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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.
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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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RECRIA DE NOVILHAS LEITEIRAS
Deve-se oferecer o mais cedo possível medicamentos
homeopáticos, para evitar desequilíbrios provocados
pelas formas de manejos e ambiências desfavoráveis,
ou mesmo por doenças que acometem as bezerras
com o propósito de diminuir a morbidade das doenças.

O ser vivo com sua energia vital em equilíbrio e em total potência
não adoece . Uma matriz sadia, com sua energia vital bem
composta vai ser um animal preparado para combater qualquer
adversidade que surgir, a tornando um animal de produção por
excelência, manifestando assim todo o seu potencial genético.
Já para um animal doente, usamos a homeopatia para tratar o
organismo debilitado, desequilibrado e não a doença.

MEDICAMENTOS PECNEW
A fase de recria inicia-se após o desmame e dura até a idade do parto. Esta fase exige muita atenção
do produtor, pois os requerimentos do animal em crescimento estão constantemente mudando,
embora devessem seguir as recomendações especíﬁcas de cada raça.
Tem que evitar que as novilhas ﬁquem gordas, não é um bom objetivo. Esses animais costumam
apresentar muitos problemas ao parto e no período logo após o parto (acúmulos de gordura na
glândula mamária, menor consumo de MS e doenças metabólicas, tais como: cetose, problemas
de casco e reprodutivos).
A puberdade ou a idade ao primeiro cio aparece antes do peso ideal à cobertura e para isso é
preciso separar o macho ou touro das novilhas para evitar o acasalamento em idade ou peso
não desejado.
A idade à cobertura é importante, mas o peso à cobertura é mais importante ainda e este é
determinado pela alimentação, sendo o principal fator para diminuir a idade a primeira cria.

SAÚDEEste medicamento pode ser oferecido para qualquer fase de produção, em especial para a fase de
crescimento. Promove equilíbrio no crescimento ósseo, muscular e formação de órgãos aumenta a
imunidade, diminui o stress e melhora a conversão alimentar.
Recomendação: - 20g/cab/dia, misturado no sal mineral ou na ração.

PARASITÁRIOEste medicamento pode ser oferecido para qualquer fase de produção, tem como objetivo combater
parasitas internos e externos, diminuindo a competição do indivíduo com os parasitos por nutrientes.
Recomendação: - 8g/cab/dia misturado no sal mineral ou na ração.
FERTILIDADEEste medicamento deve ser oferecido para novilhas acima de 1 ano, tem como objetivo aumentar a
fertilidade e por consequência a idade ao primeiro parto.
Recomendação: - 10g/cab/dia misturado no sal mineral ou na ração.

Idades à cobertura mais precoces (15 meses) exigirão mais nutrientes e assim alimentos de
melhor qualidade.
As vezes é preferível atrasar a idade à cobertura para obter peso ao parto.
O peso vivo à cobertura das novilhas varia de acordo com a raça. Assim, preconiza-se que
a primeira cobrição ocorra entre 60-65% do peso adulto e que, ao primeiro parto, a novilha
tenha 85-90% do peso adulto.
Deste modo, a alimentação das novilhas será aquela que, de forma mais econômica, permita que
elas atinjam o peso à cobertura.
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PODODERMATITEEste medicamento deve ser oferecido logo no início da recria para melhorar a saúde do locomotor em
especial os cascos.
Para uma boa lactação e se tornar uma matriz fértil, este animal vai precisar de bons cascos para poder
se locomover com facilidade e também não comprometer sua imunidade.
Recomendação: - 10g/cab/dia misturado no sal mineral ou na ração.
Em caso de animais com problemas clínicos: 100g/cab/dia, até desaparecer os sintomas.
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