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PROPÓSITO DA EMPRESA
Democratizar a tecnologia levando alta lucratividade 
para pequenos, médios e grandes produtores rurais. 



agrosnutrition.com.br

PROBLEMA

Seremos mais de 9,5 bilhões de pessoas no 
mundo até 2050. A população cresce em escala 
geométrica, ao passo que a produção de 
alimentos em escala aritmética.

 O alto preço dos grãos vem estreitando cada 
vez mais as margens do produtor de proteína 
animal, dificultando o aumento de 
produtividade necessária para suprir a demanda 
mundial.         



 

As formas de produção pecuária tradicionais não 
têm mais espaço no cenário atual, menos ainda 
no cenário futuro.

Atualmente atravessamos um momento de muita 
aceitação às tecnologias que visam melhorar as 
performances das produções.  

POR QUE AGORA?



SOLUÇÃO
Intensificação dos sistemas produtivos
com investimentos em melhoramento
genético, tecnologias de manejo,
infraestrutura, gestão e nutrição. 

O uso de tecnologias dedicadas a modelos de
produção intensiva que aumentam a taxa
de produtividade, pode reduzir a área
necessária para produção e
consequentemente o impacto ambiental. 

Entregamos aos nossos clientes tecnologia em nutrição 
que proporcionam economia pela melhora da conversão 
alimentar (redução da ração) a baixo custo, fácil manejo 
e com grandes ganhos financeiros.



PORTFÓLIO ATUAL

LACTON

Incremento de produtividade
de vacas leiteiras

METAVE-C

Engorda de aves de corte
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SU-MAX

Engorda de suínos de corte

CONVERT PLUS

Engorda de bovinos de corte
em confinamento e 
semiconfinamento  



LACTON
Suplemento mineral composto por aminoácidos de 
base orgânica

Proporciona ganhos através do aumento da conver-
são alimentar do animal

Adicional à dieta padrão do animal

Possui aditivos palatabilizantes

Líquido, 100% concentrado, sem adição de água

De fácil aplicação  



LACTON
Diminuição do stress e gasto desnecessário de energia

Aumento em 5 - 20% na produção de leite

Aumento do teor de sólidos totais no leite a níveis acima 
dos parâmetros da IN-76 (MAPA), com destaque para o 
aumento do teor de gordura do leite

Contribui na redução da Contagem de Células Somáticas 

Manutenção da alta produtividade do DEL (Dias em leite)

Melhora a saúde da vaca

Não deixa resíduos no leite 



DOSE DE APLICAÇÃO
5ml/dia por U.A. diluídos em 100-500ml de água

Direto no cocho com regador ou bomba costal

No misturador, junto com a ração

FORMA DE APLICAÇÃO



NOSSOS RESULTADOS

Aumento de 20,3% na 
produção de leite

Fazenda Jaó: Frutal (MG)

Fazenda Messias:
 Goiânia (GO)

Aumento de 21,5% na 
produção de leite 

Aumento de 29,8% na 
produção de leite 

Fazenda Maranatha:  
Bela vista (GO)

Aumento de 26% na 
produção de queijo 

Fazenda Campo Alegre: 
Lagoa Formosa (MG) 



Aumento de 4,9 litros na 
produção média por vaca

Fazenda São José dos 
Ausentes (RS)

Aumento de 66% na 
produção de manteiga
Aumento de 38% na 
produção de queijo

Amenizou os problemas 
respiratórios e gastos com 

medicação na vaca

Fazenda Almeida: Morro 
do Chapéu (BA)

Aumento de 9,7 litros na 
produção média por vaca 

Aumento de 27% no 
teor de sólidos

Fazenda Nossa Senhora 
Aparecida: Barretos (SP)

NOSSOS RESULTADOSNOSSOS RESULTADOS



O QUE FALAM SOBRE NÓS

https://www.youtube.com/watch?v=vu8-45F7MhE


Rua do Albatroz, 138 
Distrito Industrial da Pedra Branca
Palhoça - SC OBRIGADO!


