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CONFINAMENTO

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

Deve-se oferecer, o mais cedo possível, medicamentos
homeopáticos, para evitar desequilíbrios provocados
pelas formas de manejos e ambiências desfavoráveis.

O animal tem dois cérebros: o orgão normal, que absorve emoções que
vêm da ambiência a qual ele é submetido e os intestinos, que absorvem
nutrientes. Essa ambiência deve ser de qualidade associado a alimentos
muito bem equilibrados. Com a homeopatia, podemos corrigir uma série
de desvios, diante dos desaﬁos do conﬁnamento.

MEDICAMENTOS PECNEW

Conﬁnamento é um sistema de criação de bovinos em que lotes de animais são
encerrados em piquetes ou currais com área restrita em que o alimento e a água
são fornecidos em cochos.

CONFINAMENTO:
Este medicamento pode ser oferecido para qualquer fase de produção, em especial para a fase de
conﬁnamento.
Recomendação: - 40g/cab/dia, misturado na ração.
Promove equilíbrio, combate a verminose, sodomia; diminui o stress e melhora a conversão alimentar.

A terminação de bovinos de corte em conﬁnamento
possui as seguintes vantagens:

Combate a proliferação de mosca no ambiente do conﬁnamento.

1 - Aumento da eﬁciência produtiva do rebanho, por meio da redução da idade ao abate
e melhor aproveitamento do animal produzido e capital investido nas fases anteriores
(cria-recria);
2 - Uso da forragem excedente de verão e liberação de áreas de pastagens para outras
categorias durante o período de conﬁnamento;
3 - Uso mais eﬁciente da mão-de-obra, maquinários e insumos;
4 - Flexibilidade de produção.

OBS: No caso de excesso de comportamento de sodomia, usar o medicamento especíﬁco.

Infraestrutura e dimensionamento do conﬁnamento
1 - Quanto à área, geralmente é sugerido de 15 a 30 m2 por animal;
2 - Regiões mais secas podem ser usados 12 m2 por animal;
3 - Regiões mais chuvosas, com o intuito de se evitar lama, podem ser utilizados 50 m2
por animal;
4 - Poderão ser feitas calçadas (concreto, cascalho, paralelepípedo, etc.) com 1,8 a 3,0 m
ao longo dos cochos;
5 - Uma outra opção seria a construção de telhados, com pé direito de 3,0 m;
6 - As cercas deverão ter uma altura mínima de 1,8 m;
7 - Não é recomendável que um lote exceda 100 cabeças / curral;
8 - O cocho deverá ter 0,7 m de comprimento para cada animal;
9 - Os cochos para minerais deverão ser localizados longe dos bebedouros, para evitar
aglomeração. São necessários 0,04 m para cada animal;
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SODOMIA:
Este medicamento pode ser oferecido em caso de distúrbio de comportamento bovino (montas repetidas um
sobre o outro), podendo causar fraturas e até mesmo a morte.
Recomendação: - 10g/cab/dia, misturado na ração, quando já esta usando o medicamento «CONFINAMENTO»
40g/ca/dia misturado na ração, quando usado sozinho.
Promove equilíbrio, combate o distúrbio de monta entre os animais conﬁnados.
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