Produzindo com muita qualidade, entrega rápida e preço justo.

Informativo de uso do MÚLTIPLO 150
Qual categoria de bovinos usar? Vacas quando
desejado um maior desempenho se comparado a
utilização apenas sal mineral.
Quando usar? No período de pastos verdes,
desde outubro até o mês de abril.
O que é? É o “proteinado das águas”. Uma
suplementação mineral/energético/protéica de
baixo consumo (100g/100 kg/P.V.) com ingestão
lenta. O tempo normal de consumo da
quantidade indicada gira por volta de 5 a 6 horas.
Consumindo mais rápido que o preconizado,
quais são os indicativos? Indica que a carga
animal esta alta para o pasto e/ou o pasto com
baixo volume. Diminuindo a quantidade de
bovinos no pasto normalmente o consumo se
regularizará e o ganho de peso melhorará.
Vantagens do produto: Maior ganho de peso
com mais produção de leite, consequentemente
desmamando um bezerro mais pesado.
O fornecimento deve ser diário? Sim, TODOS OS
DIAS, com exceção do domingo - por questões
práticas. Em dias chuvosos forneça a metade do
preconizado, mas não deixe de fornecer.
O cocho precisa ser coberto, no período
chuvoso? Não, ajustando o fornecimento como
descrito anteriormente, o produto sendo
consumido em até 6 horas após o fornecimento,
mesmo molhado não haverá tempo para
fermentação e decomposição. Ou seja, mesmo
molhado o produto será consumido
normalmente no período chuvoso.
Em dias muito chuvosos, o que fazer? Basta
fornecer a metade do preconizado nestes dias,
mas não se deve deixar de fornecer.
Quantos animais por metro linear de cocho? A
única preocupação é verificar se o produto cabe
no cocho. Os produtos Complemento têm

consumo lento,
sendo assim, os
animais não
brigam na disputa
por qual consome
mais. Ou seja, os
animais
dominantes não
consomem mais
que os demais
bovinos. Por ser
projetado para consumo lento, os animais
lambem o produto no cocho, saem para pastar e
depois voltam para lamber mais e assim por
diante...
Precisa de adaptação? Não, este produto pode
ser fornecido desde os primeiros dias na
quantidade indicada, não precisa de adaptação.
Atenção para que que tenha furos nas
extremidades dos cochos, evitando o acúmulo de
água, pois este produto contem ureia em sua
composição, na proporção de 5%. Se o produto
molhar e a água escorrer não haverá problema,
mas o acumulo de água poderá intoxicar os
animais que beberem desta água.
Atenção: não deve ser fornecido a equídeos.
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.

