O Minerplex Ovinos M é um suplemento mineral, vitamínico com Monensina, específico para atender as necessidades nutricionais
dos ovinos.
A Monensina é um aditivo ionóforo que atua sobre os microorganismos do rúmen e promove a melhora da digestibilidade da
matéria seca, contribuindo para maximizar o desempenho zootécnico dos animais.
Uma adequada mineralização e suplementação de vitaminas é imprescindível na produção de ovinos. A vitamina A é essencial
durante a fase de crescimento dos animais. Para animais mantidos confinados, sem acesso ao sol é importante que se suplemente
a vitamina D. A suplementação de vitamina E para cordeiros confinados minimiza o escurecimento da carne durante o processo de
armazenamento a frio. O Minerplex Ovinos M contém em sua composição o Niashure (Niacina Encapsulada) a qual não é destruída no
rúmen. A Niacina participa do metabolismo energético contribuindo para maximizar o desempenho dos ovinos.
A maior biodisponibilidade e melhor absorção dos Minerais Orgânicos Keyshure no Minerplex Ovinos M, melhora o ganho de
peso e parâmetros imunológicos, otimizando o desempenho zootécnico dos animais.
Os ovinos são naturalmente suceptíveis à formação de cálculos renais. A formulação específica do Minerplex Ovinos M,

juntamente com um balanço nutricional adequado, minimizam a ocorrência destes cálculos renais.
A excelente palatabilidade do Minerplex Ovinos M favorece o seu consumo,
assegurando a ingestão de quantidades adequadas de macrominerais, microminerais e
Enriquecimento por kg de produto
vitaminas.
NUTRIENTES
NÍVEL
Cálcio (Mín./Máx.)
180,00/200,00 g/kg
Indicação do Produto
Fósforo (Mín.)
35,00 g/kg
3 Suplemento mineral, vitamínico com monensina para cria, recria e engorda de ovinos.
Magnésio (Mín.)
12,00 g/kg
Sódio (Mín.)
100,00 g/kg
Recomendações de Uso
Enxofre (Mín.)
20,00 g/kg
3 Produto pronto para uso, não requer diluição e não deve ser diluído para evitar o seu
Vitamina A (Mín.)
300.000,00 UI/kg
desbalanceamento nutricional.
3 Disponibilizar o produto em cochos limpos, próprios para ovinos, preferencialmente
Vitamina D3 (Mín.)
60.000,00 UI/kg
cobertos ou em local livre de incidência de chuva.
Vitamina E (Mín.)
550,00 UI/kg
3 Sugere-se um espaço mínimo de 1,5 cm/animal com acesso nos dois lados do
Niacina
(Mín.)
40,00 mg/kg
cocho. Para um lote de 100 animais é necessário 1,5 m de cocho.
3 A localização e a altura do cocho deve facilitar o acesso dos animais.
Cobalto (Mín.)
40,00 mg/kg
3 Manter o produto permanentemente à disposição dos animais.
Ferro (Mín.)
1.800,00 mg/kg
Consumo Médio
Iodo (Mín.)
60,00 mg/kg
Manganês (Mín.)
1.300,00 mg/kg
3 10 a 20 g/animal/dia. Esta quantidade pode variar de acordo com o peso vivo do
Selênio (Mín.)
10,00 mg/kg
animal e dieta fornecida (volumoso, ração).
Zinco (Mín.)
4.000,00 mg/kg
Cuidados
Monensina (Mín.)
13,00 mg/kg
3 Fornecer para animais após 20 dias do desmame.
3 Em caso de intoxicações de ovinos suspender imediatamente o fornecimento e
consultar um médico veterinário.
3 Não fornecer para equinos, asininos e muares.
Embalagem
3 Sacos de 10 e 30 kg.
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