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Maneio Técnico e 
Reprodutivo

• Registe o maneio técnico para manter todas as informações do 
animal em dia.

• O maneio reprodutivo controla o ciclo reprodutivo para saber 
quando uma fêmea estará com o cio, quando deve fazer a 
inseminação, a confirmação de gestação, a secagem e até o 
parto. 

• A interação entre todos os colaboradores e consultores permite
um controlo sobre todo o maneio.

• Através de Ordens de Serviço, as operações serão todas
controladas e supervisionadas pelo responsável. 

Nada ficará fora de controlo!



Ordenhas

Caso o seu efetivo seja para produção de leite, pode 
registar as ordenhas pela importação do Contraste 
Leiteiro. Também pode importar o ficheiro que o seu 
robot de ordenha gera.

Estes dados irão dar preencher as consultas sobre a 
produção de leite, as células somáticas, os dias em 
leite e muito mais!



Genealogia e Consanguinidade

• Avós, filhos, netos vão 
nascendo e criando a árvore 
genealógica. Consulte a 
genealogia de cada animal.

• Os cruzamentos de animais 
podem ser entre familiares 
e cada inseminação indica 
qual o valor da 
consanguinidade



Veterinários e 
Inseminadores

Registe todas as pessoas que o ajudam na 
gestão e cuidado dos seus animais. Assim 
pode saber sempre quem realizou o maneio 
técnico/reprodutivo nos seus animais.



Recursos Genéticos

Ter touros reprodutores, sémen
externo ou uma fêmea dadora de
embriões, ajuda no
aumento/rentabilidade da sua
exploração.

Associando os reprodutores, terá a
informação da genealogia
completa. Além disso, pode
consultar os índices de reprodução
de cada um.



Validações
Cada exploração é única. Para que o 4Zoo trabalhe com 
os parâmetros que gosta, pode configurá-los e ajustar 
sempre que desejar.



Movimentos – Vendas ou 
entre Rebanhos/Lotes/Marca 

Se vai vender um animal, 
registe a sua saída. Use o 
4Commerce para emissão da 
fatura com o cálculo da taxa 
SIRCA.

Se o vai mudar o animal de 
Rebanho/Lote/Marca, indique 
esse movimento para não ter 
animais misturados.



Consultas Analise todos os dados sobre os seus animais. As consultas são variadas 
e todas têm um objetivo específico. 



Vamos cuidar deles juntos?
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