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EM RESUMO
DESCUBRA A NOSSA
PÁGINA WEB
Você encontrará informações sobre
NOVOGEN, sua experiência e soluções
em genética de aves poedeiras.
Também estão incluídas as últimas
informações técnicas e notícias!

NOVOGEN SE MANTÉM EM CONTATO COM O CAMPO
A crise da Covid e as dificuldades relacionadas à mobilidade afetaram profundamente
nossas atividades e meios de comunicação com o cliente. Nessas circunstâncias,
estar conectado com a indústria e com nossos clientes é uma prioridade para
nossa equipe de especialistas especializados em diversas áreas: manejo na granja,
nutrição, incubatório, qualidade e comercialização ... regra comum em qualquer
crise, adaptabilidade e a flexibilidade é a melhor maneira de ser vitorioso.
Portanto, implementamos uma abordagem complementar que nos permite fornecer
este tipo de suporte ao cliente:
• Reuniões online com diferentes objetivos dependendo do público e da mensagem:
• Equipes comerciais e técnicas da Novogen: webinars são regularmente organizados
para compartilhar conhecimento e atualizar o mercado. Outro benefício disso,
apesar do distanciamento social, todos estão caminhando na mesma direção e se
sentindo parte da equipe.

Não se esqueça no nosso site!

•
Aliados Novogen: Teleconferências ou webinars organizados regularmente para
manter um contacto próximo. Nossa prioridade é continuar prestando todo suporte
técnico e comercial, principalmente quando as visitas de campo não forem possíveis.
• Visitas de campo

Os novos guias de
manejo para matrizes

• Graças à nossa rede global de especialistas, as visitas de campo são realizadas
respeitando integralmente todos os cuidados de saúde, dependendo da situação
específica de cada país. Quando necessário, visitas a granjas, incubatorios e
encontros presenciais são realizados da forma mais eficiente para acompanhamento
técnico e otimização de desempenho.
Desde a crise da Covid, adaptamos
e desenvolvemos novas formas de
abordagem ao mercado. A combinação
de reuniões virtuais e presenciais
comprovou sua eficiência em termos
de economia de tempo e custos,
mas principalmente em termos de
resultados.
Fique tranquilo, pois toda a equipe
Novogen está à sua disposição para
atendê-lo e atender todas as suas
dúvidas !!!
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A BASE PRÁTICA PARA UMA BOA QUALIDADE DE CASCA
A qualidade da casca é um dos principais parâmetros a serem considerados no manejo das aves. Tem efeito direto na longevidade
das aves e no resultado econômico. O manejo adequado aliado ao potencial genético da ave permite que os lotes da NOVOGEN
garantam uma excelente qualidade dos ovos até o final do ciclo de produção.
Exceto por incidentes importantes, como deficiência de vitamina D por exemplo, a qualidade da casca é facilmente mantida até o meio
do ciclo de produção. Portanto, a fadiga do lote está correlacionada com a idade do lote e inevitavelmente afeta a qualidade da casca.
No entanto, é possível diminuir esse efeito relacionado à idade fornecendo um bom manejo. A prevenção é sempre mais econômica do
que remediar!
As etapas práticas para manter uma boa qualidade da casca até
o final do ciclo produtivo são as seguintes:
• Qualidade do pintinho (peso e uniformidade)
Foi reconhecido que a qualidade do pintinho submetido à
estimulação luminosa, por exemplo, peso padrão e uma boa
uniformidade são fatores determinantes para atingir um bom
pico de produção, alta persistência e também boa qualidade da
casca! O período de recria é o melhor momento para investir no
futuro!
• Tempo para estimulação de luz
Assim que os pintinhos estiverem prontos, porque alcançaram o
peso e a uniformidade adequados, a estimulação leve é possível.
Aves de muito baixo peso não devem ser estimuladas, pois isso
reduzirá o tamanho do ovo, mas também afetará a qualidade
da casca no final do período de produção. A estimulação eficaz
envolve aumentar o dia em pelo menos 3 horas em um curto
período de 3 semanas.
• Ração em produção
Uma ave nova mobiliza cálcio da medula óssea para formar
a casca todos os dias, especialmente à noite. Isso deve
ser reforçado pelo fornecimento de um bom carbonato.
Em geral, a distribuição entre carbonato grosso e fino é de
aproximadamente 60/40 nas aves Brown e 50/50 nas aves
brancas com um consumo de pelo menos 4 gramas/ave dia.
A ração deve ser consumida à tarde e pouco antes da noite
para ter uma boa calcificação noturna.

Processo de calcificação de ovos em galinhas poedeiras
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Em caso de calor extremo e quando permitido pelos
regulamentos locais, o fornecimento de luz à meia-noite da
noite passada junto com a distribuição de ração e o acesso à
água podem ser usados para manter os níveis de consumo. A
qualidade da casca de uma ave com baixo consumo de ração
se deteriorará mais cedo com o envelhecimento da ave.

Distribuição de ração, incluindo o flash noturna

Food distribution
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Empty
feeder
15 -16 hrs of light + 1-2 hrs of night lighting

É importante não esperar que a qualidade da casca se deteriore
para agir, porque provavelmente é tarde demais para algumas
aves! A diminuição do fósforo geralmente melhora a qualidade
da casca, pois ela compete pela absorção do cálcio. Você pode
começar a diminuir gradualmente o fósforo a partir das 40
semanas. Ao mesmo tempo, adicione mais cálcio. Com a idade,
o tamanho do ovo aumenta naturalmente, por isso é importante
é resistência. De 4 gramas por ave/dia, pode ser aumentado para
4,5 gramas no final do ciclo de produção.
• Adicionar mais cálcio
O consumo de cálcio de 2 gramas/ave/dia, manualmente ou
automaticamente à tarde, melhorará a qualidade da casca
das aves mais velhas. Cascas de origem marinha podem ser
uma boa fonte de cálcio, desde que você tenha um bom nível
sanitário dessa matéria-prima!
• Aditivos
Os aditivos fornecidos no final do ciclo de produção com o
objetivo de melhorar a qualidade da casca podem compensar
as deficiências no lote. Essa solução geralmente é mais cara
do que investir em nutrientes “básicos” como o cálcio, por
isso deve ser aplicada com o tempo adequado. Este é o último
recurso para resolver o problema.
Portanto, um bom manejo da poedeira, assim como da dieta,
permite limitar os efeitos do envelhecimento no desempenho
das aves. Investir em nutrientes “básicos” como cálcio, fósforo
e dietas na recria pode melhorar diretamente a qualidade da
casca. Também é importante otimizar o consumo alimentar em
relação à quantidade ingerida e aos tempos de distribuição. O
manejo e a nutrição devem ir juntos para permitir a expressão do
potencial genético e, portanto, alcançar o melhor desempenho.
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NOSSOS DISTRIBUIDORES
A EMPRESA WADI DARA É O NOVO
DISTRIBUIDOR NOVOGEN NO EGITO
O Egito é um dos maiores mercados de ovos do Oriente Médio,
com uma população de poedeiras estimada em 50 milhões de
aves, dividida entre a produção de ovos brancos e marrons.
Com baixo consumo per capita de ovos e uma população
em rápido crescimento, o mercado de ovos projeta um forte
crescimento no futuro.
NOVOGEN tem o prazer de anunciar sua mais recente colaboração
com Wadi Dara. Esta empresa é distribuidora exclusiva das raças
NOVOgen Brown Light e NOVOgen White Light para todo o país.
Os primeiros lotes de foram entregados em maio deste ano. A
comercialização dos primeiros lotes começou em novembro
2019. Na época, Wadi Dara planejou produzir 10 milhões de
pintos por ano. O mercado tem demonstrado particular interesse
neste novo projeto, que resultou na assinatura de contratos de
fornecimento com produtores de ovos. Portanto, os primeiros
meses de produção estão totalmente esgotados!
Guénaël Guillaume, representante da área NOVOGEN: “Estamos
muito satisfeitos em colaborar com Wadi Dara, juntos podemos
desenvolver a presença da NOVOGEN no Egito. O time Wadi Dara
possui um elevado grau de experiência na indústria avícola e
tem demonstrado grande motivação e profissionalismo neste

novo projeto. Ao somar o excelente desempenho das raças
NOVOGEN aliado ao apoio da nossa equipa de especialistas,
temos todos os ingredientes para um grande sucesso. ”
Dr. Alaa-Aldin Mostafa, Gerente Geral de Wadi Dara: “NOVOgen
Brown Light e NOVOgen White Light já demonstraram sua
capacidade de se adaptar às desafiadoras condições de campo
do Egito para atender às expectativas dos produtores de ovos.
Com a colaboração entre as equipes Wadi Dara e NOVOGEN,
estamos muito confiantes no sucesso deste projeto ”.

ARCE AVÍCOLA CRESCE E DIVERSIFICA A
PRODUÇÃO DE OVOS NO PANAMÁ.
A Arce Avícola, distribuidora da NOVOGEN no Panamá, está
fortalecendo sua presença no mercado panamenho com
a introdução da produção de ovos de galinhas “livres de
gaiolas” em suas operações. Projetada para representar 10%
de sua produção total, a Arce Avícola busca expandir seu nome
em um nicho de mercado onde os consumidores procuram
um produto de qualidade, com o apoio da Arce Avícola e da
NOVOGEN.
5 anos já passaram desde que NOVOGEN iniciou sua colaboração
com a Arce Avícola. Durante este tempo, NOVOGEN forneceu
uma genética muito competitiva, capaz de executar no mais alto
nível, apesar das difíceis condições de campo. Além disso, uma
importante sinergia de trabalho entre o fornecedor de genética e
a equipe técnica da Arce Avícola tem beneficiado os consumidores
de ovos do Panamá.
Tomás Pérez, representante de área da NOVOGEN: “Estamos
muito satisfeitos trabalhar com a Arce Avícola, vemos com grande
entusiasmo a determinação desta empresa em diversificar a sua
produção de ovos no país. Queremos agradecer a Arce Avícola pela
confiança em nosso produto. ”
Dr. Rafael Gonzales, Gerente de Produção: “O produto fornecido
pela NOVOGEN nos permite trabalhar adequadamente apesar das

difíceis condições ambientais no Panamá. A qualidade do ovo
que estamos obtendo atualmente nos permite ter um impacto
significativo no mercado panamenho. “
Ing Efrain Rodriguez, responsável pelo Gerenciamento Nutricional
da empresa: “A ave NOVOgen Brown é um produto muito atraente
que provou ser economicamente eficiente e tem um desempenho
adequado, apesar das condições de campo. Adicionalmente, o seu
serviço técnico e a sinergia que alcançámos entre as duas equipes,
permitiu atingir o potencial máximo das nossas aves. ”

NOVONEWS
NOSSOS DISTRIBUIDORES
NOVOGEN SE EXPANDE NA EUROPA CENTRAL
Erkom Ltd “foi fundada há 20 anos por Andrija Nedeljkovic e
sua família.
Atualmente, junto com suas três filhas (Milica, Jovana e
Marija) dirigem este negócio com mais de 70 funcionários.
As instalações da Erkom estão localizadas na região central
da Sérvia, nas proximidades do Monte Rudnik, cercadas por ar
puro e fontes naturais de água.
O desenvolvimento desta empresa tem sido constante na
última década. Granjas totalmente novas foram construídas,
totalmente equipadas com modernos sistemas automatizados
de ração, abastecimento de água e controle de temperatura.
As incubadoras também foram revisadas e foram adquiridos
veículos adequados para o transporte de pintinhos de um dia.
Os planos para o futuro incluem crescimento e desenvolvimento
constantes para a produção de ovos e pintos férteis de alta
qualidade. Garantir a satisfação dos seus clientes na Europa
Centro Oriental é o principal objetivo de todo o time Erkom.

Norte e Central explica: “NOVOGEN está muito satisfeito com
esta colaboração com a Erkom Ltd. Esperamos alcançar um
forte crescimento nesta região, especialmente com um aliado
como Erkom Ltd.

Por este motivo, a Erkom decidiu fazer parceria com a NOVOGEN,
e acaba de introduzir no mercado as aves de postura NOVOgen
Brown. Esta nova colaboração permite que NOVOGEN continue
seu desenvolvimento na Europa Central.

Desejamos a Erkom Ltda e toda sua equipe boa sorte com suas
vendas e suporte técnico para seus clientes. O time técnico e
comercial da NOVOGEN está à sua disposição para lhe prestar
o apoio necessário”.

Como Hans Van Leeuwen, representante de vendas para a CIS
(Comunidade dos Estados Independentes) e área da Europa do

https://www.youtube.com/watch?v=cjHN91VbrV8

EVENTOS
WEBINAR DE DISTRIBUIDOR
EM BANGLADESH
Sob a liderança de nossos representantes em Bangladesh, nosso parceiro Paragon organizou
um curso de treinamento técnico sobre galinhas poedeiras no dia 19 de outubro para seus
representantes técnicos e de vendas. Desde a nutrição até manejo da granja, falando do
programa de vacinação, foram discutidos todos os elementos chave que contribuem para
o sucesso do lote. Os 25 representantes também questionaram Abdullah Al Mamun, gerente
técnico da Novogen em Bangladesh. Somos gratos aos diretores da Paragon e à nossa equipe
local que tornou este evento tão bem-sucedido. Nos próximos meses, os webinars organizados
por nossos parceiros distribuidores serão organizados em 4 continentes.
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