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CONTROLE PARASITÁRIO EM
SISTEMA INTENSIVO E SEMI-INTENSIVO
O combate ininterrupto da homeopatia se faz necessário para
diﬁcultar a alimentação destes parasitas, quebrando com isso
o ciclo, além de criar um campo de repelência. Estes são os
pontos chaves do combate. Se focarmos apenas em matar os
parasitos, estamos esquecendo do maior foco que é o ambiente
fora do hospedeiro.

O núcleo Homeopático Parasitário combate Carrapatos,
mosca do chifre, mosca doméstica, mosca do estábulo,
vermes hematófagos e não hematófagos e berne.

MEDICAMENTOS PECNEW
O impacto das parasitoses sobre a produtividade do rebanho é enorme,
principalmente nas categorias mais jovens que estão em crescimento.
Alterações na absorção de nutrientes resultam no atraso da ocorrência
da puberdade e um maior período para atingir o peso de abate de novilhas.
Os parasitos internos causam perdas de eﬁciência nos animais pela redução
do apetite, efeitos sobre o metabolismo de nitrogênio, queda na absorção dos
nutrientes da dieta, complicações no funcionamento dos órgãos e anemia,
devido às perdas de sangue.

A transmissão de agentes patogênicos, principalmente os responsáveis pela babesiose e
anaplasmose e o desenvolvimento letárgico dos animais intensamente parasitados
implicam em uma baixa produção de leite (redução em torno de 900 ml de leite por dia), e
carne, com perda média estimada em 0,24 kg de peso vivo/carrapato/ano. Além dos
prejuízos causados com relação às características produtivas, a infestação por B. microplus
está relacionada à diminuição na fertilidade, à maior ocorrência de doenças e perdas por
morte de animais adultos e de bezerros, desvalorização comercial do couro e aumento dos
custos de produção nas propriedades leiteiras
Além de todas essas perdas, o deslocamento do animal até o curral produz uma
desorganização em suas atividade fazendo com que o animal emagreça até 15kg por
manejo. Aumenta o custo de manutenção na propriedade (pastagens e estruturas).
Com o estresse dos animais durante a rotina de manejo, os riscos de acidentes são
agravados, levando ao aumento de contusões.
A mosca do chifre pica os animais cerca de 25 a 40 vezes por dia e cada sucção
pode durar de quatro a cinco minutos. Pesquisas mostram que uma infestação
média de 500 moscas leva a uma perda anual de 40 quilos/animal/ano e cerca
de 150 litros de leite durante toda a lactação, levando-se em conta a perda de
sangue e, principalmente, os efeitos irritantes da picada que comprometem a
alimentação tranquila do animal, diminuindo sua produtividade.
Entre as perdas indiretas, podem ser citados: o custo do controle químico, mão-de-obra,
os danos ambientais decorrentes do uso desses produtos, os resíduos deixados nos
produtos de origem animal.
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Este medicamento pode ser oferecido para qualquer fase de produção, tem como objetivo
combate de parasitas internos e externos, diminuindo a competição do indivíduo com o
parasitos por nutrientes.
RECOMENDAÇÃO
Dose ataque : - 12g/cab/dia durante 60 dias ou mais, dependendo da
infestação da propriedade.
Misturado nos sal mineral consumo 100g/cab/dia: misturar 3 kg de núcleo
parasitário.
Na ração fazer o cálculo de consumo por animal.
Dose manutenção : 8g/cab/dia podendo aumentar conforme infestações
que porventura venha acontecer por mudanças ambientais.
Misturado nos sal mineral consumo 100g/cab/dia: misturar 2 kg de núcleo
parasitário.
Na ração fazer o cálculo de consumo por animal.

DESINFESTAÇÃO DE ÁREAS
Recomendada para início de trabalhos com homeopatia e em
fazendas ou áreas muito infestadas
Nestas áreas devemos fazer um desinfestação usando como armadilha animais jovens
que não estejam gestantes. Usa-se um carrapaticida pour-rom que tem ação prolongada
para que possamos passar este grupo de animais nos locais de infestação ( sendo eles
conduzidos para que possam passear em toda a pastagem) para diminuir de imediato a
quantidade de parasitas na área. Dai pra frente a homeopatia consegue manter.
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