
 
Mais que produtos com qualidade, um conceito em nutrição animal. 

             Informativo de uso do NÚCLEO MISTURA MÚLTIPLA

Quando usar? Para mistura na fazenda dos 

produtos conhecidos como “Proteinado das 

Águas”, que são os ENERGÉTICOS/MINERAIS/ 

ADITIVADOS para bovinos. Este produto deve ser 

utilizado no período de pastos verdes. 

Quais produtos posso fazer com este núcleo? 

Pode-se produzir os seguintes produtos:  

a) MÚLTIPLO 300, fornec. 150 g/100 kg/PV;  

b) MÚLTIPLO 1.000, fornec. 300 g/100 kg/PV;  

a) PROTEINADO BEZERRO, fornec. 300 g/100 

kg/PV, para bezerrada na desmama; 

a) RAÇÃO CREEP, fornec. à vontade para bezerros 

jovens, entre 3 até 6meses;  

Qual deve ser o consumo deste núcleo por 

cb/dia? Isoladamente, o consumo deste núcleo 

deve ser na proporção de 50 gramas/100 kg/PV. 

Quais as recomendações para misturas das 

diversas misturas indicadas? 

Ingredientes MÚLTIPLO 300 MÚLTIPLO 1.000 

Milho moído 58 % 77 % 

Sal comum 12 % 6 % 

NÚCLEO MISTURA 
MULTIPLA 

30 % 17 % 

 

Ingredientes PROT. BEZERRO RAÇÃO CREEP 

Milho moído 50 % 55 % 

Farelo de soja 25 % 30 % 

Sal comum 8 % 4 % 

NÚCLEO MISTURA 
MULTIPLA 

17 % 11 % 

 

Qual categoria de bovinos usar?  

a) MÚLTIPLO 300, para bezerros e bezerras em 

recria acelerada;  

b) MÚLTIPLO 1.000, Para 

bois , vacas e novilhas na 

engorda acelerada no 

período de pastos verdes.  

c) PROTEINADO 

BEZERRO, para bezerrada, 

desde os 6 meses até 12 meses de idade, ou até o 

final da seca pós desmama. 

d) RAÇÃO CREEP,  para bezerros jovens que ainda 

estão com as mães, com idade entre 3 até 7 

meses;  

Precisa de adaptação? Não, nenhum destes 

produtos precisa de adaptação prévia para seu 

uso. 

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. 

Produto contem ureia? Sim, em baixa 

concentração. Veja no site a concentração em 

ureia de cada um dos produtos prontos para uso. 

Atenção: não deve ser fornecido a equídeos. 

Qualquer dúvida, fale conosco por telefone ou 

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

3364-4333. 

 

Equipe Complemento. 


