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forma mais eficaz para atender 

sua necessidade.

Ligue 0800 602 0008
   31 99379 0167

REPRODUÇÃO EM GADO LEITEIRO

REGISTRO LABORATÓRIO

MG - 000247-0

INDUSTRIA BRASILEIRA

0800 602 0008
WWW.PECNEW.COM.BR

PECNEWPECNEW
HOMEOPATIA

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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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. 

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.

SAÚDE- 
Este medicamento pode ser  oferecido  para   qualquer  fase de   produção,  tanto na  fase de  crescimento
quanto na fase de produção, momento em que os animais precisam de mais resistência  para suportar   as 
adversidades. Promove  equilíbrio no  crescimento  ósseo,  muscular  e  formação de    órgãos  aumenta  a 
imunidade,  diminui o stress e melhora a conversão alimentar.
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FERTILIDADE- 
Este medicamento deve ser oferecido para novilhas acima de 1 ano. Para  as vacas que entram no
pré parto e em reprodução, tem como objetivo aumentar a  fertilidade e por consequência a  idade 
ao primeiro parto e diminuir o intervalo entre partos.

Recomendação: - 10g/cab/dia misturado no sal mineral  ou na ração.

PODODERMATITE- 
Este medicamento deve ser oferecido logo no início da recria para melhorar a  saúde  do  locomotor  
em especial  os cascos. 
Para uma boa reprodução 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.

REPRODUÇÃO EM GADO LEITEIRO

  Para rentabilidade na atividade leiteira, é necessário ter uma alta eficiência reprodutiva 

  A puberdade em novilhas Holandesas  acontece  quando seu peso corporal  aproxima-se 
de 50-55% do  seu peso adulto. 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.

  Na prática, significa que o produtor deve conhecer o peso adulto de seu rebanho, 
o que deve ser feito com a pesagem de uma amostra de vacas em lactação e secas.

  Os animais gestantes também requerem cuidados especiais. Durante a gestação, 
novilhas e vacas secas devem ser mantidas bem alimentadas. No terço final de 
gestação, é o momento que o feto tem seu maior desenvolvimento e isso exige mais 
da mãe. Esse animal deve permanecer em um ambiente tranquilo com alimentos e 
água de boa qualidade.

  Muitos são os fatores que comprometem a reprodução animal, afetando desde a 
manifestação de cio até o parto. Mas uma vaca sadia pode evitar a maioria destes 
problemas.

  Uma boa eficiência reprodutiva  caracterizada-se por curtos intervalos entre partos. Isso faz
com que a propriedade tenha uma alta taxa de natalidade e elevada porcentagem de 
vacas em lactação. 

  É importante o diagnóstico de gestação pelo  médico veterinário. Além da confirmação
da gestação, o diagnóstico permite identificar os animais que não ficaram gestantes e 
os que não repetiram o cio.

   Os animais que  apresentarem  doenças ou alterações no sistema reprodutivo  de
vem ser  tratados para voltar ao status reprodutivo  normal.

   A lactação deve durar  305 dias, considerando-se um intervalo de partos de 12 meses
 embora 13-14 meses são considerados bons. A lactação deve ser  encerrada respeitando 
 45 dias de período seco.

  A saúde da vaca no início da lactação depende em grande parte do que acontece 
durante o pré-parto.

  O ECC (escore da condição corporal) é medido de 1 a 5. O ideal é que vacas de raças 
especializadas tenham um ECC ao parto entre 3,0 e 3,5 e vacas mestiças tenha entre 3,5 e
4,0. Vacas que parirem magras, com ECC abaixo do recomendado, demoram mais 
tempo para retornar ao cio no pós-parto.

  Após o parto, há uma redução do ECC nos primeiros 60 a 90 dias de lactação. O ideal
é que a redução de escore não ultrapasse 0,5 pontos. 

  O período de involução uterina deve ser de 24 dias, quando ultrapassa este período 
aumenta o tempo do primeiro cio pós parto e a fertilidade da vaca é reduzida. Vaca 
que teve  retenção de placenta deve ter um cuidado especial, pois vai retardar sua  
involução uterina.

  Deve-se implantar  o programa “Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF)”, para 
melhorar o desempenho reprodutivo do rebanho. Vacas devem ser inseminadas de 
40 a 60 dias pós parto e não se deve inseminá-las com mais de 120 dias de lactação. 
Esses animais devem ser monitorados pela sua produção leiteira e  se essa produção 
for abaixo do desejado para a fazenda, devem ser secas e submetidas ao
”Protocolo de Indução de Lactação”.

Recomendação: - 20g/cab/dia misturado no sal mineral ou na ração.

REPRODUÇÃO EM GADO LEITEIRO

Fornecer 600 g do «SEPTBIO PECNEW» por dia durante 7 dias, 300g cedo e 300g a tarde
                                                              ou
Fornecer 30 ml «SEPTBIO PECNEW» por dia durante 7dias, na ração ou direto na boca

SEPTBIO:

Em caso de retenção de plascenta, parto destócico, metrite ou qualquer
acomentimento infeccioso no útero.

MEDICAMENTOS PECNEW


	1: CAPA
	Página 2

