeito da toxicidade da micotoxina.
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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