
MELHORE SEUS 
ÍNDICES PRODUTIVOS 
COM NUTRIÇÃO  
AVANÇADA PARA  
VACAS E BEZERROS

REPROBEEF. PROGRAMA NUTRICIONAL 
PARA A FASE DE CRIA



As quatro fases do ciclo reprodutivo das matrizesAs quatro fases do ciclo reprodutivo das matrizes

Primavera Verão Outono Inverno

Alta qualidade e
quantidade de pasto

Terço inicial 
de gestação

Terço médio
de gestação

Terço final
de gestação

Período de
transição

Período de
transição

Baixa qualidade e
disponibilidade de pasto 

LACTAÇÃO

PÓS-PARTO GESTAÇÃO PRE-PARTO

 285 dias

Estação de monta

DESMAME

PARTO

UM PROGRAMA  
NUTRICIONAL PARA  
O ANO TODO

Todo pecuarista busca por matrizes com alta fertilidade e que tenham capacidade de 
desmamar bezerros pesados. Desta maneira, é necessário garantir que as matrizes se 
apresentem saudáveis e com escore corporal adequado, para que estejam prontas para 
o próximo ciclo reprodutivo. Vários fatores influenciam a reprodução das matrizes e o 
peso ao desmame dos bezerros, como a nutrição, a sanidade, a genética e, também,  
o manejo da propriedade.

O programa ReproBeef da De Heus te ajuda a otimizar os 

índices produtivos e reprodutivos do seu rebanho, com a 

utilização de tecnologias nutricionais durante todo o ano. É 

um programa que contempla os requerimentos nutricionais 

das matrizes e dos bezerros, as estratégias de manejo e 

as características climáticas de cada região, auxiliando 

na obtenção do máximo potencial produtivo dos animais. 

Em rebanhos de bovinos de corte, a taxa de fertilidade 

é determinada pela condição corporal das matrizes que, 

por sua vez, é dependente da sazonalidade climática, 

principalmente quando a base alimentar está alicerçada em 

sistemas de pastejo. Energia, proteína, minerais e vitaminas 

são nutrientes essenciais para o desempenho reprodutivo.

O programa leva em consideração as exigências 

nutricionais específicas das matrizes para cada período de 

seu ciclo reprodutivo, sendo dividido em quatro fases:  

1) gestação; 2) pré-parto; 3) pós-parto e 4) lactação.



O PROGRAMA REPROBEEF  
VAI TE AJUDAR A:

• Melhorar a eficiência reprodutiva de vacas e novilhas;

• Garantir matrizes mais saudáveis à parição;

• Reduzir a idade à puberdade e à primeira parição;

• Aumentar o peso ao desmame e ao abate;

• Melhorar as características da carcaça 

e a qualidade da carne.

AJUSTANDO A QUALIDADE DO PASTO ÀS 
EXIGÊNCIAS NUTRICIONAIS DOS ANIMAIS 
O programa Reprobeef auxilia no aumento da taxa de gestação 

das matrizes, e do peso ao desmame de seus bezerros. Vacas e 

novilhas apresentam requerimentos específicos de energia, 

proteína, minerais e vitaminas, dependendo do estágio de seu 

ciclo reprodutivo. É necessário combinar as necessidades 

nutricionais dos animais com a qualidade e disponibilidade das 

pastagens, bem como com a indicação de um suplemento 

adequado para cada realidade. Diferentemente de outros planos 

nutricionais, o ReproBeef se ajusta ao requerimento nutricional 

das matrizes e à situação da pastagem.

A SUPLEMENTAÇÃO DAS MATRIZES INFLUENCIA 
A PRODUÇÃO DE LEITE E O PESO AO DESMAME
Uma produção de leite adequada é essencial para o 

desenvolvimento dos bezerros. Isto é especialmente importante 

nos primeiros três meses da vida do animal, 

quando a maior parte dos nutrientes vem do 

leite materno. De fato, aproximadamente 60% 

da variação do peso ao desmame dos bezerros 

podem ser diretamente atribuídos à produção 

de leite de sua mãe. À medida que a lactação 

avança, podemos suplementar a dieta do 

bezerro  a fim de potencializar seu crescimento, 

aumentar o peso ao desmame e, ao mesmo 

tempo, auxiliar na recuperação do escore 

corporal da matriz.  

PROGRAMAÇÃO FETAL 
Diversos estudos evidenciaram o impacto positivo da nutrição 

na fertilidade das matrizes e no crescimento de sua cria. 

Investindo na nutrição durante o período reprodutivo, você 

melhora o potencial de crescimento dos bezerros, 

desmamando animais mais pesados e eficientes. 

UMA SOLUÇÃO NUTRICIONAL COMPLETA  
E PERSONALIZADA
O programa Reprobeef da De Heus traz soluções nutricionais 

avançadas que te auxiliarão a maximizar a produtividade de 

seu rebanho e aumentar o lucro com a atividade pecuária.

QUER SABER MAIS?
Entre em contato com um técnico da De Heus e encontre uma 

solução nutricional sob medida para seu rebanho.

EFEITO DO PLANO NUTRICIONAL DA MATRIZ DURANTE  
A GESTAÇÃO NO PESO DO BEZERRO AO DESMAME

 REFERÊNCIA RESTRITO ÓTIMO DIFERENÇA

 1) Café et al. (2009) 170 kg 197 kg +27 kg

 2) Underwood et al. (2010) 242 kg 256 kg +14 kg

 3) Martin et al. (2007) 218 kg 226 kg +  8 kg



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

0 PROGRESSO 
ESTÁ EM  

NOSSOS GENES
Na De Heus Nutrição Animal oferecemos a confiança de nossa atuação

centenária, tecnologias de ponta e linhas de produtos com ótima performance, 

para as principais criações econômicas do país, ajudando a

maximizar a eficiência 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.

Presente em mais de 75 países e com uma equipe de profissionais altamente

especializada, buscamos ativamente oportunidades de criação de valor e impacto,

potencializando o desenvolvimento do setor agropecuário. Isso, é o que 

chamamos de “powering progress”.


