
                                                        Produtos com qualidade, entrega rápida e preços justos. 

 
 

 

 

Quando usar? No período seco do ano – de junho 

a setembro.  

 

Qual categoria de bovinos usar? Vacas paridas 

e vacas solteiras. 

 

O que é? Proteinado de baixo consumo (0,1% do 

P.V ou 100g/100kg/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 o desempenho 

das vacas no período seco e consequentemente 

aumenta o índice de prenhez das vacas na 

estação seguinte, possibilitando uma pecuária 

mais lucrativa. 

 

O fornecimento deve ser diário? Como este 

produto é indicado para o período seco, pode ser 

fornecido a cada 2 ou 3 dias, desde que não falte 

produto no cocho. 

 

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? SIM. Este produto 

contém 14% de uréia em sua composição e por 

isto precisa de adaptação. Misture meio a meio 

com sal mineral nos primeiros 10 dias de uso. 

Caso o fornecimento seja interrompido, necessário 

nova adaptação. 

 

ATENÇÃO: 

 

Posso fornecer para 

animais debilitados e 

famintos?  

NÃO. Caso os bovinos que 

consumiram este produto estejam debilitados e 

famintos, indicamos alongar o período de 

adaptação para 30 dias. 

 

Posso deixar faltar produto no cocho por 2 dias 

ou mais? NÃO DEVE. Caso falte o produto no 

cocho será necessário readaptar o animal, para 

não correr o risco do bovino comer em excesso e 

intoxicar. 

 

Para mais informações, acesse nosso site, 

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

“Engorda Acelerada no final da Safra Pecuária”. 

 

Dúvidas, fale conosco por telefone ou whastapp:  

(62) 9.9967-5071, (62) 9.9965-5071 e  

(62) 3364-4333. 

 

Equipe COMPLEMENTO. 

 

 

 

Informativo de uso do SECA 150 

(Proteinado de menor consumo) 

SECA 150  

http://www.complemento.agr.br/

