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

Informativo de uso do NÚCLEO RAÇÕES
Quais produtos posso fazer com este núcleo?

a) RAÇÃO PASTO 500 -S - fornec. 0,5% do peso
vivo ou 500 g/100 kg/PV
b) RAÇÃO PASTO 1.000 - fornec. 1 % do peso vivo
ou 1 kg/100 kg/PV
Qual deve ser o consumo isolado deste núcleo
por cb/dia? Isoladamente, o consumo deste
núcleo deve ser na proporção de 100 a 130
gramas/100 kg/PV.
Quais as recomendações para misturas ?
RAÇÃO PASTO
500 - S

RAÇÃO PASTO
1.000

Milho moído

70 %

83 %

Farelo de soja

10 %

5%

NÚCLEO MISTURA
MULTIPLA

20 %

12 %

Ingredientes

Qual categoria de bovinos usar? Bois , vacas,
novilhas quando se deseja maior ganho de peso
no pasto. Basicamente para fase final da engorda.
Quando usar estes produtos?
a) RAÇÃO PASTO 500 - S, a partir do mês de
março até o mês de maio, em pastos tradicionais.
b) RAÇÃO PASTO 1.000, a partir do mês de março
até o mês de outubro, em pastos tradicionais.
Precisa de adaptação? Sim, é recomendado
utilizar a metade da quantidade preconizada pelo
período de 10 dias.
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. Atenção para que
que tenha furos nas extremidades dos cochos
que evitem o acúmulo de água, pois este produto
contem uréia em sua composição, após
misturados os produtos ficarão com a proporção
de 4% (500-S). 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.
Qualquer dúvida, fale conosco por telefone ou
WhatsApp: (62) 99965-5071, 99967-5071 ou
3364-4333.
Equipe Complemento.

