Suplemento Mineral, Vitamínico e Proteico
Para animais criados a campo na época das secas, o uso de Minerplex Ovinos Proteinado, contribui para obtenção de melhor
resultado zootécnico, em condições de pasto pobre nutricionalmente. Também pode ser usado para suplementar os animais criados semiconfinados ou confinados, favorecendo o ganho de peso.
A adequada mineralização e a suplementação de vitaminas são imprescindíveis na produção de ovinos. A Vitamina A desempenha
importante papel durante o período 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.
Os Minerais Orgânicos Kheyshure utilizados no Minerplex Ovinos Proteinado, não são afetados por substâncias antagônicas,
presentes naturalmente em todos os alimentos de origem vegetal. Sua maior biodisponibilidade e melhor absorção, promove incremento
do ganho de peso dos animais.
A eficiência da utilização de fonte de NNP (Nitrogênio não Proteico) por ruminantes é dependente da velocidade de sua degradação no
rúmen, e da presença de carboidratos. O Nitroshure é uma fonte de uréia protegida que associada aos carboidratos do Minerplex Ovinos
Proteinado, otimiza metabolicamente esta fonte proteica.
Indicação do Produto
Produto pronto para uso para suplementação mineral, vitamínica e proteica de ovinos de corte nas fases de cria, recria e engorda.
Recomendações de Uso

3 Como o produto contém ureia recomenda-se a adaptação alimentar dos animais diluindo:
1ª semana: 2 sacos de Minerplex Ovinos + 1 saco de Minerplex Ovinos Proteinado
2ª semana: 1 saco de Minerplex Ovinos + 1 saco de Minerplex Ovinos Proteinado
3ª semana: Minerplex Ovinos Proteinado
Se houver interrupção no fornecimento refazer a adaptação.

Enriquecimento por kg de produto
NUTRIENTES
Proteína Bruta (Mín.)
NNP – Eq. Proteína (%)
Cálcio (Mín./Máx.)

3 Disponibilizar o produto em cochos limpos, próprios para ovinos, preferencialmente
cobertos ou em local livre de incidência de chuva.

Fósforo (Mín.)

3 Sugere-se um espaço mínimo de 1,5 cm/animal com acesso nos dois lados do cocho.
Para um lote de 100 animais é necessário 1,5 m de cocho.

Sódio (Mín.)

3 A localização e a altura do cocho deve facilitar o acesso dos animais.
Consumo Médio

Magnésio (Mín.)
Enxofre (Mín.)

250,00 g/kg
120,00 g/kg
45,00/55,00 g/kg
10,00 g/kg
7,50 g/kg
40,00 g/kg
4,00 g/kg

Vitamina A (Mín.)

75.000,00 UI/kg

Vitamina D3 (Mín.)

15.000,00 UI/kg

Vitamina E (Mín.)
Niacina Protegida (Mín.)

3 O consumo médio estimado é de 1 g/kg de peso vivo/dia. Esta quantidade pode variar de
acordo com o peso vivo do animal e dieta fornecida (volumoso, ração). Não ultrapassar o
consumo de 85 g/animal/dia.

Cobalto (Mín.)

Cuidados

Manganês (Mín.)

3 Fornecer para animais após 20 dias do desmame.
3 Não fornecer para animais em jejum prolongado ou que se apresentem fracos/debilitados.
3 Em caso de intoxicações de ovinos suspender imediatamente o fornecimento e consultar
um médico veterinário.
3 Não fornecer para equinos, asininos e muares.

NÍVEL

138,00 UI/kg
1.000,00 mg/kg
10,00 mg/kg

Ferro (Mín.)

450,00 mg/kg

Iodo (Mín.)

12,00 mg/kg

Selênio (Mín.)
Zinco (Mín.)

320,00 mg/kg
2,70 mg/kg
1.000,00 mg/kg

Embalagem

3 Sacos de 10 e 30 kg.
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