
 

Produtos com qualidade, entrega rápida e preços justos 

Informativo de uso dos MINERAIS PRONTO USO 

 

Quando usar? Durante todo o ano 

Qual categoria de bovinos usar? Principalmente 

para vacas, entretanto pode ser utilizado para 

todas as categorias de animais, tanto bovinos 

como equídeos. 

O que é? Suplementação com macro e micro 

minerais para complementar a deficiência de 

minerais de bovinos .  

Qual o consumo voluntário esperado?  Varia 

entre 70 gramas entre novembro e dezembro, 

início da brotação dos pastos,  até 250 gramas 

cb/ dia no período seco do ano.  

Qual a concentração do sal mineral devo utilizar? 

as vacas zebus precisam do mineral fósforo  na 

quantidade aproximada de 22 gramas/cb/dia.  

Elas conseguem extrair do pasto abundante algo 

em torno de 12 a 13 g/dia em pastejo. Desta fora, 

falta  complementar no cocho por volta de 9 a 10 

g/vaca/dia em mineral fósforo. 

MINERAL 85 e MINERAL 75 são indicados para o 

período com menor consumo voluntário de 

minerais no cocho, no período de novembro a 

fevereiro.  

MINERAL 60 e MINERAL 50 são indicados para o 

período de consumo voluntário no cocho 

intermediário, no período de março a junho. 

A explicação para isto é aritmética, veja: 

a)  Consumindo 100 gramas mineral por cb/dia do 

MINERAL 85, com 8,5% em fósforo, o animal 

ingerirá 8,5 gramas de complementação deste 

importante mineral diariamente.  

b)  Consumindo 

200 gramas 

mineral por cb/dia 

do MINERAL 50, 

com 5% em fósforo 

o animal ingerirá 

10 gramas de 

complementação 

deste importante 

mineral diariamente.  

A ingestão dos minerais dependerá da 

quantidade ingerida do suplemento e não 

somente de  sua concentração. Por este motivo, 

utilizar altas concentrações no período de pastos 

secos, para animais nutrindo-se exclusivamente 

do pasto complementado com minerais, é jogar 

dinheiro fora.  

Precisa de adaptação?  Não, este produto não 

contem ureia. 

Para mais informações acesse o nosso site , 

www.complemento.agr.br, e veja o artigo e o 

vídeo: Engorda acelerada no final da safra 

pecuária.  

Qualquer dúvida, fale conosco por telefone ou 

WhatsApp: (62) 99965-5071, 99967-5071 ou 

3364-4333. 

 

Equipe Complemento. 


