
INFORMATIVO DE USO
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Conc Mineral 140

Milho Moído
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PARA MISTURA DE MINERAIS COM URÉIA:

Ingredientes

88 g

68 g

55 g

1,5 saco

1,0 saco

1,0 saco

CONCENTRADO MINERAL 150

Conc Mineral (25kg) Sal Comum (25kg)
CONCENTRAÇÃO 

DE FÓSFORO

82 g

68 g

55 g

1,5 saco 1,0 saco

1,0 saco

1,0 saco

1,0 saco

1,5 saco

SACARIA DE COR CINZA

CONCENTRADO MINERAL 140 E 150

CONCENTRADO MINERAL 140

Conc Mineral (25kg) Sal Comum (25kg)
CONCENTRAÇÃO 

DE FÓSFORO

NÚCLEO PARA 

MISTURA DE 

MINERAIS 

DÚVIDAS, FALE CONOSCO: 

(62) 3364-4333, 9965-5135, 9965-5071 

O que é? 
Núcleo para mistura de sal mineral tradicional 
"linha branca" e também os minerais 
nitrogenados, ou com adição de uréia. 

Veja a mistura para cada um dos produtos citados: 

Época de uso: 
Durante todo ano, podendo ser com adição de uréia 
no período seco. 

Qual categoria de bovinos usar? 
Preferencialmente em vacas, podendo também 
ser utilizada em todo o rebanho. 

Vantagens do produto: 
Fornecimento de minerais, muito importante 
para complementar os pastos, que são 
normalmente deficientes nestes elementos,  
para produções moderadas. 

Fornecimento: 
Preferencialmente de dois em dois dias, 
evitando encher os cochos. 
Produto para muitos dias e em contato com 
saliva dos bovinos, haverá reações químicas e 
o produto criará uma crosta superficial. 

Adaptação: 
Para produtos que não tenham a inclusão de 
uréia não é necessário adaptação. 
 
Para produtos que tem a inclusão de URÉIA é 
necessário adaptação nos primeiros  5 dias, 
com fornecimento da metade da dose 
recomendada.  

Qual a concentração do mineral utilizar? 
No início da brotação dos pastos, quando o 
consumo no cocho é baixo, utilizar misturas 
mais concentradas. 
No final do período verde e, principalmente na 
seca, utilizar produtos com baixa concentração 
de minerais, pois o consumo no cocho é maior. 
 


