CALENDÁRIO DE ATIVIDADES NA PRODUÇÃO DE LEITE
MÊS DE JANEIRO
ASSUNTOS E PRÁTICAS
ALIMENTAÇÃO
Pastagens perenes

Pastagens anuais

Silagem
Feno
Milho para grão e
silagem
Concentrado

Minerais
SANIDADE E
MANEJO

Brucelose
Pneumoenterite

ATIVIDADES
Diferir áreas para colher sementes ou deixar sementar as
pastagens. Utilizar pastagens de verão (principalmente no
sistema rotativo)
Adquirir fertilizantes e sementes para pastagens de inverno.
Revisar ou providenciar maquinário para plantio das pastagens
de inverno. Utilizar pastagens de verão.
Revisar os silos, providenciar máquinas para ensilar e adquirir
lona plástica
Diferir áreas de pastagens para fazer feno. Fazer feno. Adquirir
feno de alfafa.
Capinar quando necessário. Após capina aplicar fertilizante se
necessário.
Fornecer concentrado para as vacas de acordo com a produção
de leite. Deixar concentrado à vontade para as terneiras.
Adquirir concentrado.
Verificar, uma vez por semana, se há mistura mineral nos
cochos e repor quando necessário. Adquirir minerais.
Vacinar todas as terneiras de três a seis meses de idade.

Vacinar, debaixo do couro, as vacas um mês antes do parto e
as terneiras com 15 dias de idade.
Verminose
Tratar as terneiras a partir da sua entrada nas pastagens.
Repetir o tratamento de três em três meses.
Bernes e sarnas
Observar e combater quando aparecerem.
Carrapatos e
Tratar o gado quando aparecerem em grande quantidade.
moscas do chifre
Repetir o tratamento com intervalos de 14 dias.
Mamite
Prevenir com muita higiene na ordenha. Usar caneca de fundo
preto diariamente. Fazer Teste do Califórnia Mastite Teste uma
vez por mês. Imergir os tetos, após a ordenha em produtos
desinfetantes. Tratar no período seco se for o caso.
Cobertura,
Utilizar inseminação artificial com sêmen de touros provados.
inseminação
Cobrir as terneiras quando atingirem o peso indicado
(Holandes=340kg, Jersey=240kg). Inseminar as vacas 6 a 8
horas após o aparecimento do cio. Cobrir a vaca no primeiro cio
60 dias após o parto. Procurar distribuir a cobertura 60% no
inverno/primavera e 40% no verão/outono.
Parição
Secar as vacas dois meses antes de parir. Duas semanas antes
da parição fornecer a mesma dieta das vacas em lactação e
diminuir fornecimento de minerais. Colocar a vaca num piquete
perto da casa para poder observar melhor.
Desmame
Desmamar as terneiras quando o consumo de ração
concentrada chegar a 700g por dia.
Controle leiteiro
Pesar a produção de leite, do dia, de todas as vacas em
produção, uma vez por mês. Programar o descarte de vacas de
baixa produção na lactação ou com outros problemas
(reprodução, etc.)
Registros de
Fazer todas as anotações de cobertura, parição e cio, durante
serviços
cada mês, na ficha de serviços.
Controle econômico Fazer todas as anotações de pagamentos, recebimentos e
produtos consumidos na propriedade.
Cuidados com o
Deixar os animais em potreiros com sombra e água. Não sendo
calor
possível, nas horas mais quentes do dia, mante-los dentro do
galpão.
Controle da
Manter a sala de ordenha, galpão e utensílios limpos, combater
qualidade do leite
as moscas, resfriar o leite e se for o caso abrigar os latões.

MÊS DE FEVEREIRO
ASSUNTOS E PRÁTICAS
ALIMENTAÇÃO
Pastagens perenes

SANIDADE E
MANEJO

ATIVIDADES
Colher sementes dos pastos ou deixar sementar. Diferir área de
pastagem para reforçar o outono. Utilizar pastagens de verão.
Pastagens anuais
Preparar as terras para plantio das pastagens de inverno.
Utilizar pastagens de verão.
Milho para grão e
Capinar quando necessário. Após capina aplicar fertilizante se
silagem
necessário. Fazer silagem quando o milho estiver no ponto.
Feno
Diferir áreas de pastagens para fazer feno. Fazer feno. Adquirir
feno de alfafa.
Concentrado
Fornecer concentrado para as vacas de acordo com a produção
de leite. Deixar concentrado à vontade para as terneiras.
Adquirir concentrado.
Minerais
Verificar, uma vez por semana, se há mistura mineral nos
cochos e repor quando necessário. Adquirir minerais.
Raiva
Vacinar os animais onde houver focos e aparecimento de
morcegos.
Pneumoenterite
Vacinar, debaixo do couro, as vacas um mês antes do parto e
as terneiras com 15 dias de idade.
Verminose
Tratar as terneiras a partir da sua entrada nas pastagens.
Repetir o tratamento de três em três meses.
Bernes e sarnas
Observar e combater quando aparecerem.
Carrapatos e
Tratar o gado quando aparecerem em grande quantidade.
moscas do chifre
Repetir o tratamento com intervalos de 14 dias.
Mamite
Prevenir com muita higiene na ordenha. Usar caneca de fundo
preto diariamente. Fazer Teste do Califórnia Mastite Teste uma
vez por mês. Imergir os tetos, após a ordenha em produtos
desinfetantes. Tratar no período seco se for o caso.
Cobertura,
Utilizar inseminação artificial com sêmen de touros provados.
inseminação
Cobrir as terneiras quando atingirem o peso indicado
(Holandes=340kg, Jersey=240kg). Inseminar as vacas 6 a 8
horas após o aparecimento do cio. Cobrir a vaca no primeiro cio
60 dias após o parto. Procurar distribuir a cobertura 60% no
inverno/primavera e 40% no verão/outono.
Parição
Secar as vacas dois meses antes de parir. Duas semanas antes
da parição fornecer a mesma dieta das vacas em lactação e
diminuir fornecimento de minerais. Colocar a vaca num piquete
perto da casa para poder observar melhor.
Desmame
Desmamar as terneiras quando o consumo de ração
concentrada chegar a 700g por dia.
Controle leiteiro
Pesar a produção de leite, do dia, de todas as vacas em
produção, uma vez por mês. Programar o descarte de vacas de
baixa produção na lactação ou com outros problemas
(reprodução, etc.)
Registros de
Fazer todas as anotações de cobertura, parição e cio, durante
serviços
cada mês, na ficha de serviços.
Controle econômico Fazer todas as anotações de pagamentos, recebimentos e
produtos consumidos na propriedade.
Cuidados com o
Deixar os animais em potreiros com sombra e água. Não sendo
calor
possível, nas horas mais quentes do dia, mante-los dentro do
galpão.
Controle da
Manter a sala de ordenha, galpão e utensílios limpos, combater
qualidade do leite
as moscas, resfriar o leite e se for o caso abrigar os latões.

MÊS DE MARÇO
ATIVIDADES
Utilizar pastagens de verão. Roçar os potreiros após a saída
das vacas e fertilizar. Diferir área de pastagem para outono.
Pastagens anuais
Plantar pastagens de inverno. Utilizar pastagens de verão.
Milho para grão e
Iniciar colheita de grão. Fazer silagem quando o milho estiver
silagem
no ponto.
Silagem
Iniciar a fornecer, aos poucos, a silagem.
Feno
Fornecer feno, conforme a necessidade
Concentrado
Fornecer concentrado para as vacas de acordo com a produção
de leite. Deixar concentrado à vontade para as terneiras.
Adquirir concentrado.
Minerais
Verificar, uma vez por semana, se há mistura mineral nos
cochos e repor quando necessário. Adquirir minerais.
Brucelose
Vacinar todas as terneiras de três a seis meses de idade. Testar
as fêmeas e eliminar as portadoras da doença.
Tuberculose
Testar todos os animais e eliminar os portadores da doença.
Pneumoenterite
Vacinar, debaixo do couro, as vacas um mês antes do parto e
as terneiras com 15 dias de idade.
Verminose
Tratar as terneiras a partir da sua entrada nas pastagens.
Repetir o tratamento de três em três meses.
Bernes e sarnas
Observar e combater quando aparecerem.
Carrapatos e
Tratar o gado quando aparecerem em grande quantidade.
moscas do chifre
Repetir o tratamento com intervalos de 14 dias.
Mamite
Prevenir com muita higiene na ordenha. Usar caneca de fundo
preto diariamente. Fazer Teste do Califórnia Mastite Teste uma
vez por mês. Imergir os tetos, após a ordenha em produtos
desinfetantes. Tratar no período seco se for o caso.
Cobertura,
Utilizar inseminação artificial com sêmen de touros provados.
inseminação
Cobrir as terneiras quando atingirem o peso indicado
(Holandes=340kg, Jersey=240kg). Inseminar as vacas 6 a 8
horas após o aparecimento do cio. Cobrir a vaca no primeiro cio
60 dias após o parto. Procurar distribuir a cobertura 60% no
inverno/primavera e 40% no verão/outono.
Parição
Secar as vacas dois meses antes de parir. Duas semanas antes
da parição fornecer a mesma dieta das vacas em lactação e
diminuir fornecimento de minerais. Colocar a vaca num piquete
perto da casa para poder observar melhor.
Desmame
Desmamar as terneiras quando o consumo de ração
concentrada chegar a 700g por dia.
Controle leiteiro
Pesar a produção de leite, do dia, de todas as vacas em
produção, uma vez por mês. Programar o descarte de vacas de
baixa produção na lactação ou com outros problemas
(reprodução, etc.)
Registros de
Fazer todas as anotações de cobertura, parição e cio, durante
serviços
cada mês, na ficha de serviços.
Controle econômico Fazer todas as anotações de pagamentos, recebimentos e
produtos consumidos na propriedade.
Cuidados com o
Deixar os animais em potreiros com sombra e água. Não sendo
calor
possível, nas horas mais quentes do dia, mante-los dentro do
galpão.
Controle da
Manter a sala de ordenha, galpão e utensílios limpos, combater
qualidade do leite
as moscas, resfriar o leite e se for o caso abrigar os latões.

ASSUNTO E PRÁTICA
ALIMENTAÇÃO
Pastagens perenes

SANIDADE E
MANEJO

ASSUNTOS E PRÁTICAS
ALIMENTAÇÃO
Pastagens perenes
Pastagens anuais
Milho para grão
Silagem
Feno
Concentrado

Minerais
SANIDADE E
MANEJO

Brucelose
Carbúnculo
sintomático
Pneumoenterite

MÊS DE ABRIL
ATIVIDADES
Utilizar pastagens de verão. Usar as pastagens diferidas com
cerca elétrica.
Plantar pastagens de inverno. Iniciar o uso de pastagens de
inverno.
Colher milho para grãos.
Fornecer silagem conforme programado.
Fornecer feno, conforme a necessidade
Fornecer concentrado para as vacas de acordo com a produção
de leite. Deixar concentrado à vontade para as terneiras.
Adquirir concentrado.
Verificar, uma vez por semana, se há mistura mineral nos
cochos e repor quando necessário. Adquirir minerais.
Vacinar todas as terneiras de três a seis meses de idade.

Vacinar, anualmente, dos seis meses até oito anos, debaixo do
couro.
Vacinar, debaixo do couro, as vacas um mês antes do parto e
as terneiras com 15 dias de idade.
Verminose
Tratar as terneiras a partir da sua entrada nas pastagens.
Repetir o tratamento de três em três meses.
Bernes e sarnas
Observar e combater quando aparecerem.
Carrapatos e
Tratar o gado quando aparecerem em grande quantidade.
moscas do chifre
Repetir o tratamento com intervalos de 14 dias.
Mamite
Prevenir com muita higiene na ordenha. Usar caneca de fundo
preto diariamente. Fazer Teste do Califórnia Mastite Teste uma
vez por mês. Imergir os tetos, após a ordenha em produtos
desinfetantes. Tratar no período seco se for o caso.
Cobertura,
Utilizar inseminação artificial com sêmen de touros provados.
inseminação
Cobrir as terneiras quando atingirem o peso indicado
(Holandes=340kg, Jersey=240kg). Inseminar as vacas 6 a 8
horas após o aparecimento do cio. Cobrir a vaca no primeiro cio
60 dias após o parto. Procurar distribuir a cobertura 60% no
inverno/primavera e 40% no verão/outono.
Parição
Secar as vacas dois meses antes de parir. Duas semanas antes
da parição fornecer a mesma dieta das vacas em lactação e
diminuir fornecimento de minerais. Colocar a vaca num piquete
perto da casa para poder observar melhor.
Desmame
Desmamar as terneiras quando o consumo de ração
concentrada chegar a 700g por dia.
Controle leiteiro
Pesar a produção de leite, do dia, de todas as vacas em
produção, uma vez por mês. Programar o descarte de vacas de
baixa produção na lactação ou com outros problemas
(reprodução, etc.)
Registros de
Fazer todas as anotações de cobertura, parição e cio, durante
serviços
cada mês, na ficha de serviços.
Controle econômico Fazer todas as anotações de pagamentos, recebimentos e
produtos consumidos na propriedade.
Controle da
Manter a sala de ordenha, galpão e utensílios limpos, combater
qualidade do leite
as moscas, resfriar o leite e se for o caso abrigar os latões.

ASSUNTOS E PRÁTICAS
ALIMENTAÇÃO
Pastagens perenes
Pastagens anuais
Milho para grão
Silagem
Feno
Concentrado

Minerais
SANIDADE E
MANEJO

Carbúnculo
hemático
Brucelose
Pneumoenterite

MÊS DE MAIO
ATIVIDADES
Roçar os potreiros de pastagens de verão e fertilizar. Usar as
pastagens diferidas com cerca elétrica.
Plantar pastagens de inverno. Iniciar o uso de pastagens de
inverno.
Armazenar o milho em lugar adequado.
Fornecer silagem conforme programado.
Fornecer feno, conforme a necessidade
Fornecer concentrado para as vacas de acordo com a produção
de leite. Deixar concentrado à vontade para as terneiras.
Adquirir concentrado.
Verificar, uma vez por semana, se há mistura mineral nos
cochos e repor quando necessário. Adquirir minerais.
Vacinar uma vez por ano, debaixo do couro.

Vacinar todas as terneiras de três a seis meses de idade.
Vacinar, debaixo do couro, as vacas um mês antes do parto e
as terneiras com 15 dias de idade.
Verminose
Tratar as terneiras a partir da sua entrada nas pastagens.
Repetir o tratamento de três em três meses.
Bernes e sarnas
Observar e combater quando aparecerem.
Carrapatos e
Tratar o gado quando aparecerem em grande quantidade.
moscas do chifre
Repetir o tratamento com intervalos de 14 dias.
Mamite
Prevenir com muita higiene na ordenha. Usar caneca de fundo
preto diariamente. Fazer Teste do Califórnia Mastite Teste uma
vez por mês. Imergir os tetos, após a ordenha em produtos
desinfetantes. Tratar no período seco se for o caso.
Cobertura,
Utilizar inseminação artificial com sêmen de touros provados.
inseminação
Cobrir as terneiras quando atingirem o peso indicado
(Holandes=340kg, Jersey=240kg). Inseminar as vacas 6 a 8
horas após o aparecimento do cio. Cobrir a vaca no primeiro cio
60 dias após o parto. Procurar distribuir a cobertura 60% no
inverno/primavera e 40% no verão/outono.
Parição
Secar as vacas dois meses antes de parir. Duas semanas antes
da parição fornecer a mesma dieta das vacas em lactação e
diminuir fornecimento de minerais. Colocar a vaca num piquete
perto da casa para poder observar melhor.
Desmame
Desmamar as terneiras quando o consumo de ração
concentrada chegar a 700g por dia.
Controle leiteiro
Pesar a produção de leite, do dia, de todas as vacas em
produção, uma vez por mês. Programar o descarte de vacas de
baixa produção na lactação ou com outros problemas
(reprodução, etc.)
Registros de
Fazer todas as anotações de cobertura, parição e cio, durante
serviços
cada mês, na ficha de serviços.
Controle econômico Fazer todas as anotações de pagamentos, recebimentos e
produtos consumidos na propriedade.
Cuidados com o
Deixar os animais em potreiros com sombra e água. Não sendo
calor
possível, nas horas mais quentes do dia, mante-los dentro do
galpão.
Controle da
Manter a sala de ordenha, galpão e utensílios limpos, combater
qualidade do leite
as moscas, resfriar o leite e se for o caso abrigar os latões.

ASSUNTOS E PRÁTICAS
ALIMENTAÇÃO
Pastagens perenes
Pastagens anuais
Silagem
Feno
Concentrado

Minerais
SANIDADE E
MANEJO

Hemoglobinúria
bacilar
Brucelose
Pneumoenterite

MÊS DE JUNHO
ATIVIDADES
Utilizar pastagens de verão, com moderação e conforme o
clima permita, pensando sempre na manutenção do pasto.
Utilizar pastagens de inverno.
Fornecer silagem conforme programado.
Fornecer feno, conforme a necessidade
Fornecer concentrado para as vacas de acordo com a produção
de leite. Deixar concentrado à vontade para as terneiras.
Adquirir concentrado.
Verificar, uma vez por semana, se há mistura mineral nos
cochos e repor quando necessário. Adquirir minerais.
Vacinar duas vezes por ano debaixo do couro.

Vacinar todas as terneiras de três a seis meses de idade.
Vacinar, debaixo do couro, as vacas um mês antes do parto e
as terneiras com 15 dias de idade.
Verminose
Tratar as terneiras a partir da sua entrada nas pastagens.
Repetir o tratamento de três em três meses.
Bernes e sarnas
Observar e combater quando aparecerem.
Carrapatos e
Tratar o gado quando aparecerem em grande quantidade.
moscas do chifre
Repetir o tratamento com intervalos de 14 dias.
Mamite
Prevenir com muita higiene na ordenha. Usar caneca de fundo
preto diariamente. Fazer Teste do Califórnia Mastite Teste uma
vez por mês. Imergir os tetos, após a ordenha em produtos
desinfetantes. Tratar no período seco se for o caso.
Cobertura,
Utilizar inseminação artificial com sêmen de touros provados.
inseminação
Cobrir as terneiras quando atingirem o peso indicado
(Holandes=340kg, Jersey=240kg). Inseminar as vacas 6 a 8
horas após o aparecimento do cio. Cobrir a vaca no primeiro cio
60 dias após o parto. Procurar distribuir a cobertura 60% no
inverno/primavera e 40% no verão/outono.
Parição
Secar as vacas dois meses antes de parir. Duas semanas antes
da parição fornecer a mesma dieta das vacas em lactação e
diminuir fornecimento de minerais. Colocar a vaca num piquete
perto da casa para poder observar melhor.
Desmame
Desmamar as terneiras quando o consumo de ração
concentrada chegar a 700g por dia.
Controle leiteiro
Pesar a produção de leite, do dia, de todas as vacas em
produção, uma vez por mês. Programar o descarte de vacas de
baixa produção na lactação ou com outros problemas
(reprodução, etc.)
Registros de
Fazer todas as anotações de cobertura, parição e cio, durante
serviços
cada mês, na ficha de serviços.
Controle econômico Fazer todas as anotações de pagamentos, recebimentos e
produtos consumidos na propriedade.
Controle da
Manter a sala de ordenha, galpão e utensílios limpos, combater
qualidade do leite
as moscas, resfriar o leite e se for o caso abrigar os latões.

ASSUNTOS E PRÁTICAS
ALIMENTAÇÃO
Pastagens perenes

Pastagens anuais

Milho para grão e
silagem
Silagem

Feno
Concentrado

Minerais
SANIDADE E
MANEJO

Brucelose
Pneumoenterite

MÊS DE JULHO
ATIVIDADES
Utilizar pastagens de verão, com moderação e conforme o
clima permita, pensando sempre na manutenção do pasto.
Adquirir fertilizantes e sementes para pastagens de verão.
Revisar o maquinário de preparo da terra e plantio.
Usar pastagens de inverno. Após pastejo aplicar fertilizantes.
Adquirir adubos e sementes de pastagens de verão. Revisar
maquinário de preparo da terra e plantio.
Revisar maquinário de preparo da terra e plantio do milho e
providenciar sementes e fertilizantes.
Dependendo da quantidade de silagem, diminuir, aos poucos, o
fornecimento. Comprar fertilizantes e sementes para o plantio
de forrageiras para silagem.
Fornecer feno, conforme a necessidade
Fornecer concentrado para as vacas de acordo com a produção
de leite. Deixar concentrado à vontade para as terneiras.
Adquirir concentrado.
Verificar, uma vez por semana, se há mistura mineral nos
cochos e repor quando necessário. Adquirir minerais.
Vacinar todas as terneiras de três a seis meses de idade.

Vacinar, debaixo do couro, as vacas um mês antes do parto e
as terneiras com 15 dias de idade.
Verminose
Tratar as terneiras a partir da sua entrada nas pastagens.
Repetir o tratamento de três em três meses.
Bernes e sarnas
Observar e combater quando aparecerem.
Carrapatos e
Tratar o gado quando aparecerem em grande quantidade.
moscas do chifre
Repetir o tratamento com intervalos de 14 dias.
Mamite
Prevenir com muita higiene na ordenha. Usar caneca de fundo
preto diariamente. Fazer Teste do Califórnia Mastite Teste uma
vez por mês. Imergir os tetos, após a ordenha em produtos
desinfetantes. Tratar no período seco se for o caso.
Cobertura,
Utilizar inseminação artificial com sêmen de touros provados.
inseminação
Cobrir as terneiras quando atingirem o peso indicado
(Holandes=340kg, Jersey=240kg). Inseminar as vacas 6 a 8
horas após o aparecimento do cio. Cobrir a vaca no primeiro cio
60 dias após o parto. Procurar distribuir a cobertura 60% no
inverno/primavera e 40% no verão/outono.
Parição
Secar as vacas dois meses antes de parir. Duas semanas antes
da parição fornecer a mesma dieta das vacas em lactação e
diminuir fornecimento de minerais. Colocar a vaca num piquete
perto da casa para poder observar melhor.
Desmame
Desmamar as terneiras quando o consumo de ração
concentrada chegar a 700g por dia.
Controle leiteiro
Pesar a produção de leite, do dia, de todas as vacas em
produção, uma vez por mês. Programar o descarte de vacas de
baixa produção na lactação ou com outros problemas
(reprodução, etc.)
Registros de
Fazer todas as anotações de cobertura, parição e cio, durante
serviços
cada mês, na ficha de serviços.
Controle econômico Fazer todas as anotações de pagamentos, recebimentos e
produtos consumidos na propriedade.
Cuidados com o
Deixar os animais em potreiros com sombra e água. Não sendo
calor
possível, nas horas mais quentes do dia, mante-los dentro do
galpão.
Controle da
Manter a sala de ordenha, galpão e utensílios limpos, combater
qualidade do leite
as moscas, resfriar o leite e se for o caso abrigar os latões.

ASSUNTOS E PRÁTICAS
ALIMENTAÇÃO
Pastagens perenes
Pastagens anuais
Milho para grão e
silagem
Feno
Concentrado

Minerais
SANIDADE E
MANEJO

Brucelose
Pneumoenterite

MÊS DE AGOSTO
ATIVIDADES
Utilizar pastagens de verão conforme sua produção e o clima
permita. Preparar a terra para plantio das pastagens de verão.
Usar pastagens de inverno. Após pastejo aplicar fertilizantes.
Preparar a terra para plantio das pastagens de verão.
Preparar a terra para o plantio do milho.
Fornecer feno, conforme a necessidade
Fornecer concentrado para as vacas de acordo com a produção
de leite. Deixar concentrado à vontade para as terneiras.
Adquirir concentrado.
Verificar, uma vez por semana, se há mistura mineral nos
cochos e repor quando necessário. Adquirir minerais.
Vacinar todas as terneiras de três a seis meses de idade.

Vacinar, debaixo do couro, as vacas um mês antes do parto e
as terneiras com 15 dias de idade.
Verminose
Tratar as terneiras a partir da sua entrada nas pastagens.
Repetir o tratamento de três em três meses.
Bernes e sarnas
Observar e combater quando aparecerem.
Carrapatos e
Tratar o gado quando aparecerem em grande quantidade.
moscas do chifre
Repetir o tratamento com intervalos de 14 dias.
Mamite
Prevenir com muita higiene na ordenha. Usar caneca de fundo
preto diariamente. Fazer Teste do Califórnia Mastite Teste uma
vez por mês. Imergir os tetos, após a ordenha em produtos
desinfetantes. Tratar no período seco se for o caso.
Cobertura,
Utilizar inseminação artificial com sêmen de touros provados.
inseminação
Cobrir as terneiras quando atingirem o peso indicado
(Holandes=340kg, Jersey=240kg). Inseminar as vacas 6 a 8
horas após o aparecimento do cio. Cobrir a vaca no primeiro cio
60 dias após o parto. Procurar distribuir a cobertura 60% no
inverno/primavera e 40% no verão/outono.
Parição
Secar as vacas dois meses antes de parir. Duas semanas antes
da parição fornecer a mesma dieta das vacas em lactação e
diminuir fornecimento de minerais. Colocar a vaca num piquete
perto da casa para poder observar melhor.
Desmame
Desmamar as terneiras quando o consumo de ração
concentrada chegar a 700g por dia.
Controle leiteiro
Pesar a produção de leite, do dia, de todas as vacas em
produção, uma vez por mês. Programar o descarte de vacas de
baixa produção na lactação ou com outros problemas
(reprodução, etc.)
Registros de
Fazer todas as anotações de cobertura, parição e cio, durante
serviços
cada mês, na ficha de serviços.
Controle econômico Fazer todas as anotações de pagamentos, recebimentos e
produtos consumidos na propriedade.
Controle da
Manter a sala de ordenha, galpão e utensílios limpos, combater
qualidade do leite
as moscas, resfriar o leite e se for o caso abrigar os latões.

ASSUNTOS E PRÁTICAS
ALIMENTAÇÃO
Pastagens perenes
Pastagens anuais
Milho para grão e
silagem
Feno
Concentrado

Minerais
SANIDADE E
MANEJO

Brucelose
Tuberculose
Carbúnculo
hemático
Pneumoenterite

MÊS DE SETEMBRO
ATIVIDADES
Utilizar pastagens de verão e sempre após o pastejo fertilizar
(pastoreio rotativo). Plantar pastagens de verão.
Usar pastagens de inverno. Plantar pastagens de verão.
Plantar milho
Fornecer feno, conforme a necessidade
Fornecer concentrado para as vacas de acordo com a produção
de leite. Deixar concentrado à vontade para as terneiras.
Adquirir concentrado.
Verificar, uma vez por semana, se há mistura mineral nos
cochos e repor quando necessário. Adquirir minerais.
Vacinar todas as terneiras de três a seis meses de idade. Testar
todas as fêmeas e eliminar as portadoras da doença.
Testar todos os animais e eliminar os portadores da doença.
Vacinar uma vez por ano, debaixo do couro.

Vacinar, debaixo do couro, as vacas um mês antes do parto e
as terneiras com 15 dias de idade.
Verminose
Tratar as terneiras a partir da sua entrada nas pastagens.
Repetir o tratamento de três em três meses.
Bernes e sarnas
Observar e combater quando aparecerem.
Carrapatos e
Tratar o gado quando aparecerem em grande quantidade.
moscas do chifre
Repetir o tratamento com intervalos de 14 dias.
Mamite
Prevenir com muita higiene na ordenha. Usar caneca de fundo
preto diariamente. Fazer Teste do Califórnia Mastite Teste uma
vez por mês. Imergir os tetos, após a ordenha em produtos
desinfetantes. Tratar no período seco se for o caso.
Cobertura,
Utilizar inseminação artificial com sêmen de touros provados.
inseminação
Cobrir as terneiras quando atingirem o peso indicado
(Holandes=340kg, Jersey=240kg). Inseminar as vacas 6 a 8
horas após o aparecimento do cio. Cobrir a vaca no primeiro cio
60 dias após o parto. Procurar distribuir a cobertura 60% no
inverno/primavera e 40% no verão/outono.
Parição
Secar as vacas dois meses antes de parir. Duas semanas antes
da parição fornecer a mesma dieta das vacas em lactação e
diminuir fornecimento de minerais. Colocar a vaca num piquete
perto da casa para poder observar melhor.
Desmame
Desmamar as terneiras quando o consumo de ração
concentrada chegar a 700g por dia.
Controle leiteiro
Pesar a produção de leite, do dia, de todas as vacas em
produção, uma vez por mês. Programar o descarte de vacas de
baixa produção na lactação ou com outros problemas
(reprodução, etc.)
Registros de
Fazer todas as anotações de cobertura, parição e cio, durante
serviços
cada mês, na ficha de serviços.
Controle econômico Fazer todas as anotações de pagamentos, recebimentos e
produtos consumidos na propriedade.
Cuidados com o
Deixar os animais em potreiros com sombra e água. Não sendo
calor
possível, nas horas mais quentes do dia, mante-los dentro do
galpão.
Controle da
Manter a sala de ordenha, galpão e utensílios limpos, combater
qualidade do leite
as moscas, resfriar o leite e se for o caso abrigar os latões.

ASSUNTOS E PRÁTICAS
ALIMENTAÇÃO
Pastagens perenes
Pastagens anuais
Milho para grão e
silagem
Feno
Concentrado

Minerais
SANIDADE E
MANEJO

Brucelose
Pneumoenterite

MÊS DE OUTUBRO
ATIVIDADES
Utilizar pastagens de verão e sempre após o pastejo fertilizar
(pastoreio rotativo). Plantar pastagens de verão.
Usar pastagens de inverno. Plantar pastagens de verão. Iniciar
a utilização das pastagens de verão.
Plantar milho.
Fornecer feno na transição inverno-primavera e conforme a
necessidade
Fornecer concentrado para as vacas de acordo com a produção
de leite. Deixar concentrado à vontade para as terneiras.
Adquirir concentrado.
Verificar, uma vez por semana, se há mistura mineral nos
cochos e repor quando necessário. Adquirir minerais.
Vacinar todas as terneiras de três a seis meses de idade.

Vacinar, debaixo do couro, as vacas um mês antes do parto e
as terneiras com 15 dias de idade.
Verminose
Tratar as terneiras a partir da sua entrada nas pastagens.
Repetir o tratamento de três em três meses.
Bernes e sarnas
Observar e combater quando aparecerem.
Carrapatos e
Tratar o gado quando aparecerem em grande quantidade.
moscas do chifre
Repetir o tratamento com intervalos de 14 dias.
Mamite
Prevenir com muita higiene na ordenha. Usar caneca de fundo
preto diariamente. Fazer Teste do Califórnia Mastite Teste uma
vez por mês. Imergir os tetos, após a ordenha em produtos
desinfetantes. Tratar no período seco se for o caso.
Cobertura,
Utilizar inseminação artificial com sêmen de touros provados.
inseminação
Cobrir as terneiras quando atingirem o peso indicado
(Holandes=340kg, Jersey=240kg). Inseminar as vacas 6 a 8
horas após o aparecimento do cio. Cobrir a vaca no primeiro cio
60 dias após o parto. Procurar distribuir a cobertura 60% no
inverno/primavera e 40% no verão/outono.
Parição
Secar as vacas dois meses antes de parir. Duas semanas antes
da parição fornecer a mesma dieta das vacas em lactação e
diminuir fornecimento de minerais. Colocar a vaca num piquete
perto da casa para poder observar melhor.
Desmame
Desmamar as terneiras quando o consumo de ração
concentrada chegar a 700g por dia.
Controle leiteiro
Pesar a produção de leite, do dia, de todas as vacas em
produção, uma vez por mês. Programar o descarte de vacas de
baixa produção na lactação ou com outros problemas
(reprodução, etc.)
Registros de
Fazer todas as anotações de cobertura, parição e cio, durante
serviços
cada mês, na ficha de serviços.
Controle econômico Fazer todas as anotações de pagamentos, recebimentos e
produtos consumidos na propriedade.
Cuidados com o
Deixar os animais em potreiros com sombra e água. Não sendo
calor
possível, nas horas mais quentes do dia, mante-los dentro do
galpão.
Controle da
Manter a sala de ordenha, galpão e utensílios limpos, combater
qualidade do leite
as moscas, resfriar o leite e se for o caso abrigar os latões.

ASSUNTOS E PRÁTICAS
ALIMENTAÇÃO
Pastagens perenes
Pastagens anuais
Milho para grão e
silagem
Feno
Concentrado

Minerais
SANIDADE E
MANEJO

Brucelose
Gangrena gasosa
Pneumoenterite

MÊS DE NOVEMBRO
ATIVIDADES
Utilizar pastagens de verão e sempre após o pastejo fertilizar
(pastoreio rotativo).
Usar pastagens de verão. Plantar pastagens de verão.
Capinar e fertilizar cerca de 45 dias após a emergência.
Fornecer feno, conforme a necessidade. Diferir área de
pastagem para fazer feno.
Fornecer concentrado para as vacas de acordo com a produção
de leite. Deixar concentrado à vontade para as terneiras.
Adquirir concentrado.
Verificar, uma vez por semana, se há mistura mineral nos
cochos e repor quando necessário. Adquirir minerais.
Vacinar todas as terneiras de três a seis meses de idade.

Vacinar, em zonas onde há a doença, debaixo do couro.
Vacinar, debaixo do couro, as vacas um mês antes do parto e
as terneiras com 15 dias de idade.
Verminose
Tratar as terneiras a partir da sua entrada nas pastagens.
Repetir o tratamento de três em três meses.
Bernes e sarnas
Observar e combater quando aparecerem.
Carrapatos e
Tratar o gado quando aparecerem em grande quantidade.
moscas do chifre
Repetir o tratamento com intervalos de 14 dias.
Mamite
Prevenir com muita higiene na ordenha. Usar caneca de fundo
preto diariamente. Fazer Teste do Califórnia Mastite Teste uma
vez por mês. Imergir os tetos, após a ordenha em produtos
desinfetantes. Tratar no período seco se for o caso.
Cobertura,
Utilizar inseminação artificial com sêmen de touros provados.
inseminação
Cobrir as terneiras quando atingirem o peso indicado
(Holandes=340kg, Jersey=240kg). Inseminar as vacas 6 a 8
horas após o aparecimento do cio. Cobrir a vaca no primeiro cio
60 dias após o parto. Procurar distribuir a cobertura 60% no
inverno/primavera e 40% no verão/outono.
Parição
Secar as vacas dois meses antes de parir. Duas semanas antes
da parição fornecer a mesma dieta das vacas em lactação e
diminuir fornecimento de minerais. Colocar a vaca num piquete
perto da casa para poder observar melhor.
Desmame
Desmamar as terneiras quando o consumo de ração
concentrada chegar a 700g por dia.
Controle leiteiro
Pesar a produção de leite, do dia, de todas as vacas em
produção, uma vez por mês. Programar o descarte de vacas de
baixa produção na lactação ou com outros problemas
(reprodução, etc.)
Registros de
Fazer todas as anotações de cobertura, parição e cio, durante
serviços
cada mês, na ficha de serviços.
Controle econômico Fazer todas as anotações de pagamentos, recebimentos e
produtos consumidos na propriedade.
Cuidados com o
Deixar os animais em potreiros com sombra e água. Não sendo
calor
possível, nas horas mais quentes do dia, mante-los dentro do
galpão.
Controle da
Manter a sala de ordenha, galpão e utensílios limpos, combater
qualidade do leite
as moscas, resfriar o leite e se for o caso abrigar os latões.

ASSUNTOS E PRÁTICAS
ALIMENTAÇÃO
Pastagens perenes
Pastagens anuais
Milho para grão e
silagem
Feno
Concentrado

Minerais
SANIDADE E
MANEJO

Brucelose
Hemoglobinúria
bacilar
Pneumoenterite

MÊS DE DEZEMBRO
ATIVIDADES
Utilizar pastagens de verão e sempre após o pastejo fertilizar
(pastoreio rotativo).
Usar pastagens de verão. Após pastejo fertilizar.
Capinar quando necessário.
Fornecer feno, conforme a necessidade
Fornecer concentrado para as vacas de acordo com a produção
de leite. Deixar concentrado à vontade para as terneiras.
Adquirir concentrado.
Verificar, uma vez por semana, se há mistura mineral nos
cochos e repor quando necessário. Adquirir minerais.
Vacinar todas as terneiras de três a seis meses de idade.
Vacinar duas vezes por ano, debaixo do couro.

Vacinar, debaixo do couro, as vacas um mês antes do parto e
as terneiras com 15 dias de idade.
Verminose
Tratar as terneiras a partir da sua entrada nas pastagens.
Repetir o tratamento de três em três meses.
Bernes e sarnas
Observar e combater quando aparecerem.
Carrapatos e
Tratar o gado quando aparecerem em grande quantidade.
moscas do chifre
Repetir o tratamento com intervalos de 14 dias.
Mamite
Prevenir com muita higiene na ordenha. Usar caneca de fundo
preto diariamente. Fazer Teste do Califórnia Mastite Teste uma
vez por mês. Imergir os tetos, após a ordenha em produtos
desinfetantes. Tratar no período seco se for o caso.
Cobertura,
Utilizar inseminação artificial com sêmen de touros provados.
inseminação
Cobrir as terneiras quando atingirem o peso indicado
(Holandes=340kg, Jersey=240kg). Inseminar as vacas 6 a 8
horas após o aparecimento do cio. Cobrir a vaca no primeiro cio
60 dias após o parto. Procurar distribuir a cobertura 60% no
inverno/primavera e 40% no verão/outono.
Parição
Secar as vacas dois meses antes de parir. Duas semanas antes
da parição fornecer a mesma dieta das vacas em lactação e
diminuir fornecimento de minerais. Colocar a vaca num piquete
perto da casa para poder observar melhor.
Desmame
Desmamar as terneiras quando o consumo de ração
concentrada chegar a 700g por dia.
Controle leiteiro
Pesar a produção de leite, do dia, de todas as vacas em
produção, uma vez por mês. Programar o descarte de vacas de
baixa produção na lactação ou com outros problemas
(reprodução, etc.)
Registros de
Fazer todas as anotações de cobertura, parição e cio, durante
serviços
cada mês, na ficha de serviços.
Controle econômico Fazer todas as anotações de pagamentos, recebimentos e
produtos consumidos na propriedade.
Cuidados com o
Deixar os animais em potreiros com sombra e água. Não sendo
calor
possível, nas horas mais quentes do dia, mante-los dentro do
galpão.
Controle da
Manter a sala de ordenha, galpão e utensílios limpos, combater
qualidade do leite
as moscas, resfriar o leite e se for o caso abrigar os latões.
Fonte: Eng. Agr. Breno Kirchof – Ascar/Emater/RS

