POTROS E ÉGUAS
COMPOSIÇÃO

Flocos de milho (25%), flocos de aveia (14,5%), flocos de
cevada (20%), mistura de forragem de fibra longa (sanfeno,
alfafa e palha de cevada) (20%), farinha de soja (17%), óleo
vegetal (2,5%), corretor vitamino mineral especial.

ANÁLISE NUTRICIONAL
PROTEINA %
LÍPIDOS %
FIBRA %
CINZAS %
E.D. Kcal/Kg

OLIGOELEMENTOS E AMINOACIDOS

CALCIO %
FÓSFORO %
SÓDIO %
MAGNÉSIO %
CLORO %
FERRO (Sulfato ferroso hepta-hidratado) mg/Kg
ZINCO (Oxido de zinco) mg/Kg
COBRE (Sulfato cúprico penta-hidratado) mg/Kg
MANGANESO (Oxido Manganoso) mg/Kg
COBALTO (Carbonato básico cobaltoso mono-hidratado) mg/Kg
IODO (Iodeto de potássio) mg/Kg
SELÉNIO (Selenito de sódio) mg/Kg
ENXOFRE %
METIONINA %
LISINA %

VITAMINAS

VIT. A UI/Kg
VIT. D-3 UI/Kg
VIT. E UI/Kg
VIT K mg/Kg
VIT B-1 (Tiamina cloridrato) mg/Kg
VIT B-2 (Riboflavina) mg/Kg
VIT B-6 (Piridoxina) mg/Kg
VIT B-12 mg/Kg
AC. PANTOTÉNICO mg/Kg
AC. NICOTÍNICO mg/Kg
BIOTINA mg/Kg
COLINA mg/Kg

DOSAGEM

15,0 %
6,0 %
13,5 %
6,2 %
3.350

1,08 %
0,55 %
0,20 %
0,36 %
0,40 %
214
150
60
105
10,2
0,5
0,6
0,17 %
0,3 %
0,8 %

12.500
2.000
300
3,4
5,2
8,2
37,3
0,02
31
65,7
0,37
1.090

Dependendo da idade, peso e raça, fornecer entre 0,5 e 0,75 kg
para cada 100 kg de peso vivo. Distribuir os alimentos em 2
tomadas por dia. Fornecer forragem de qualidade, pelo menos
2 kg. por 100 kg. de peso e dia.

TIPO DE PRODUTO

Alimento suplementar de erva e forragem para potros em
crescimento desde o desmame até cerca de 3 anos de idade e
para éguas no último terço da gestação e durante a lactação
dos potros. Utilizamos ingredientes selecionados de alta
qualidade que dão à ração um elevado valor nutricional devido
ao nosso processo de termo-fabricação. Todos os ingredientes
são revestidos com óleo vegetal e suplementados com
vitaminas e minerais quelatados (de maior assimilação).
Procuramos um desenvolvimento ósseo harmonioso do animal
com nutrientes específicos tais como cálcio, fósforo, vitaminas D e C. Tentamos obter um alimento de grande digestibilidade e apetibilidade, que favoreça a digestão enzimática no
intestino delgado.
Utilizamos apenas proteínas vegetais de alto valor biológico
que fornecem ao potro e à égua os aminoácidos essenciais de
que necessitam para alcançar um crescimento ótimo e um
grande desenvolvimento muscular.
Ausência de pó e partículas finas.
Embalado em sacos de papel impermeabilizados de 25 Kg.

