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VACAS EM PRODUÇÃO

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

Lembre-se que a única forma de não descartar leite
é usar, no controle da mastite, os medicamentos
homeopáticos PECNEW. Jogar leite fora é prejuízo.

MEDICAMENTOS PECNEW

Para produzir leite de qualidade e rentável:

As vacas necessitam de um ambiente o mais agradável possível, tanto em limpeza,
umidade, temperatura , conforto e uma boa alimentação.
A alimentação na a vidade leiteira é de grande importância. Por isso a máxima que diz:

“Para ser um grande pecuarista de leite, também tem que ser um grande agricultor”.
O stress no animal o leva a ser acome do por doenças, aumento das suas
necessidades nutricionais, baixa produ vidade, gerando prejuízos à a vidade.

Esse stress vem tanto do desconforto térmico, acomodações ruins, excessos de parasitos,
como de dores nos locomotores e cascos (A vaca não pode ﬁcar muito tempo em pé, pois
vai gerar dores que ocasionará stress).
É preciso separar os lotes de produção para melhorar a produ vidade da fazenda,
fornecendo mais ração para as vacas mais produ vas e menos para as menos
produ vas, proporcional à produção de leite de cada lote.

SAÚDE:
Este medicamento pode ser oferecido para qualquer fase de produção.
Promove equilíbrio no crescimento ósseo, muscular e formação de órgãos.
Aumenta a imunidade, diminui o stress e melhora a conversão alimentar.
PARASITÁRIO:
Este medicamento pode ser oferecido para qualquer fase de produção. Tem
como objetivo o combate de parasitas internos e externos, diminuindo a
competição do indivíduo com os parasitos por nutrientes.

MASTITE :
- Reduz as mastites clínicas e subclínicas e tem como consequência reduzir a
Contagem de Células Somáticas (CCS), desde que associada a tática de manejo e
análises confiáveis.
- Melhora a qualidade do leite e reduz o custo de produção, evitando o prejuízo
com o descarte do leite.
- Estimula o sistema imunológico e aumenta a resposta do úbere às infecções.
- Reduz ou elimina a necessidade de tratamentos convencionais.

Vacas de primeira lactação com peso abaixo do adequado para a raça e de bom
potencial genético diﬁcilmente alcançam o peso adulto, pois priorizam a utilização
dos nutrientes para a lactação e usualmente são magras, com reﬂexos negativos
na reprodução (intervalos de partos longos).

PODODERMATITE:

Recomenda-se que as vacas de primeira lactação sejam agrupadas em lote separado
e deve fornecer 20% a mais nas necessidades de mantença para tentar alcançar o
peso adulto adequado.

Promove a recuperação dos cascos por meio da regeneração dos tecidos
locais, reduzindo as claudicações (manqueiras). Indicado como preventivo
e curativo nas doenças de cascos.

Deve-se ter uma preocupação em especial com os cascos e locomotores, pois
são com eles que os animais irão buscar conforto, se alimentar e matar a sede.
Um animal com dores nos locomotores e cascos depauperados e machucados
tem imunidade comprometida devido a reações hormonais causada por estas
dores, deixando-o mais susceptível a várias doenças e uma delas é a que causa
um dos maiores prejuízos na atividade leiteira , a MASTITE.

Obs: Para o controle da MASTITE, é muito importante associar os medicamentos
«MASTITE e PODODERMATITE. Esta associação vai aumentar as defesas
imunológicas das vacas em lactação.
Ao iniciar um programa de controle de MASTITE, é recomendável iniciar com
o programa «ANTIBIÓTICO ZERO». Consulte nosso corpo técnico. Vamos
te ensinar como executar esta excelente ferramenta em uma fazenda de leite.

As parasitoses também são uma grande preocupação na produção de leite. As
parasitoses internas competem por alimento com o animal; as externas espoliam
ou incomodam, não deixando o animal quieto e diﬁcultando ele se alimentar.

FERTILIDADE:

E por ul mo e não menos importante é a reprodução. Uma reprodução mal
conduzida vai gerar um intervalo entre partos muito longos, diminuindo o número
de bezerras e uma média baixa de produção leiteira. Gera também um descarte
maior fora do proposto sendo descartadas também as de boa produção.

Estimula o ciclo ovariano, favorecendo as ovulações. Aumenta a
fertilidade das fêmeas, melhora o número de cios férteis e diminui o
intervalo entre partos. - Melhora os índices de prenhez nos protocolos
de IA e IATF.- Potencializa a SOV, resultando em maior número de
oócitos viáveis, tendo aplicação em programas de FIV, TE, etc.

1

-

2

