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Project abstract:
O período de transição, que compreende o intervalo de tempo entre as três semanas antes do parto e as três semanas pós-parto é o
momento de maior desafio sanitário para vacas leiteiras, devido às inúmeras alterações que acontecem preparando a vaca para o parto e
lactação subsequente. É neste período que ocorrem a maior parte das doenças relacionadas ao ciclo produtivo de vacas leiteiras.
Portanto, o objetivo deste estudo será avaliar a inclusão de composto homeopático na dieta de vacas leiteiras e seus efeitos sobre o
desempenho produtivo e saúde de vacas no período de transição. Serão utilizadas 24 vacas hígidas da raça Holandesa, prenhes, e com
parto previsto para 30 dias após o início das avaliações. As vacas serão avaliadas a partir dos 21 dias antes da data prevista para o parto,
até 60 dias após o parto. As vacas serão aleatoriamente distribuídas em dois tratamentos: a) CON (controle; dieta basal com inclusão
apenas do veículo do produto) e b) HF (adição de 40g/vaca/dia do composto homeopático PeriParto Transição®). Serão coletadas
amostras de alimentos, sobras e sangue. Será monitorado o escore de condição corporal das vacas, e as ocorrências clínicas serão
registradas durante todo o período de estudo. Com esse estudo, espera-se avançar no conhecimento sobre o uso da homeopatia e seus
benefícios no desempenho produtivo e saúde de vacas leiteiras em período de transição.
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Efeito da inclusão de composto homeopático (PeriParto Transição®) na dieta de vacas leiteiras em
período de transição - Descrição dos Dados e Metadados produzidos pelo projeto
Descrição dos dados e metadados produzidos
Que dados serão coletados ou criados?
Serão coletados dados referentes a consumo, produção de leite, desempenho e parâmetros sanguíneos de vacas leiteiras durante o período de transição alimentadas com
composto homeopático.

Como os dados serão coletados ou criados
Os dados serão obtidos a partir de coleta de amostras de alimentos, sobras, leite e sangue das vacas.
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