
 

 

 TopnutriFós Proteico 20 

Descrição do Produto: Suplemento mineral proteico de pronto uso, enriquecido com melhorador de desempenho. 

 
Indicação do Produto  
Produto indicado para promover uma mineralização adequada e incremento de ganho de peso de bovinos de corte de todas as categorias e recria de 
bovinos de leite, durante o período das águas. 

 
Modos de Usar 
Por conter ureia o produto requer adaptação, que deve ser feita da seguinte maneira: 
Diluir um saco do produto em um saco de sal comum e fornecer durante 7 dias, após este período fornecer a quantidade recomendada. 
O consumo recomendado do produto é de 100 a 150 gramas para cada 100 kg de peso vivo. 
 
Cuidados especiais devido à presença de Ureia e Ionóforo 
1 - Manter boa disponibilidade de pasto. 
2 - Manter o produto no cocho. 
3 - Em caso de falta do produto por períodos superiores há 4 dias, adaptar novamente os animais conforme descrito anteriormente. 
4 - Não fornecer os produtos a animais em jejum, famintos e ou debilitados. 
5 - Procurar o profissional habilitado de sua confiança em caso de intoxicação. 
6 - Não fornecer o produto e nem permitir o acesso a equídeos, sua ingestão pode ser fatal. 
 
Recomendação de cocho 
A recomendação de cocho é de 5 a 10 cm de cocho por cabeça, considerando que os animais tenham acesso livre dos dois lados do cocho, caso contrário 
será o dobro. 
 
Embalagem do produto: 30kg.   

         Níveis de garantia por kg do produto 

Proteína Bruta (mínimo) 200 gr 

NNP - Equiv. Proteína (máximo) 168 gr 

Cálcio (mínimo/máximo) 30 / 100 gr 

Fósforo (mínimo) 15 gr 

Magnésio (mínimo) 3000 mg 

Enxofre (mínimo) 6000 mg 

Sódio (mínimo) 65 gr 

Cobalto (mínimo) 12 mg 

Cobre (mínimo) 410 mg 

Iodo (mínimo) 25 mg 

Manganês (mínimo) 350 mg 

Selênio (mínimo) 8 mg 

Zinco (mínimo) 1250 mg 

Salinomicina (mínimo) 250 mg 


