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Bem-vindos a Dairy Dreams! 

Dairy Dreams está localizada no condado de Kewaunee, Wisconsin. 
Estamos na península de Door County, no nordeste de Wisconsin. Na 
verdade, temos a distinção de ser o segundo condado em concentração 
de vacas leiteiras no leste dos Estados Unidos.

0:18

No que diz respeito à honra de ter este evento aqui na Dairy Dreams 
este ano, estamos muito emocionados que a Alta nos escolheu para 
fazer isso. Gostaríamos de dar as boas-vindas a todos no evento e dar 
as boas-vindas a Dairy Dreams.

0:31

Este rebanho começou como um projeto de John Pagel e eu, dois 
amigos, há 20 anos. Vim para Casco pela primeira vez como veterinário 
em 1983 e era veterinário de John Pagel quando ele também iniciou 
sua fazenda aqui na área. Trabalhamos juntos de forma muito próxima 
e amamos tentar ser progressivos de muitas diferentes maneiras e então 
em 2001 decidimos que era hora de construirmos um rebanho juntos 
e isso virou a Dairy Dreams onde estamos hoje.

0:58

Começamos como uma empresa de leite com 1.200 vacas, que 
naquela época era a maior do condado de Kewaunee. Posteriormente, 
chegamos agora a um pouco menos de 3.000 vacas e não estamos 
nem mesmo perto da maior fazenda no condado de Kewaunee, então 
houve muito progresso nesta área. Muitas boas ideias, um monte 
de vaqueiros cuidando de vacas, então é ótimo ainda estar aqui no 
condado e trabalhar com pessoas como estas.

1:22

Eu diria que a missão da Dairy Dreams seria dupla. Uma é fornecer um 
ambiente para nossos animais que lhes dê uma vida que valha a pena 
ser vivida. Dar-lhes o conforto, a segurança e o nível de cuidado de que 
precisam, sem serem intrusivos além disso. 

1:38

A outra coisa que acho que fizemos foi ocupar um papel de liderança 
com muitos outros nesta área de concentração de vacas. Temos uma 
geografia rochosa aqui com alguns desafios para a qualidade da água e 
trabalhamos juntos como uma comunidade agrícola e fizemos grandes 
melhorias a ponto de achar que temos alguns dos rebanhos leiteiros 
mais ecologicamente corretos, que podem ser encontrados. E estamos 
em uma área que se beneficia disso particularmente.

2:03

Sendo uma das muitas fazendas aqui liderando a gestão ambiental, 
cultivo de cobertura, aplicação de nitrogênio dividido, proteção de 
sumidouros - todas as coisas que são específicas para esta área. Quando 
cheguei aqui, há 40 anos, as pessoas eram fazendeiros ou parentes de 
fazendeiros. Agora, a maioria da população aqui não tem qualquer 
relação com fazendeiros e cabe a nós nos apresentar, dar o nosso 

melhor e fazer com que entendam que as fazendas estão aqui para 
fornecer alimentos de alta qualidade para a sociedade. Mas também, 
para ajudar a cuidar de nossos vizinhos e garantir que o meio ambiente 
também seja bem protegido.

02:38

Uma coisa que gostaria que as pessoas entendessem é que somos 
leiteiros de 20 anos que nunca parou de tentar ser melhor no próximo 
ano, do que no ano anterior. Podemos fazer isso com as mudanças do 
sistema de ventilação que fazemos, podemos fazer isso com Alta COW 
WATCH e a redução drástica do tempo de travamento nos canzis das 
vacas, que temos a partir daí.

02:58

Outra coisa é que participamos do programa de embriões PEAK há 
muito tempo e isso nos expõe à ideia de que poderíamos realmente 
apenas minimizar e, em seguida, eliminar de nosso rebanho, a doença 
da leucose.

 3:11

No que diz respeito ao sucesso da indústria de laticínios daqui para 
frente, acho que a grande coisa para nosso sucesso contínuo daqui 
para frente é garantir que continuemos capacitando e colocando nossos 
gerentes em posições para crescer e aumentar suas responsabilidades 
até o ponto onde a velha guarda é irrelevante e o novo guarda mais 
jovem assumiu.

3:33

Fico feliz em ver que a nova equipe administrativa da Dairy Dreams será 
tão focada, tão capaz e tão atenciosa. Mas acho que nutrir e garantir 
que temos as pessoas certas aqui - adicionar as pessoas certas à equipe 
que precisamos adicionar. Acho que, do lado das pessoas, será uma 
de nossas maiores coisas em posicionar este rebanho para ir para a 
próxima geração.
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Meu nome é Don Niles e estamos aqui na Dairy Dreams Dairy Farm. A 
cultura de trabalho na Dairy Dreams é baseada no entendimento que a 
administração e os funcionários têm de que cuidamos uns dos outros.

0:15

Esperamos muito de nossos funcionários - a capacidade de realizar 
seus trabalhos de maneira adequada e ter as ferramentas disponíveis. 
Eles também esperam muito de nós. Eles esperam ter bons empregos, 
condições de trabalho seguras e uma fonte de renda. Mais importante 
aqui, os funcionários entendem que também têm a capacidade de 
avançar e melhorar dentro da empresa.

0:36

Acreditamos fortemente em não trazer gerentes externos - queremos 
disponibilizar essas oportunidades para nossa equipe. Quando as 
pessoas começam aqui, praticamente todo mundo começa como 
ordenhador. Esse é um trabalho básico importante para os rebanhos, e 
precisamos que as pessoas o façam de maneira bem adequada e com 
entusiasmo. Mas também damos às pessoas uma chance de se auto 
identificarem como um bom candidato para maiores responsabilidades, 
como gerente de bezerreiro ou gerente da maternidade, tratador ou 
coisas do tipo.

1:07

Acho que nossa estrutura fundamental aqui é começar do zero 
e permitir que as pessoas se identifiquem, que a administração 
reconheça as pessoas que têm capacidade para mais responsabilidades 
e certifique-se de que, quando essas oportunidades surgirem, é o seu 
pessoal próprio que as recebe para algo assim.

1:25

Acho que um erro comum em rebanhos é a gerência média perder 
de vista as pessoas de nível básico que estão começando na sala de 
ordenha. Ter o gerente da ordenha que está em contato com seu pessoal 
e ele está em contato com as novas pessoas - ele está descobrindo: 
‘Como está sua casa? Você tem um bom lugar para ficar? Você está 
confortável aí? Você tem como chegar ao trabalho? Você sabe onde fica 
o supermercado? Você tem como conseguir os alimentos?’

1:52

Eu acho que ter esse nível de comunicação entre a gerência e nossos 
funcionários mais novos e vulneráveis, para retenção é crítico em um 
rebanho.

2:02

A lista de espera. A ideia de que há pessoas, que quando há uma 
abertura, já identificaram que gostariam de vir aqui. Ou eles são novos 
no país ou estão se mudando para a área. Não foi nada que decidimos 
fazer, mas é algo que foi alcançado trazendo pessoas e cuidando delas 
quando chegassem aqui.

02:20

Cuidar dessas pessoas para que comece a espalhar a palavra de seus 
amigos e parentes que este é um bom lugar para trabalhar. As pessoas 
cuidam de você aqui. Eles esperam um dia inteiro de trabalho e 
esperam que o trabalho seja feito corretamente. Eles esperam que o 
cuidado com as vacas seja sempre exercido. Esperamos sempre manter 
isso.

02:39

Sentimos que temos muito do que nos orgulhar em Dairy Dreams. No 
nosso caso, é porque as oportunidades que temos proporcionam às 
pessoas que vêm nos ajudar como colaboradores na produção. Temos 
alguns gerentes excelentes aqui. Temos algumas pessoas que procuram 
oportunidades de fazer um bom trabalho saudável e ter uma boa renda 
para suas famílias.

3:00

Olhando para trás, acho que as oportunidades que criamos para 
algumas excelentes pessoas terem uma vida ótima para si mesmas é a 
maior fonte de satisfação.
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Olá, sou Steve Lambrecht, sou Gerente de Pecuária da Dairy Dreams. 
Estamos na sala de ordenha, uma paralela Boumatic dupla-42. Nosso 
procedimento aqui na sala é ter um primeiro cara com 11 vacas, o 
segundo com 11 vacas, o terceiro com 10 vacas e o quarto cara com 
10 vacas.

0:20

Eles vão repassar e irão tirar os primeiros jatos de leite de todas as vacas 
primeiro, verificando se há mastite e ao mesmo tempo estimulam as 
vacas. Em seguida, eles passarão com o limpador de teto, limparão e 
secarão a vaca. Então eles vão voltar e colocaram a unidade de ordenha.

0:32

Quando a vaca termina a ordenha, as unidades saem automaticamente 
e, em seguida, aplicaremos o pós-dip nas vacas. Aqui na Dairy Dreams, 
estamos mandando 4 tanques de leite/dia. Isso é cerca de 120.000 kg 
de leite/dia que vão para a Saputo Cheese.

0:49

Desligamos a ordenha 3 vezes ao dia para lavar, o tempo de 
desligamento é de cerca de 25 minutos. O restante do dia temos vacas 
aqui sendo ordenhadas.

0:57

Há cerca de 3 anos que usamos os limpadores de tetas. Nós nos livramos 
das toalhas e isso tornou nosso manejo de ordenha muito mais rápido 
e definitivamente tornou o treinamento de novos funcionários muito 
mais fácil.

1:08

Novos funcionários sempre começam com um funcionário experiente, 
temos 2 ou 3 pessoas que fazem a maior parte do nosso treinamento, 
eles começam devagar e fazem com 4 vacas no início e depois 
continuarão… mais e mais vacas até que sejam capazes de fazer o 
trabalho por conta própria.

1:23

Quando eles escovam as vacas, eles também estão procurando por 
grumos de mastite ou leite anormal. Se encontram, eles então vão 
pintar as pernas das vacas, e assim saberemos, vamos colocá-las para 
serem separadas no portão apartador, em seguida, vamos colocá-las 
em nosso lote hospital.

1:38

Costumávamos nos concentrar fortemente na porcentagem de leite 
dos primeiros 2 minutos e estávamos ganhando 8 kg nos primeiros 2 
minutos e agora baixamos para 7 kg e ainda acreditamos que temos 
uma boa estimulação, mas agora conseguimos fazer as vacas passarem 
pela sala de ordenha mais rápido, então paramos de olhar muito para 
essa questão.

1:58

E agora nos concentramos mais no número de vacas com mastite por 
dia e nos certificamos de que estão usando devidamente o pré e pós 
dip. Vamos revisar o vídeo na sala de ordenha para ter certeza de que 
eles estão fazendo os procedimentos da maneira correta bem como 
aplicando o pós-dip como se deve.

02:15

Usamos um sistema de aplicação Pulse (sem agulhas) para aplicar todas 
as nossas injeções de reprodução e todas as injeções ou vacinas.

02:22

Nós usamos isso porque estamos tentando nos livrar da leucose em 
nosso rebanho, então não estamos tirando sangue de animal por 
animal. Costumávamos usar agulhas individuais e levávamos muito 
tempo para trocar as agulhas entre elas. O uso do sistema Pulse nos 
torna muito mais rápidos além de ser mais fácil de usar.

02:38

Quando começamos a usar o sistema de injeção sem agulha, ficamos 
preocupados em assustar as vacas na sala de ordenha, mas aprendemos 
no início que se ficamos para trás enquanto elas entram, cerca de 10 
vacas já somos capazes de dar as injeções sem assustá-las, antes das 
unidades de ordenha serem colocadas e agora elas já se acostumaram 
a receber as injeções e realmente não se mexem. E elas não têm medo 
e não dão coices, nem nada quando as injeções estão sendo dados com 
esse sistema Pulse.

3:04

Agora na sala de ordenha, você tem 100% das vacas, então temos um 
cara escaneando e aplicando, e assim temos um trabalho de 3 ou 4 
homens transformando num trabalho de 1 pessoa.
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Meu nome é Ryan Schultz. Sou o gerente assistente operacional do 
rebanho. Neste momento estamos na Dairy Dreams em seu centro de 
alimentação.

0:08

Utilizamos dez diferentes dietas, dependendo do que os animais 
precisam para suas necessidades nutricionais. Estamos fortemente 
baseados em dietas a base de silagem de milho. Provavelmente 50-
55% de silagem de milho, 20% de pré-secado e o restante sendo 
diferentes concentrados que compramos.

0:21

No passado usamos o híbrido BMR, mas tivemos uma boa 
digestibilidade de silagem de milho nos últimos dois anos, então meio 
que abandonamos o BMR, podemos considerando novamente no 
futuro, mas neste momento já abandonamos.

0:32

Contratamos pellets de glúten de milho, caroço de algodão, canola, 
soro de leite. Compramos  feno e palha de trigo.

0:41

Estamos cultivando 970 ha de silagem de milho entre o que é próprio 
e comprado. De pré-secado para vacas são 00 hectares colhidos 4 vezes 
e outros 400 hectares de pré secado para novilhas, em uma rotação de 
3 cortes.

0:53

Nosso software de alimentação é o FeedWatch da VAS. Já usamos 
há alguns anos, na verdade - bem antes de eu começar aqui. 
Recentemente, atualizamos para um dos novos monitores, os monitores 
de tela de toque, então isso tem sido uma grande ajuda para os rapazes. 
Em vez de usar palavras, usa imagens, mas o FeedWatch é um programa 
que utilizamos para rastrear as dietas, assim como utilizamos uma série 
de planilhas excel que também utilizamos. Nosso nutricionista fez um 
ótimo trabalho na criação de uma planilha, vê diferentes formas de 
olhar para ela e apresentá-la para nós.

1:20

Na Dairy Dreams usamos dois vagões alimentadores por dia. No fim de 
semana temos nossa equipe de manutenção que é capaz de cobri-los. 
Portanto, eles são capazes totalmente de fazer tudo o que precisa ser 
feito. Eles começam as 3 horas da manhã e por volta das 11:30 eles 
terminam de alimentar tudo. Em seguida, eles têm que preparar suas 
pilhas para o dia seguinte, bem como transferir os fardos que precisam 
ser transferidos e, em seguida, limpar o pátio.

1:44

Os erros do alimentador são rastreados durante o carregamento, bem 
como pelos tempos de queda. Quanto tempo leva para misturar uma 
carga por dia e verificando apenas se tudo está consistente, como 
podemos fazer para as vacas.

1:56

Temos como objetivo uma transição de 7 a 10 dias em qualquer 
mudança de forragem - mesmo que seja exatamente a mesma pilha, 
apenas o lado oposto dela. Trazendo-o, em uma taxa de inclusão mais 
baixa e, em seguida, ajustando lentamente as proporções dos dois 
ingredientes para equilibrar a diferença e, em seguida, no final dos 10 
dias, somos capazes de removê-lo totalmente.

02:12

Todo pré-secado e silagem de milho contém inoculantes. Nós sentimos 
que isso nos dá um retorno maior pelo nosso investimento, com nossas 
forragens, o que estamos colocando lá. E nos ajuda a reduzir nosso 
encolhimento. O FeedWatch monitora de alguma forma a redução, 
mas tivemos um pouco mais de sorte com nossas próprias planilhas 
do Excel. Portanto, a cada mês rastreamos o que usamos, adicionamos 
uma redução aproximada e, no final dessa fonte de alimento, 
corrigimos essa redução para o que realmente é. Baseado no que foi 
entregue, porque cada carga é dimensionada quando entramos. Cada 
campo é amostrado através do laboratório, várias amostras e, no final 
disso, sabendo o que entregamos e o que fornecemos, a calibração é 
verificada a cada outra semana apenas para ter certeza de que tudo 
está certo, sabendo o que entregamos à fonte e o que removemos da 
fonte, calculamos nosso encolhimento a partir disso.

2:52

Ao fim da alimentação, eu utilizo o Alta COW WATCH diariamente para 
rastrear coisas diferentes. Meu principal aspecto são as tendências de 
desempenho do rebanho. Eu posso definitivamente dizer aos finais de 
semana onde o desempenho caiu. Se houver algum desvio no padrão 
de queda, nos padrões alimentares, então trabalhe para corrigir isso 
para que todos façam a mesma coisa todos os dias. Também me alertará 
se algum lote ficou sem alimentação por um mais longo período, 
apenas por um alerta. Sou capaz de detectar quando os animais de um 
lote estiveram fora do trato, quando elas estavam na sala de ordenha, 
bem como quando a dieta foi empurrada para cima delas, observando 
diferentes picos dentro do padrão de alimentação do lote.

3:21

Somos muito básicos e diretos. Estamos executando 17 cargas/dia. 
Eles estão fazendo aproximadamente 30 minutos/dia/carregamento. 
Estamos pensando em atualizar nosso centro de alimentação no 
futuro apenas para obter um sistema mais fechado, de modo que não 
estejamos carregando de qualquer forma.

Kyle é nosso principal tratador. Ele está conosco há cerca de 18 anos e 
possui muito conhecimento e dedicação conosco.
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Olá, sou Steve Lambrecht, Gerente de Pecuária aqui da Dairy Dreams 
e estamos na área de maternidade em nosso barracão das vacas em 
transição. Aqui temos todas as nossas vacas e novilhas em pré-parto. 
Nós limitamos a uma vaca por canzil. Então, deste lado do barracão, 
teremos todas as nossas vacas pós-parto, que também limitamos a 
uma vaca por canzil. Mantemos as vacas aqui por cerca de 7 dias até 
que estejam produzindo 36 kg e as primíparas passarão os primeiros 10 
dias aqui e produzindo mais de 27 kg serão transferidas para o rebanho 
normal.

0:33

Nesta área aqui temos a maternidade. Movemos as vacas para cá, “na 
hora exata do parto” ou o que chamamos, dos pés estão saindo, a 
cabeça está saindo um pouco e elas estão ativamente envolvidos no 
parto. Não queremos movê-las tão cedo porque a vaca vai parar de 
contrair e não terá sua cria. Depois de cada vaca, eles colocam palha 
nova, eles a movem para esses lotes, eles a travarão no canzil, eles 
verificarão a posição da bezerra. Certificando de que as pernas 
estão certas, a cabeça está certa e então eles vão soltar a vaca. Após 
30 minutos, se eles puderem ver visivelmente que a bezerra está 
progredindo, eles a deixarão em paz. Se não, então eles intervirão, e a 
limparão novamente e verificarão o que está acontecendo. Não temos 
ferramentas para tracionar bezerras, qualquer puxão é feito apenas 
com correntes e então não puxamos até que haja angústia para a vaca 
ou para a bezerra, como o nariz da bezerra ficando roxo ou algo assim, 
ou a vaca muito, muito cansada e precisando de uma ajudinha.

1:25

Depois que a vaca pariu, a bezerra é levada em um carrinho de mão 
para a balança e pesada, brincada na orelha e levada para o lote. Em 
seguida, vamos ordenhar a mãe da bezerra, e dar colostro a bezerra nos 
primeiros 20 minutos após o nascimento.

1:43

Pesamos as bezerras ao nascer, novamente ao desmame e aos 5 meses 
para que possamos verificar seus ganhos médios diários e checar se as 
bezerras estão crescendo, bem como se os protocolos de alimentação 
estão corretos.

1:53

Também verificamos proteínas IgG na bezerra. Tiramos sangue de 
todos elas para ter certeza de que estão recebendo o colostro e na 
quantidade adequada. Cada bezerra através de sonda esofágica recebe 
e é alimentado com 4 litros de colostro.

Depois da vaca ordenhada, eles colocam bandas nela - bandas 
vermelhas - e então ela se muda para o lote hospital e então depois 
disso ela será ordenhada na sala de ordenha.

02:12

Nos últimos dois anos, Dairy Dreams tem uma taxa 1% de DOA (morto 
no momento do parto). Há alguns anos, estávamos com 5%, o que 
achavam bom, pensamos que poderíamos melhorar. Então, aqui atrás 
temos uma câmera e qualquer bezerra morta revisamos para ver o que 
aconteceu. Perguntaremos aos rapazes o que acham que aconteceu e 
vamos revisar a câmera para ver o que realmente aconteceu e então 
usaremos isso como um treinamento no processo. A maioria dos nossos 
rapazes do setor maternidade voltam para a área da maternidade, 
porque eles gostam há muitos anos de trabalhar aqui, assim temos 
muito pouca rotatividade. Portanto, temos alguns caras realmente bons 
e experientes.

02:48

As novas verificações pela manhã, o gerente de vacas recém paridas 
irá verificar o computador e ver no Alta COW WATCH se há vacas que 
precisam de atenção e ele pegará essa lista, passando na frente das 
outras vacas, verificam a alimentação, analisam a aparência das vacas, 
se elas estão felizes, se suas orelhas estão alertas e então ele verificam 
as vacas por trás, analisam o enchimento do úbere ou qualquer 
corrimento, e então apenas as vacas que precisam ser checadas são 
aquelas que ele realmente vai colocar a luva ginecológica ou verificar 
para Torção de Abomaso.
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Eu sou Don Niles da Dairy Dreams e nos encontramos agora no berçário 
para nossas bezerras recém-nascidas aqui na Dairy Dreams Farm.

0:10

Este é um deles, para 60 bezerras que acabou de ser preenchido. 
Demora cerca de 3 ou 4 dias para encher um novo. Temos 8 idênticos 
ao que você vê aqui ... normalmente damos de mamar para cerca de 
300 a 330 bezerras por vez.

0:25

Veja que temos 2 lados com 30 bezerreiros cada. Queremos alimentar 
as bezerras com a quantidade correta de leite com base no tamanho, 
porque algumas são maiores e outras menores. Nós tratamos com leite 
2 vezes ao dia após as bezerras já terem iniciado na maternidade com 
4 litros de colostro. E então elas virão aqui e receberão leite duas vezes 
ao dia e iremos aumentar gradualmente o leite até que elas sejam 
desmamadas.

0:49

A maneira como administramos a alimentação com a quantidade certa 
de leite para as bezerras recém-nascidas, é colocar as bezerra maiores 
deste lado conforme começamos a encher o barracão e as bezerra 
menores começarão a crescer deste lado, então em um ponto no 
final do barracão, chegaremos ao ponto onde a última bezerra maior 
encontra a primeira menor e é aí que fazemos um ajuste para reduzir 
um pouco a quantidade de leite para as bezerras recém-nascidas.

1:12

Quando não há leite no balde, elas têm livre acesso a água, desde 
o início. A ração que você pode ver neste barracão, nós temos em 
pequenos tratadores de cães que os chamamos, baldes rasos com 
ração. Assim, as bezerras recém-nascidas podem se acostumar a 
mordiscar alguns grãos sem ter que enfiar a cabeça em um balde, pois 
penso que algumas delas acham meio intimidador e assim elas relutam 
em comer ração.

1:35

Quanto ao dia a dia do manejo das bezerras, essa seria a Equipe de 
Bezerreiro da Dairy Dreams. Nós temos o gerente passando uma vez por 
dia, procurando bezerras com diarreia, que precisam de eletrólitos por 
via oral e / ou eletrólitos intravenosos.

1:46

Eles são responsáveis pelo programa de vacinação. Para o controlar 
leucose usamos um sistema de aplicação Pulse que não necessita 
agulha, então não temos o problema de usar uma mesma agulha para 
vários animais. Estamos descornando as bezerras com pasta quando 
elas têm um dia de idade e descobrimos que nessa idade é provável 
que elas não esfreguem e retirem a pasta. Além disso podemos fazer a 
descorna sem nenhum grande desconforto para as bezerras.

2:09

Pensou-se muito em manter as bezerras confortáveis e saudáveis nesses 
barracões. Como você pode ver, temos dois tubos de ventilação que 
percorrem todo o barracão, ambos transportam o ar que é soprado por 
ventiladores nessa extremidade, para distribuí-lo diretamente sobre as 
bezerras, estejam as cortinas abertas ou fechadas para terem ar fresco. 
Mas fazemos de maneira que não seja uma rajada de ar frio que cause 
problemas, podendo deixar as bezerras com muito frio.

02:35

As cortinas são controladas eletronicamente, podemos gerenciá-
las manualmente ou podemos levantar ou baixar as cortinas. 
Religiosamente mantemos a cama suficientemente seca, macia e 
fofa. As bezerras não devem ser capazes de colocar suas pernas no 
fundo mesmo em uma pequena área do ninho. Se não houver palha 
suficiente, elas precisam de mais palha.

02:54

À medida que as bezerras são desmamadas e saem daqui, com cerca 
de 7 semanas de idade, elas se mudam desses bezerreiros individuais, 
indo para bezerreiros coletivos onde ficam em grupos de 8 bezerras.

3:04

Pegamos os dados de peso conforme as tiramos daqui pois colocaremos 
as 8 maiores bezerras juntas em um mesmo grupo, as próximas 8 
maiores bezerras estarão em outro grupo e assim por diante. Então, 
dimensionamos nesta mudança de manejo em grupos apropriados 
para ter bezerras de tamanho semelhante juntas no mesmo local.

3:20

Somos muito exigentes sobre como escolhemos as pessoas que cuidarão 
dessas bezerras. Queremos ter pessoas que nos mostrem mais empatia 
com animais, que se importem com animais, queremos esse tipo de 
pessoas trabalhando com nossas bezerras.

3:32

Então, tornamos a Equipe das Bezerras um pouco mais especializados. 
Depois de 6 meses a um ano, quando alguém nos mostra essas 
habilidades ou características na sala de ordenha, essa é provavelmente 
a pessoa que vamos escolher para vir aqui e trabalhar nas bezerras.

3:45

No que diz respeito ao cuidado e alimentação de nossas bezerras pré-
desmamadas, acreditamos firmemente que esse é o núcleo do nosso 
rebanho, é o nosso futuro bem ali. Sabemos que em todo mundo 
existem muitos criadores comerciais de bezerras incríveis, mas nos 
sentimos melhor, dormimos melhor à noite sabendo que temos nosso 
próprio futuro aqui em nossas mãos.
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Olá, meu nome é Steve Lambrecht, sou o gerente de pecuária aqui na 
Dairy Dreams e estamos no escritório do gado.

0:12

Todo o material para prenhez, DG das vacas, tudo isso é mantido neste 
escritório. Os botijões de sêmen estão ali, descongelamos o sêmen aqui 
e depois inseminamos as vacas aí fora.

0:19

Usamos o Alta COW WATCH para encontrar as vacas no cio e os rapazes 
vão checar lá no computador, descobrir quem está no cio, aí então 
buscaremos as vacas e então levaremos elas para um centro de manejo 
onde inseminaremos.

0:31

Pela manhã, os rapazes analisam a lista no Alta COW WATCH e checam 
todas as vacas que estão no relatório de ocorrências sanitárias, eles vão 
colocá-las para serem apartadas, e então elas também serão separadas 
aqui no portão apartador.

0:43

E os rapazes vão travá-las aqui no canzil, vão verificar se o rúmen está 
cheio, verificar o estrume delas, verificar e certificar-se de que não há 
mastite ou qualquer outra coisa e ver se há algo que eles possam fazer 
para ajudar aquela vaca a se normalizar.

0:57

Se ela estiver bem, eles a deixam sair e se ela precisar de mais atenção, 
eles a mantêm aqui e a transferem para a maternidade.

1:00

Antes do Alta COW WATCH, costumávamos através do Relatório de Desvio 
da Produção Leite identificar e procurar as vacas para conferir, isso fazia 
com que andássemos nos lotes com mais frequência durante o dia, 
apenas para ver se conseguíamos encontrar vacas problemáticas.

1:12

Agora estamos encontrando vacas problemas mais cedo com Alta COW 
WATCH. Sendo capazes de tratá-las mais rapidamente. Depois que 
começamos a usar o Alta COW WATCH, baixamos a mortalidade das vacas 
pela metade.

1:22

Agora, normalmente não mais trancamos os lotes nos canzis, não 
precisamos deixá-las trancadas. Antes tínhamos de trancar o lote 
inteiro, passar o giz em todo o lote e, em seguida, anotar quais vacas 
estavam no cio, voltar aqui para o escritório, para pegar o sêmen, voltar 
para o lote e inseminar as vacas.

1:36

Então os lotes ficavam trancados por muito tempo. Agora as vacas 
podem voltar para o lote, podem se deitar caso queiram, podem comer 
se quiserem e o mais importante elas ... podem ser vacas.

1:45

No dia do DG (diagnóstico de gestação), colocamos todas as vacas e 
separamos as que precisam ficar para DG, então teremos apenas, por 
exemplo, 30 vacas no curral trancadas. O resto do lote pode fazer o 
que quiser, e todos hormônios do protocolo são aplicados na sala de 
ordenha. Portanto, não temos que trancar lotes para nenhuma injeção 
ou qualquer trabalho relacionado a tratamentos.

2:04

Agora os rapazes ... com as vacas já pegas, vacas doentes, e todas as 
vacas vindo até eles sem ter que passar giz nas vacas e gastando tempo 
para pintar a vacas, nos sobra mais tempo para dar mais atenção as vacas 
doentes e examinar melhor as vacas enfermas do que anteriormente.

02:20

Desde que fizemos a mudança no sistema para o Alta COW WATCH, agora 
as vacas podem deitar quando quiserem e quando você anda pelos 
lotes você consegue averiguar que as vacas estão mais confortáveis, 
mais felizes e podem fazer o que elas quiserem.

2:32

Elas não ficam trancadas o tempo todo. Se elas querem deitar-se e 
descansar, eles podem se deitar e descansar. Se eles querem comer, 
não há tanta pressão no cocho. Quando você dá uma olhada no lote, 
você consegue constatar que em geral as vacas em geral estão muito 
mais confortáveis.
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Eu sou Don Niles, da Dairy Dreams Farm em Casco, Wisconsin, e aqui 
nos encontramos no Barracão 2, que é um de nossos dois principais 
barracões de produção para Dairy Dreams.

0:13

Este free-stall em que estamos agora era parte da construção original 
da Dairy Dreams quando John Pagel e eu construímos este rebanho 
em 2001. Construímos com free-stalls de areia, sendo que neste lote 
temos cerca de 300 animais, que são capazes de se mover livremente 
pelo lote e são ordenhadas 3 vezes ao dia, aí então vão até a sala de 
ordenha. Caso contrário, elas estão livres para ficar aqui em seu lote 
e podem ir de uma cama a outra, podendo escolher a cama que se 
deitarão. Elas podem apenas ser vacas pelas 7,5 horas em que ficarem 
aqui, 3 vezes por dia. Elas apenas precisam trabalhar 3 vezes ao dia na 
sala de ordenha. 

0:44

Aqui também temos um sistema de aspersão. O primeiro nível de molhá-
las com a aspersão começará em torno de 21° C e depois aumentam 
progressivamente conforme a temperatura também aumenta. 

0:55

Fizemos a VES projetar um sistema de ventilação totalmente novo para 
nós, sobre o qual gostaria de falar neste barracão. Originalmente, 
quando construímos, era o que de melhor existia no ano 2000. 
Tínhamos cortinas laterais que abriam descendo completamente até 
o chão e alguns ventiladores que sopravam nas vacas enquanto elas 
estavam no cocho.

1:14

Cerca de 10 anos depois, nosso parceiro em Ponderosa, Pagel’s 
Ponderosa, construiu um barracão com ventilação em túnel. Este se 
tornou um sistema melhor no verão do que nosso sistema de cortinas 
abertas. Começamos a trabalhar com a empresa VES e eles propuseram 
uma modificação para este barracão que já existia, por meio da qual 
fechamos as paredes laterais, que agora é um painel de poliéster que 
não abre de forma alguma. Aumentamos substancialmente o número 
de ventiladores no barracão e agora também sopramos ar nas laterais 
dos barracões por meio desses exaustores que podem ser vistos nas 
paredes externas. Então, agora no verão, estamos soprando ar nesta 
extremidade e estamos soprando ar naquela extremidade. Trazemos ar 
fresco e somos capazes de controlar constantemente a velocidade do ar 
em todo barracão.

2:00

Este verão quente que acabamos de ter foi nosso primeiro verão 
completo com este sistema e foi de longe o verão mais confortável 
que já tivemos. Adoramos como a tecnologia de fluxo de ar positivo e 
negativo melhorou o que antes era apenas um sistema de fluxo de ar 
natural.

2:16

É claro que o conforto das vacas é um tópico enorme e extremamente 
importante para todos nós. Aqui raciocinamos da seguinte maneira: “se 
algum dia morrermos e reencarnarmos como uma vaca, iríamos querer 
voltar para nossa própria fazenda como vaca?” Acho que a resposta 
é sim. Acho que as vacas vivem uma vida muito boa aqui. Tentamos 
deixá-las ser vacas tanto quanto possível. Não mais trancamos elas nos 
canzis como fizemos nos primeiros 19 anos.

2:41

Com o sistema de injeção sem agulha Pulse, somos capazes de trabalhar 
com algumas vacinas diretamente na sala de ordenha, não mais 
estamos usando agulhas para o controle da leucose. Também estamos 
separando vacas para inseminar, estamos detectando cio com o sistema 
Alta COW WATCH, então sabemos que levamos para a ordenha, quem 
também queremos apartar.

02:59

Nunca mais precisarão voltar para o barracão e ficarem trancadas 
nos canzis. Achamos que os canzis individuais são bem projetados e 
oferecem o máximo de conforto possível para as vacas, mas sentimos 
que não temos que usá-los, é um passo ainda maior no conforto das 
vacas.

3:10

Já mantivemos mais de 45 kg corrigido por vaca dia, esse é um objetivo 
nosso há muito tempo. Sentimos que essas mudanças nos ajudaram a 
chegar lá.

3:20

Por anos e anos e anos como veterinário, eu dizia a meus clientes que 
precisávamos sempre secar muito bem todas as tetas de todas vacas. 
Prevenimos a mastite dessa forma, vamos tratar infecções crônicas 
dessa forma e agora isso é uma recomendação básica do mercado.

3:33

Começamos a procurar uma terapia seletiva para vacas secas e 
elaboramos um protocolo de apenas medicar com antibiótico seco, 
as vacas que tinham uma CCS acima de 100.000 naquela lactação ou 
haviam sido tratadas para mastite na lactação anterior.

3:50

Se a CCS dela permaneceu abaixo de 100.000 e ela nunca foi tratada 
para mastite, agora não damos a ela nenhum antibiótico na hora de 
secar. Ela receberá um selante de teta externo e interno, mas sem 
antibióticos e no momento estamos tratando menos de 20% de nossas 
vacas secas com antibióticos.

4:05

Então, passamos do que talvez tenha sido o calcanhar de Aquiles da 
cadeia leiteira, que consiste em todas as vacas precisando de antibióticos 
todos os anos, para um sistema onde encontramos poucas vacas que 
precisam, estamos tratando-as adequadamente, mas esquecemos o 
tratamento geral com antibióticos para vacas secas.

4:21

Estamos em uma era muito empolgante para as pessoas que se 
preocupam com suas vacas. Colocamos esses protocolos em prática e 
os refinamos e acho que estamos alcançando um ponto muito alto no 
mercado leiteiro, onde nossa capacidade de gerenciar o número de 
vacas e manejá-las de forma extremamente humana e eficaz está se 
unindo. Este é um ótimo momento para ser um produtor e tambem 
acho um ótimo momento para ser uma vaca leiteira.
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Eu sou Don Niles da Dairy Dreams Farm em Casco, Wisconsin.

0:08

Aqui nos encontramos na baía de sólidos da cama de nosso biodigestor.

0:12

Há cerca de 12 anos por vários motivos instalamos nosso biodigestor. 
Uma é que estamos interessados em reduzir nossa pegada de carbono.

0:19

Naquela época, a Dairy Dreams tinha um problema de odor. Pensávamos 
que não éramos bons vizinhos e não tínhamos uma grande reputação 
com as pessoas que viviam contra o vento de nossa fossa de esterco. 
Portanto, queríamos remediar essa situação e isso tornou o digestor 
muito atraente e muito eficaz. Naquele momento, o problema do odor 
desapareceu completamente.

0:36

Originalmente, ainda usávamos nossa cama de areia, apesar do 
digestor, mas depois de vários anos fazendo isso, decidimos mudar para 
uma cama de biossólido seco, como você pode ver aqui nesta baía.

0:47

E, na verdade, estamos muito satisfeitos com a saúde do úbere e o 
conforto da vaca. Foi uma mudança muito bem-sucedida e satisfatória.

0:56

Nos primeiros anos com o digestor, produzimos eletricidade e a 
vendemos de volta para a concessionária. No entanto não temos mais 
esse mercado, e não há mais oportunidade para fazer isso. Então, 
alguns anos atrás, fizemos uma parceria com a DTE e agora todo o 
metano em nosso digestor é coletado.

1:13

Ele é limpo, comprimido e colocado em seus caminhões-tanques. E 
usam como combustível de caminhão em um posto de gasolina cerca 
de meia hora ao sul daqui. Na verdade, é mais lucrativo do que era com 
a eletricidade. Não temos as despesas dos grupos geradores produzindo 
a eletricidade que tínhamos antes. Tem sido uma boa parceria para 
nós, e acho que para a DTE também.

1:33

O secador para secar os sólidos foi algo que adicionamos originalmente 
após usar o biossólido prensado que tinha cerca de 35% de matéria 
seca. Naquela época, tínhamos um nível inaceitável de mastite para 
nós - a CCS estava aumentando e tínhamos mais vacas com quartos 
inchados e duros.

1:48

Então, depois de trabalhar para tentar resolver esse problema, 
acabamos apenas instalando o sistema de secagem. Agora, secamos 
nosso biossólido até formar cerca de 50% de matéria seca e isso fez toda 
a diferença no mundo. Secar o biossólido realmente parecia ser uma 
peça crítica do quebra-cabeça da sanidade.

2:03

Como mencionamos, havia uma série de problemas a resolver para 
nós. A questão do odor, o potencial problema de contaminação por 
coliformes, procurando a cama adequada para as vacas. A maioria dos 
rebanhos leiteiros se beneficiaria de um ou mais desses benefícios, mas 
nem todos.

2:18

É uma despesa significativa. Agora que podemos fazer os sistemas de 
gás com parceiros, não é mais uma despesa para os rebanhos como 
costumava ser, mas é um compromisso de tempo, trabalho e energia. 
É preciso ter gente que esteja prestando atenção e com habilidade 
para fazer o trabalho mecânico, monitorando o digestor todos os dias 
procurando por problemas e registrando dados.

02:39

É como uma vaca de verdade! Ainda é preciso gerenciamento.
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Olá, sou Jon Holewinski, da Alta Genetics. Sou gerente de contas Premier 
da Alta. Estamos na Dairy Dreams, onde faço muitos dos trabalhos de 
conta Premier e estamos no galpão de novilhas e vacas secas da Dairy 
Dreams. 

0:14 

Dairy Dreams era tradicionalmente um rebanho de Holandês puro. Há 
cerca de 3 anos, eles decidiram fazer um cruzamento de Holandês x 
Holandês x Jersey. O objetivo deles era reduzir em cerca de 90 -115 kg, 
o peso corporal adulto dos animais, mantendo a energia equivalente 
ao leite do Holandês e, obviamente, comendo menos para conseguir 
isso. Esse foi a razão principal do motivo pelo qual a mudança foi para 
o cruzamento Holandês x Holandês x Jersey. 

0:44 

Então eles começaram com Holandês puro e o que fizeram foi cruzar 
aquele Holandês puro com Jersey para criar uma F1. E então aquela 
progênie resultante - aquela F1 – usará de volta o Holandês, e a 
bezerra daquele acasalamento, também será usado Holandês. A 
bezerra subsequente voltará para Jersey e aí eles começarão o processo 
novamente. Então, é Holandês x Holandês x Jersey. O objetivo deles é 
criar um ¾ Holandês ¼ Jersey. Tentar obter as especialidades de cada 
raça e combiná-las para criar um rebanho mais lucrativo que seja mais 
eficiente em termos de receita sobre custos de alimentação (RCA).

1:20 

A estratégia é implementada em todo o rebanho, então, basicamente, o 
animal que nasce, seja qual for a raça que eles deveriam inseminar, eles 
serão inseminados durante toda a vida. E é configurado no DairyComp 
que através de uma série de comandos define automaticamente o tipo 
de raça com o qual eles devem ser reproduzidos, logo no nascimento. 
Então, assim que a bezerra atinge o solo, eles já sabem se vão usar 
neste animal com Holandês ou Jersey por toda a vida, com exceção, eles 
incorporam também um pouco de carne ao programa de reprodução. 

1:53 

O plano genético Dairy Dreams é 50-50-0. O que significa que eles 
têm 50% de ênfase nas características de produção e 50% de ênfase 
nas características de saúde. Eles não colocam ênfase na conformação 
porque já conseguimos isso com na seleção de touros, então não há 
necessidade de colocar peso nisso porque não temos muitos touros 
de conformação negativa que produzem animais de conformação tão 
fraca. 

02:20 

As características específicas que a Dairy Dreams está buscando são 
baseadas na questão de eles mandarem o leite para uma fábrica de 
queijos, então focamos muito em lbs de gordura e proteína. Não nos 
preocupamos muito com volume de leite porque eles não são pagos 
pela água do leite, por isso eles focam muito nas gorduras e proteínas. E 
no lado da Saúde, eles focam muito nas características de Vida Produtiva 
(PL), Taxa de Prenhez das Filhas (DPR) e Score de Célula Somática (SCS). 
Essas são as três características em que se concentram no segmento 
Saúde. 

2:47 

A estratégia de reprodução das novilhas é que cada uma das novilhas 
que a Dairy Dreams possui receberá até três serviços de embriões PEAK 
e, em seguida, qualquer novilha ainda vazia após três serviços será 
inseminada com sêmen sexado até duas vezes e, então, após o quinto 
serviço, elas se tornam DNB (comando no computador para não mais 
inseminar) e consequentemente serão removidas do rebanho. 

3:09 

Para mostrar a eles o progresso genético que fizeram ao longo do tempo, 
utilizo bastante o AltaGPS para mostrar o progresso genético por ano 
de nascimento dos animais que eles têm atualmente em seu rebanho. 
Através do DairyComp, também mostro a eles o que na Alta chamamos 
de “Prova nos Números”, mostrando especificamente que a genética a 
qual eles selecionaram, como se traduzem no que eles estão realmente 
conseguindo no ponto de vista fenotípico. E o que quero dizer com 
isso é que, se eles escolheram 1.000 lbs de leite, eles confirmam que 
acontece um desvio de 1.000 lbs de leite em relação as companheiras 
de rebanho. O mesmo ocorre com Gordura e Proteína, posso mostrar a 
eles obviamente quanto maior o teor de gordura desse touro e o teor 
de Proteína que equivalem a mais lbs de Gordura e Proteína geradas 
naquele animal específico. 

3:49 

Iremos revisar isso anualmente e trocaremos os touros 3 vezes por ano, 
então, após cada rodada de prova, revisamos quais touros se encaixam 
melhor no índice Dairy Dreams e então esses touros serão colocados no 
botijão e usados para aqueles 4 meses. E algumas vezes, por alguns 
touros obterem altos índices no ranking, então vamos usá-los por 
várias vezes em várias rodadas de prova porque eles são geneticamente 
os melhores. E se eles forem diferenciados em fertilidade, também 
poderemos continuar a usá-los.
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Olá, meu nome é Jon Schefers, líder do programa PEAK de femeas  e hoje 
pegamos um pequeno desvio e estamos aqui em Watertown, WI, em 
nossas instalações de produção PEAK, onde produzimos anualmente 
mais de 5,5 milhões de doses de sêmen anualmente.

0:16

Nos últimos 6 anos o PEAK tem trabalhado com Dairy Dreams. Nesses 
últimos 6 anos, transferimos quase 10.000 embriões e foi um 
verdadeiro prazer trabalhar com eles.

0:26

Então, quando PEAK está procurando por um rebanho de receptoras, 
há realmente 3 pilares principais que procuramos e essas são as razões 
pelas quais escolhemos Dairy Dreams como um rebanho de receptoras 
para o programa. Em primeiro lugar, optamos por trabalhar com a Dairy 
Dreams por causa de suas excelentes taxas de prenhez e desempenho 
das bezerras vivas. Portanto, podemos realmente contar com a Dairy 
Dreams para produzir muitas prenhezes e bezerras vivas a partir dos 
embriões que lhes enviamos.

0:50

Em segundo lugar, eles fazem um excelente trabalho com os bezerros, 
especialmente os touros. Portanto, podemos contar com eles para criar 
touros saudáveis, porque sabemos que touros saudáveis produzem 
sêmen mais cedo, eles produzem mais e fazem sêmen de maior 
qualidade.

1:05

E, finalmente, a saúde do rebanho. Sabemos que podemos obter 
touros que vêm desse rebanho sem IBR, sem leucose, porque sabemos 
que é muito importante ter touros saudáveis para nossos mercados de 
exportação em todo o mundo.

1:20

Em um ano normal, temos cerca de 300 touros PEAK que nascem na 
Dairy Dreams. Cerca de 30-60 deles tornam-se touros de qualidade 
para I.A. Ao longo dos anos tivemos superestrelas internacionais e best-
sellers que nasceram na Dairy Dreams, como por exemplo AltaZAZZLE, 
AltaPLINKO e AltaGOPRO.

1:39

Todos nós conhecemos AltaZAZZLE. Um touro de ameaça tripla, alto em 
TPI, alto em NM$ e alto no plano 60-40-00. Em agosto 2020, ele 
gerou quase 30% dos 100 melhores touros jovens do mundo.

1:53

Então temos AltaPLINKO, outro grande touro para a marca Alta e estamos 
entusiasmados com seu impacto no futuro. E temos AltaGOPRO. Uma 
super estrela internacional. Ele é um dos nossos favoritos vendedores, 
o qual nossos clientes amam e o tipo que amamos produzir.

2:11

Portanto, para os touros que nascem na Dairy Dreams, normalmente os 
categorizamos em três grupos. Nós temos o que chamamos de touros 
pais de futuros touros jovens, esses são os melhores dos melhores. Temos 
nossos touros para IA, que regularmente vendemos e comercializamos 
e, em seguida, temos os touros de descarte.

02:28

Normalmente para touros pais de futuros touros jovens, eles 
são identificados em torno dos 30 dias de idade e são enviados 
imediatamente para nossas instalações PEAK,  onde passam por um 
intensivo gerenciamento.

02:39

Nossos touros de IA que comercializamos, normalmente são removidos 
por volta dos seis meses de idade e, nesse ponto, se mudam para as 
instalações PEAK, onde podem se aclimatar e começar a produzir assim 
que estiverem prontos.

02:50

Quero agradecer à Dairy Dreams por nossa parceria de sucesso nos 
últimos 6 anos. É um prazer trabalhar com eles ao longo dos anos e 
estamos muito animados para criar ainda mais touros excelentes e de 
alta qualidade para a marca Alta no futuro.

11
SOCIEDADE GENÉTICA PEAK


