
COMPOSIÇÃO BÁSICA DO PRODUTO: Milho Moído (58%)(Septomyces viridochromogenes, Bacillus Thuringiensis, Agrobacterium 
tumefaciens, Zea Mays, Cry1Ab, Bacillus Thuringiensis var. alzawai), cloreto de sódio (4,0%), Fosfato Bicálcico, calcário calcítico, 
Monensina Sódica, Leveduras (Saccharomyces cerevisiae), Farelo de Soja (26,6%) (Agrobacterium sp.)

RAÇÃO CREEP

Peso Líquido 30kg

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 produto deve ser fornecido diariamente na proporção de 500 g de ração para cada 100 kg de peso vivo animal. Os 
animais precisam de pastos com boa disponibilidade de forragem, mesmo no período seco do ano.

CUIDADOS, RESTRIÇÕES, PRECAUÇÕES OU PERÍODO DE CARÊNCIA:
O produto contém IONÓFOROS E NÃO CONTÉM URÉIA, portanto não necessita de adaptação. Não fornecer para Eqüídeos pois 

o mesmo possui em sua composição Monensina Sódica, procurar o profissional habilitado de sua confiança em caso de intoxicação. 

Manter boa disponibilidade de pasto. 

INDICAÇÃO DE USO: O Produto é uma ração pronto para uso, indicado para bovinos a partir do 3º mês de vida até os 6º mês de 
idade, em fase de cria que tenham à disposição boa qualidade de volumoso. Deve ser fornecidos aos animais em cochos, cobertos e 
privativos para bezerro. Espécie e categoria animal: Bovinos.

Níveis de garantia por quilograma do produto:

EVENTUAIS SUBSTITUTIVOS: sorgo moído.

RAÇÃO PRONTO USO
PARA BEZERROS

Prazo de Validade: 6 meses após a data de fabricação

MATÉRIA MINERAL (max) 139 g

UMIDADE (máx) 95 g

PROTEINA BRUTA (min)

EXTRATO ETÉREO (min)

FIBRA BRUTA (max) Monensina Sódica

NDT

172 g

 23 g

21 g 42 mg

707 g

Saccharomyces Cereviae 1.119x10⁵ ufc/kg

CÁLCIO (máx) 36 g

CÁLCIO (min)

FÓSFORO (min)

24 g

 7560 mg

FIBRA DETERGENTE
ACIDO (max)

 44 g

FLÚOR (max) 76 mg

SÓDIO (min)  14 g


