TECNOAVI PREMIER PRÉ-INICIAL AP é um premix especial para produção de rações pré-iniciais, para alimentação de frangos
de corte de 1 a 7 dias de idade. O premix foi desenvolvido pensando na fase mais importante e decisiva na vida produtiva da ave.
Oferecendo um excelente aporte nutricional, para que a ave possa expressar todo seu potencial genético, alcançando um melhor
desempenho.
O conceito de nutrição da linha TECNOAVI PREMIER PRÉ-INICIAL AP, busca uma alimentação de qualidade na primeira semana de
vida da ave, pois esta fase tem influência na maior velocidade de crescimento, com maior ganho de peso diário nas demais fases
de desenvolvimento, permitindo uma melhor eficiência alimentar. Impacta também sobre seu sistema imunológico, aumentando a
resistência frente a diferentes agentes patogênicos. Estes benefícios contribuem para uma maior uniformidade do lote, por conseguinte
das carcaças a nível industrial.
Buscando atender a todos os requerimentos nutricionais, a linha TECNOAVI PREMIER PRE-INICIAL AP possui em sua composição:
O Aromabiotic (Ácidos Graxos de Cadeia Média, AGCM), que atuam sobre o metabolismo e a saúde intestinal, contribuindo para a
melhoria do epitélio intestinal, o que favorece a melhor absorção de nutrientes. O Aromabiotic contribui para estabilizar a microflora
evitando o desenvolvimento de bactérias patogênicas e afeta positivamente parâmetros zootécnicos das aves. Estudos científicos
comprovam a ação dos AGCM contra bactérias patogênicas como: Salmonella sp, Escherichia coli e Clostridium perfringes.
Polifenóis, que tem propriedades antioxidantes que auxiliam na redução dos efeitos do estresse oxidativo, que causa danos a proteínas
e membranas lipídicas das células. Na fase pré-inicial a ave passa por condições de estresse, portanto sendo necessária uma maior
quantidade de substâncias antioxidantes.
Os Minerais Orgânicos se caracterizam por apresentar maior biodisponibilidade, alta absorção e melhor retenção nos tecidos,
contribuindo para otimizar o desempenho zootécnico dos animais.
Vitaminas e Micro minerais em concentrações ideais para atender as exigências atuais das genéticas.
A linha TECNOAVI PREMIER PRE-INICIAL AP possui a inclusão do TOXFREE STANDARD , aditivo adsorvente de micotoxinas com
aprovação in vitro e in vivo para controle de: Aflatoxina, Fumonisina e T2. Produto este aprovado pelos Governos do Brasil, Texas
(USA) e EU, com resultados em Proteção de Órgãos Susceptíveis.
Também possui a inclusão dos aminoácidos sintéticos que são fundamentais para a formação de
proteínas (Conceito de Proteína Ideal), e o programa sanitário
conforme exigências da integradora.
Programa de Alimentação
3 Iniciar o fornecimento da ração pré-inicial formulada
com o TECNOAVI PREMIER PRE-INICIAL AP conforme
orientação técnica.
Apresentação
3 Embalagem: 20 kg.
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