
Suporte

personalizado!

AS RESPOSTAS CERTAS,

NO MOMENTO CERTO! 



A missão da   é oferecer produtos e Vetanco

serviços que tragam  para a alta performance

sua empresa. 

As  e a  no soluções personalizadas expertise

negócio levam a uma . experiência completa

Estamos aqui para entregar o suporte 

necessário na sua .tomada de decisão

AS RESPOSTAS CERTAS,

NO MOMENTO CERTO! 



AS RESPOSTAS CERTAS,

NO MOMENTO CERTO! 



Chegar antes é a 
solução!

O Programa de Saúde Intestinal (PSI) 
da Vetanco, tem a finalidade de 
monitorar a saúde intestinal em frangos 
de corte. O PSI também conta como o 
COM (Contagem de Oocistos na Mucosa) 
para avaliação das Eimerioses em 
frangos de corte, o que permite a 
identificação das coccidioses subclínicas 
e ação na hora certa.



Para cada desafio 
uma estratégia!

O ATB Free Program é um guia 
de programas estratégicos para 
controle e prevenção de 
patógenos, que podem ser
associados aos programas atuais 
com APC's, (antimicrobianos 
promotores de crescimento ou 
melhoradores de desempenho) e,
principalmente, nas produções de 
ATB Free, AGP Free e demais 
categorias de produção que visam 
diminuir o uso de antimicrobianos 
químicos em todas as fases.



Uma plataforma de 
soluções!

A Vetanco, referência Latino-
Americana no controle dos 
cascudinhos em instalações avícolas, 
traz ao mercado nacional o 
Programa Vetancid Nocaute, 
composto pela associação estratégica 

®dos produtos Vetancid  Pó 
®Potencializado e Vetancid  Pó. O 

Programa Vetancid Nocaute 
assegura o Controle Estratégico do 
Cascudinho através de 4 PROCESSOS 
CHAVES: MONITORAR, PREPARAR, 
ANALISAR e ATUAR.



Quanto vale o seu 
conhecimento?

As Oficinas Vetanco, tem por 
conceito a aplicação prática e a 
melhoria da produtividade, e são 
referência de experiências de campo 
aliadas aos estudos científicos. O 
propósito é gerar conhecimento junto 
aos demais colegas do setor, 
debatendo assuntos práticos, com 
alto nível técnico, e que venham a 
contribuir para o crescimento de toda 
cadeia avícola e suinícola.



A prevenção sempre 
será a melhor forma 
de controle das 
Salmonellas!!!

O Guardian Program é um portifólio 
completo de soluções que, em 
conjunto com as medidas de 
biosseguridade, trazem a segurança 
contra uma das principais ameaças 
da avicultura brasileira. As escolhas 
certas, na hora certa!!



Uma visão além do 
convencional!

O Programa de Controle de 
Micotoxinas da Vetanco visa trazer 
informações, fatos e dados para 
auxiliar na escolha dos melhores 
produtos para combater esses 
metabólitos. Quando conhecemos os 
desafios presentes nos grãos, ficará 
fácil a escolha da melhor solução.



AS RESPOSTAS CERTAS,

NO MOMENTO CERTO! 


