
Agener, mais uma vez levando a todos 
os tipos de rebanhos e sistemas de
produção de leite a possibilidade de
aumentar a lucratividade.

NA MEDIDA ADEQUADA 
PARA TODOS OS REBANHOS

Produção leiteira e
Reprodução podem 
melhorar juntAs!

FORMULAÇÃO EXCLUSIVA
PARA UMA LACTAÇÃO PRODUTIVA, 

SAUDÁVEL E LUCRATIVA.

LACTOTROPIN® 

 PROVOU SUA  
SUPERIORIDADE!

No primeiro e único  
estudo que avaliou uma 

 lactação completa,



A administração subcutânea de 325 mg de bST a cada 14 dias

VOCÊ SABIA QUE PRODUÇÃO Leiteira E
REPRODUÇÃO PODEM MELHORAR JUNTAS?

     Promoveu aumento na produção de leite.

     Promoveu melhora na persistência da lactação.

     MAIS leite.

     MAIS lucro.

SOMATOTROPINA325 mg



SOMATOTROPINA325 mg

NA MEDIDA ADEQUADA 
PARA TODOS OS REBANHOS

 Parâmetro Tratamento

 Controle 325 mg bST dose única 325 mg bST duas doses

Número de vacas avaliadas

Prenhez no dia 31 (%)

Prenhez no dia 66 (%)

Parição (%) 

493 

37,5 ab

29,2 b

25,0 b

500

35,6 b

29,9 b

27,3 b

490

43,1 a

38,0 a

34,0 a             Parição (%) 27,3 b 25,0 b 34,0 a

Número de vacas avaliadas 500 493 490

     Prenhez no dia 31 (%) 35,6 b 37,5 ab 43,1 a

     Prenhez no dia 66 (%) 29,9 b 29,2 b 38,0 a

             Parição (%) 27,3 b 25,0 b 34,0 a

Letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatística. 

Adaptado de Ribeiro et al, Low Doses of Bovine Somatotropin Enhance Conceptus Development and Fertility in Lactating Dairy 
Cows.  BIOLOGY OF REPRODUCTION (2014) 90(1):10, 1–12

 A aplicação de 2 doses de 325 mg de bST:
      Promoveu aumento nas taxas de prenhez.
      Promoveu aumento nas taxas de parição.

      MAIS prenhez, MAIS partos, MAIS leite.

Efeito dos tratamentos com                       na resposta eM
fertilidade e manutenção da prenhez em vacas leiteiras



INDICAÇÃO E MODO DE USAR

Produzido em nossa Fábrica Union Agener 
Augusta, Georgia - EUA

www.agener.com.br - SAC: 0800 701 1799
Consulte sempre um Médico Veterinário

APRESENTAÇÃO: Seringa plástica contendo 325 mg de Sometribove (corresponde a 1 dose)

2 mL RIC-BE

D0
(8:00)

PRIMER (1º ou 2º uso)
D8

(8:00)

2 mL eCG
1 mL de CIPIOTEC
2 mL de ESTRON IATF

D10
(8:00)

2 mL RIC-BE
1 mL TEC-Relin
5 mL PROGECIO 

2 mL de ESTRON 1 mL de CIPIOTEC
2 mL de ESTRON

D0
(8:00)

PRIMER (1º uso)
D7

(8:00)

IATF

D11
(8:00) 14 dias depois

(D25)

14 dias depois
(D25)

D9
(8:00)

Vacas de Alta

Produção

Agener, mais uma vez levando 
a todos os tipos de rebanhos e 
sistemas de produção de leite 
a possibilidade de aumentar a 
lucratividade

LOCAL DE APLICAÇÃO

Mais lucratividade. O mesmo rebanho.

26,375.5 kg

38,630 kg

Uma vida de vanta gens

Você não precisa aumentar seu rebanho para aumentar sua produção.

Lactotropin®

Lactotropin®

Características Diferenciais

Liberação lenta do princípio ativo.
• Resposta ao longo de TODOS os 14 dias do ciclo de aplicação.  

Produção ADICIONAL de +1,6 kg/dia de leite em relação ao bST concorrente.

Prolonga a vida das células secretoras. • Maior persistência; sustenta a produção de leite.

Seguro. • Não coloca em risco animais e humanos.

Permite o máximo uso dos recursos.
• Maior lucratividade, mais leite com o mesmo número de vacas  

e sem aumentar os custos fixos.

Aumente sua produção 
de leite de 15 a 25%  
com Lactotropin® 

CÓ
D.

 50
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Fórmula / Indicação / Modo de usar

Seringa preenchida  
pronta para aplicação.

Praticidade!

Falta de praticidade
Difícil manejo

Pronta  
para uso!

Praticidade!

Injete diretamente em uma das depressões 
adjacentes à inserção de cauda.

Praticidade!

Pronta
para uso!

325 mg

325 mg 325 mg

*Aplicar o POSILAC (2a. Dose) 14 dias após IA

*Aplicar o POSILAC (2a. Dose) 14 dias após IA

325 mg

SOMATOTROPINA325 mg
é indicado para aumentar a fertilidade em vacas leiteiras em lactação em aumento da taxa de  

concepção e redução da mortalidade embrionária.  
Aplicar                   nas inseminações (cio natural) e IATFs.  Repetir 14 dias depois.


