
TENHA O MELHOR 
INÍCIO POSSÍVEL
DE UMA NOVA 
LACTAÇÃO

PRELACTO. PLANO PARA O 
PERÍODO SECO



O plano Prelacto para o período seco da De Heus ajudará 

a otimizar o período de transição entre as lactações 

para melhorar o desempenho de suas vacas leiteiras e 

reduzir signifi cativamente o impacto de doenças em seu 

rebanho. Com ele, você alcançará resultados incríveis – 

economizando tempo, dinheiro e esforço.

GESTÃO EFETIVA DO PERÍODO SECO – 
PORQUE ISSO É IMPORTANTE?
O período seco permite que o tecido do úbere das vacas se 

regenere – eliminando infecções intramamárias antigas e 

impulsionando a produção de leite durante a próxima 

lactação, mas a fase de transição também é quando as 

vacas estão mais vulneráveis às doenças (Figura 1), e 

apresenta um papel fundamental em sua saúde e 

desempenho produtivo a longo prazo.

ASSUMINDO O CONTROLE DO
PERÍODO DE TRANSIÇÃO

Pergunte a qualquer produtor de leite sobre os maiores desafios que enfrentam 
ao cuidar de seu rebanho. A maioria – se não todos – mencionará a dificuldade de 
prevenir problemas de saúde durante o período de transição.

O PLANO PRELACTO VAI 
AJUDÁ-LO A ALCANÇAR

• Lactação com início tranquilo e saudável

• Melhoria de fertilidade

• Maior longevidade e menores taxas de 

descarte

• Queda signifi cativa de doenças e custos 

relacionados ao tratamento

• Maior lucratividade

O PERÍODO DE TRANSIÇÃO TEM QUATRO FASES: 
1. A “fase de secagem”: as últimas semanas de lactação.

2.  A “fase seca ou far-off”: as primeiras quatro semanas do 

período seco.

3.  A “fase pré-parto ou close-up”: as três últimas semanas do 

período seco.

4. A “fase de início de lactação”: as primeiras semanas da nova 

lactação.

O plano Prelacto permite que você cuide da saúde e da dieta 

de suas vacas em todas essas etapas críticas, minimizando o 

Figura 1: Incidência total de doenças em relação aos dias do parto 
para vacas de primeira e terceira lactação
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Figure 7: E� ects of macrominerals and vitamin D3 on blood calcium levels in dairy cows
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UM PERÍODO SECO MAIS CURTO
Enquanto a maioria das fazendas aplica um período seco de 

sessenta dias, o plano Prelacto recomenda um período seco 

de sete semanas. Isso permite melhorar a fertilidade do seu 

rebanho sem afetar a produção de leite.

AUMENTANDO OS NÍVEIS DE CÁLCIO
As vacas necessitam de uma grande quantidade de cálcio 

no início da lactação. Uma maneira de aumentar os níveis 

de cálcio no sangue em torno do prazo é reduzir a diferença 

cátion-aniônica da dieta (DCAD) durante a fase de pré-

parto. A estratégia comprovada de DCAD negativo facilita a 

transição das vacas para uma nova lactação.

“Ao gerenciar adequadamente o período de 
transição, você abre a porta para o aumento 
dos ganhos, reduz a carga de trabalho e 
melhora a satisfação na fazenda.”

PREVENINDO O BALANÇO ENERGÉTICO 
NEGATIVO (BEN) SEVERO E A CETOSE 
A cetose ainda é um desafi o de saúde comum em vacas 

leiteiras que pode causar baixa produção de leite e baixo 

desempenho reprodutivo. Ela é muitas vezes resultado de 

um severo balanço energético negativo no fi nal do período 

seco ou durante as primeiras semanas de lactação. O 

plano Prelacto oferece um passo a passo em três etapas 

para reduzir o risco de BEN e cetose. Isso inclui maximizar 

o consumo de matéria seca e otimizar a condição corporal 

das vacas durante o período seco e, também, encurtar a 

duração do período seco para sete semanas.

QUER SABER MAIS? 
Acesse o nosso site através do QR 

Code para mais informações ou entre 

em contato com a equipe De Heus 

agora mesmo para uma  consulta sob 

medida!

Figura 2: Efeitos de macrominerais e vitamina D3 nos níveis de cálcio no sangue em vacas leiteiras

REDUÇÃO DA INGESTÃO DE FÓSFORO 
A maioria dos produtores monitora os minerais mais comuns 

da dieta, incluindo cálcio, potássio e magnésio. Mas não 

subestime o papel do fósforo na nutrição de uma vaca: 

Reduzir o fósforo durante o período seco é uma parte 

importante da prevenção de doenças subclínicas, como a 

hipocalcemia próximo ao parto (Figura 2).

ESCOLHA UMA SOLUÇÃO COMPLETA 
O nosso Plano Prelacto, comprovadamente efi caz reúne 

todas essas estratégias para ajudá-lo a alcançar maiores 

ganhos, reduzir a carga de trabalho e ter maior satisfação 

na fazenda. O plano inclui diferentes estratégias de gestão 

personalizadas para sua fazenda, produtos nutricionais 

específi cos e recomendações de ambiente e manejo. 

impacto fi nanceiro das doenças em seu rebanho. Isso envolve 

gerenciar o escore de condição corporal de suas vacas e 

manter uma ótima ingestão de alimentos.



O PROGRESSO
ESTÁ EM NOSSOS 

GENES
Na De Heus Nutrição Animal oferecemos a confi ança de nossa atuação centenária, 

tecnologias de competitividade internacional e linhas de produtos com ótima 

performance, para as principais criações econômicas do país, ajudando a maximizar a 

efi ciência nutricional, otimizar resultados e progredir.

Somos uma das maiores referências em nutrição animal do mundo e, como empresa 

familiar, entendemos que a perspectiva de longo prazo e o legado são valores vitais 

para nossos clientes. Dessa forma, cada programa nutricional ou serviço de suporte 

técnico representa um atendimento exclusivo e com alto grau de conhecimento 

agregado, proporcionando soluções nutricionais superiores.

Atuando em mais de 20 países e com uma equipe de profi ssionais altamente 

especializada, buscamos ativamente oportunidades de criação de valor e impacto 

potencializando o desenvolvimento do setor agrícola. Isso, é o que chamamos de 

“powering progress”.

DE HEUS BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL
www.deheus.com.br


