
CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO: Armazenar em local seco, ventilado, ao abrigo de luz, afastado de paredes, sobre estrados de 
madeira e livre de contato com produtos tóxicos e roedores.

MODO DE USAR: O consumo esperado isolado deste núcleo é de 100 a 135 gramas para cada 100kg de peso vivo animal. A inclusão 
desse núcleo dependerá da instrução de um técnico de sua confiança, consulte-o antes de utilizar esse produto. Sugestão de mistura para 
um produto final para fornecimento diário, na proporção de 1 kg do produto final para cada 100kg de peso vivo animal: 10% núcleo;78% 
cereais (milho ou sorgo moído) e 12% de farelo de soja. Os animais precisam de pastos com boa disponibilidade de forragem.

O produto CONTÉM URÉIA, portanto necessita de adaptação. Não fornecer para Eqüídeos. O produto contém Monensina Sódica. 

Fornecer o produto sempre em cocho coberto e/ou sistema que evite acúmulo de água, manter boa disponibilidade de pasto, manter 

cocho com produto, não fornecer o produto para animais famintos, em jejum e debilitados, procurar o profissional habilitado de sua 

confiança em caso de intoxicação. 

CUIDADOS, RESTRIÇÕES, PRECAUÇÕES OU PERÍODO DE CARÊNCIA:

INDICAÇÃO DE USO: O produto é um núcleo para bovinos de corte que devem ser misturado a farelados e/ou cereais moídos e ao sal 
comum. ESSE PRODUTO É EXCLUSIVO PARA MISTURA.  Espécie e categoria animal: Bovinos de Corte

NÚCLEO PARA 

BOVINOS DE CORTE

MAGNÉSIO (mín) 11 mg

COMPOSIÇÃO BÁSICA DO PRODUTO: Milho Moído (Septomyces viridochromogenes, Bacillus Thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens, 
Zea Mays, Cry1Ab, Bacillus Thuringiensis var. alzawai), Fosfato Bicálcico, calcário calcítico, Cloreto de Sódio ( 24%), Uréia Pecuária, Iodato de 
Cálcio, Monensina Sódica, Leveduras (Saccharomyces cerevisiae) Óxido de Magnésio, Selenito de Sódio, Sulfato de Cobalto, Sulfato de Cobre, 
Sulfato de Zinco, Enxofre Ventilado (flor de enxofre), Sulfato de Manganês.

NÚCLEO ENGORDA

Peso Líquido 25kg

Níveis de garantia por quilograma do produto:

EVENTUAIS SUBSTITUTIVOS: óxido de manganês, sorgo moído.

SODIO (mín) 92 g

MAGNÉSIO (mín)

ENXOFRE (mín)

5500 mgCÁLCIO (máx)

FLÚOR (máx.)

145 g

CÁLCIO (min)

COBALTO (min)

FÓSFORO (min) MANGANÊS (min)

COBRE (min.)

Monensina Sódica

NDT

96 g

 18 g

35 mg

110 mg

240 mg

18 mg

190 mg

508 mg

124 g

Prazo de Validade: 6 meses após a data de fabricação

Proteina Bruta (min)

NNPequivalenteprotéico(min)

406 g

393 g

Saccharomyces Cereviae 6.3x10¹⁰ ufc/kg


