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A constante busca por inovação e tecnologia faz da Fazenda Rhoelandt, há 65 anos, uma
referência em tradição e excelência na criação de gado holandês. Por conta disso, estamos
sempre acompanhando as pautas do mercado global de lácteos e recentemente vimos a
necessidade da redução do uso de antibióticos na alimentação dos nossos animais.
Resolvemos substituir a monsensina sódica, que é um antibiótico ionóforo usado como
promotor de crescimento na alimentação das vacas em lactação, pela tecnologia do aditivo
ESSENTIAL® da Oligo Basics, um produto não químico que tem como função melhorar a
fermentação ruminal.
A escolha pela utilização do ESSENTIAL® em todas as vacas em lactação da fazenda foi
baseada na consistência das pesquisas em diferentes países e situações, apresentadas pela
equipe da Oligo, que nos deu segurança para a tomada de decisão. O retorno não pode ser
melhor! Hoje estamos colhendo os resultados: aumento da produção em níveis ainda
superiores aos das pesquisas apresentadas e eliminação permanente de quaisquer riscos de
resíduos de antibióticos no leite vindos da alimentação animal.
O nosso plantel conta com 900 fêmeas, das quais 100 são doadoras de embrião, 450 são
novilhas e 350 são vacas em lactação, produzindo mais de 36 litros de leite por dia. Através do
constante trabalho de melhoramento genético, conforto e nutrição chegamos a uma produção
média de gordura de 3.8% e uma produção média de proteína de 3.13%.
“A escolha pela utilização do ESSENTIAL em todas as vacas em lactação da fazenda foi
baseada na consistência das pesquisas em diferentes países e situações”
Após a introdução do ESSENTIAL® na dieta dos animais, chegamos à uma média de 4,13% de
gordura e 3,26% de proteína e esses valores vem se mantendo assim há oito meses, sem
alterar a produção média total. E esses são números corriqueiros, apenas em produção de
rebanhos Jersey! Com isso, ao produzirmos leite de melhor qualidade e com mais sólidos, a
cooperativa se beneficia e a fazenda também recebe um maior retorno financeiro.
Durante toda a história da Fazenda Rhoelandt, buscamos vacas funcionais que se destacam
em seu universo pelo mais correto balanço entre o máximo de produção e conformação. Ao
utilizar o aditivo ESSENTIAL® descobrimos que podemos dar um passo além e chegar ao leite
desejado pelos países de primeiro mundo, além de aumentar a lucratividade do nosso negócio
e favorecer a indústria brasileira do leite.
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Prezando pelos animais,
cuidando das pessoas.

