ADESIVO AUXILIAR NA DETECÇÃO DE CIO

MELHORA A QUALIDADE DA OBSERVAÇÃO
DO CIO INCREMENTANDO AS TAXAS DE
SERVIÇO E CONCEPÇÃO

LEITE

1

Facilita a identificação de cio, com observações
diárias. Pode ser aplicado após o PEV (Período Espera
Voluntário) melhorando a Taxa de Serviço.

2

Permite direcionar sêmen de maior valor ou sexado
nas vacas que apresentaram cio no protocolo. Aquelas
vacas que não manifestaram cio, podem utilizar sêmen
de menor valor ou serem re-protocoladas melhorando a Taxa
de Concepção.

3

Aplicado 15 dias após a inseminação artificial do
protocolo, aumenta as taxas de serviço das vacas que
retornam ao cio.

4

Excelente para determinar a eficiência do protocolo
reprodutivo aferindo de forma mais segura o percentual
de vacas que estão apresentando cio, impactando no
sucesso reprodutivo.

5

Pode ser usado após a aplicação de prostaglandina
(Pre-synch ou na presença de corpo lúteo) auxiliando
na detecção de cio.

CORTE

1

Identifica as fêmeas que deram cio no protocolo
reprodutivo, assim usamos Sexcel® nas que
apresentaram cio e sêmen convencional (opção de
Fertility) nas que não apresentaram e utilização de fármaco
indutor de ovulação (GNRH).

2

Utilizar boviflag no momento da sincronização
das receptoras e implantar embriões apenas nas
que estiverem com dispositivo raspado no dia da
transferência de embriões.

3

Utilizar em todo lote no momento da retirada do
implante. Aquelas que não apresentarem o dispositivo
raspado podem ser inseminadas 48 horas após
retirada do implante, junto de uma dose de GNRH. As
receptoras que apresentarem o dispositivo marcado, seguem
para transferência de embriões (normalmente 9 dias após a
retirada do implante). Dessa maneira 100% do lote estará
em serviço.

4

Utilizar em todo lote 10 dias pós IATF, observar os
animais que rasparam o dispositivo no cio de retorno
(19 a 22 dias pós IATF) e implantar embriões nas
mesmas 28 dias pós IATF.

5

Utilizar em todo lote 10 dias pós IATF, observar os
animais que rasparam o dispositivo no cio de retorno
e realizar IA, com isso realizamos 2 serviços em 30
dias diminuindo a estação de monta.

FERRAMENTA PARA AUMENTAR A EFICIÊNCIA
REPRODUTIVA DO SEU REBANHO

Adesivo para
auxiliar na
detecção
de cio.

LOCAL DE APLICAÇÃO
O adesivo Boviflag deve ser aplicado
pouco acima da base da cauda.
PREPARAÇÃO DO LOCAL
Limpe o local da aplicação utilizando o pano
absorvente disponível no pacote Boviflag
para a melhor fixação do adesivo.
APLICAÇÃO
Aplique no local indicado acima e pressione
firmemente para garantir a fixação.
COMO FUNCIONA O BOVIFLAG
O Boviflag é colado entre a garupa
e a base da cauda.
O adesivo prateado é raspado cada
vez que a vaca é montada.
Quando a vaca é montada várias vezes
o adesivo apresenta uma grande parte
raspada indicando o cio da vaca.
Antes da utilização, confira as instruções
do fornecedor disponível junto do produto.
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