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  07  Inseminações no tempo certo garantem taxas de fertilidade na ordem dos 
  95% na Valorgado 

   O Dr. Ricardo Mesquita é o médico veterinário que assegura os serviços técnicos na exploração 
   de porcos situada em Foros de Salvaterra.
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 as doses e efeitos adversos da medicação.

15  Entrevista com... Dr. Cláudio Setra Mendão  
 "Quando o objetivo é eliminar e proteger um animal contra os parasitas todos os pormenores são importantes".

18  Prémios Bayer Saúde Animal 2015

19  Bom, esta é uma situação embaraçosao Controlar o peso 
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