
COMPOSIÇÃO BÁSICA DO PRODUTO: Milho Moído (88%) (Septomyces viridochromogenes, Bacillus Thuringiensis, Agrobacterium 
tumefaciens, Zea Mays, Cry1Ab, Bacillus Thuringiensis var. alzawai), cloreto de sódio (3,0%), Fosfato Bicálcico, calcário calcítico, Uréia 
Pecuária (1,33%), Monensina Sódica, Leveduras (Saccharomyces cerevisiae).

RAÇÃO 
ENGORDA 500-A

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 500g para cada 100kg de peso vivo animal. Os animais 
precisam de pastos com boa disponibilidade de forragem no período de pastos verdes.

O produto CONTÉM IONÓFOROS, URÉIA, portanto necessita de adaptação. Não fornecer para Eqüídeos. 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 uma ração pronto uso para bovinos de corte em crescimento ou terminação no período de pastos 
secos, entre maio e setembro. Produto destinado a animais em crescimento e/ou terminação, alimentando-se de pasto. Necessário boa 
disponibilidade de capim. Espécie e categoria animal: Bovinos de Corte

Níveis de garantia por quilograma do produto:

EVENTUAIS SUBSTITUTIVOS: sorgo moído.

RAÇÃO PRONTO USO
BOVINOS DE CORTE

Prazo de Validade: 6 meses após a data de fabricação

MATÉRIA MINERAL (max) 48 g

UMIDADE (máx) 90 g

PROTEINA BRUTA (min)

EXTRATO ETÉREO (min)

FIBRA BRUTA (max)

Monensina Sódica

NDT

116 g

 28 g

27 g

53 mg

749 g

Saccharomyces Cereviae 1.396x10⁵ ufc/kg

CÁLCIO (máx) 20 g

CÁLCIO (min)

FÓSFORO (min)

14 g

 6000 mg

FIBRA DETERGENTE
ACIDO (max)

 40 g

FLÚOR (max) 60 mg

NNP eq. protéico (min) 37 g

SÓDIO (min)  10 g


