Produtos com qualidade, entrega rápida e preços justos

Informativo de uso do PROTEINADO BEZERRO
Quando usar? No período de pastos secos, de
junho a setembro.
Qual categoria de bovinos usar? Para bezerros e
bezerras após a desmama com o objetivo de
acelerar um pouco mais o desenvolvimento
animal, acima daquele com o uso do SECA 300.
O que é? Proteinado de alto consumo (0,3% do
P.V. ou 300g/100 kg/P.V.), produto com ingestão
lenta. O tempo normal de consumo da
quantidade indicada gira por volta de 6 horas.
Consumindo mais rápido que o preconizado,
quais os indicativos? Indica que a carga animal
esta alta para o pasto e/ou o pasto com baixa
qualidade. Diminuindo a quantidade de bovinos
no pasto normalmente o consumo se
regularizará.
Vantagens do produto: Melhora muito o
desempenho dos animais jovens, tanto machos
como fêmeas, encurtando o ciclo de produção e
possibilitando se fazer uma pecuária mais
lucrativa .
O fornecimento deve ser diário? Sim. É
recomendado o fornecimento diário e cuidando
para se colocar a quantidade indicada e não pular
dias sem o fornecimento.
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 consumir 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
contem baixa concentração de uréia, apenas
2,9% . Este um produto proteico por conter

inclusão de 25% em
farelo de soja em
sua composição.
Atenção:
Posso fornecer a
animais debilitados
e famintos? Sim ,
sem nenhum
problema.
Posso deixar faltar o produto no cocho por 2
dias ou mais? Não deve, mas caso falte o
produto no cocho não será preciso readaptar o
animal, não há risco de intoxicação.
Este produto 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.

