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Insumo apropriado para uso na 
produção orgânica. Utilização 
condicionada aos critérios de cada 
regulamento orgânico conforme 
respectivo Atestado emitido. 
Inspecionado pela Ecocert.

EMPRESA COM SISTEMA DE GESTÃO
DE SEGURANÇA DE ALIMENTOS

CERTIFICADO PELA DNV GL
= HACCP =

INdICAÇÕES dE uSo
o produto é um núcleo de uso exclusivo para balanceamento 
mineral e vitamínico de rações para terneiras até os 90 dias de 
idade. O produto é formulado com objetivo de suprir as exigên
cias nutricionais do animal, permitindo seu máximo desenvol
vimento. contém promotor de eficiência alimentar (monensina 
sódica). é tóxico para equinos.

APrESENtAÇão
é embalado em sacos plásticos de 25kg com barreira que o pro
tege da luz, da umidade e dos gases.
sob encomenda este produto poderá ser fornecido em emba
lagens de 10kg.
Garantia: validade 24 meses.

Modo dE uSAr
O núcleo deve ser incorporado ao concentrado na proporção de 4% 
do concentrado fornecido. consumo estimado para animais de:

 � 80kg (peso vivo da terneira): 60g de suplemento.
 � 100 kg (peso vivo da terneira): 80g de suplemento.

ou a critério do técnico responsável.

Núcleo mineral para bovinos de leite

Probovi Terneira

NívEIS dE GArANtIA Por kG dE Produto

biotina 10 mg

b.h.T 4.000 mg

cálcio 180–220  g

cobalto 50 mg

cobre 370 mg

enxofre 20 g

flúor (máx.)  900 mg

fósforo 60 g

iodo 50 mg

magnésio 37 g

manganês 710 mg

monensina 2.400 mg

selênio 12 mg

sódio 45 g

vitamina A 300.000 ui

vitamina b1 55  mg

vitamina b2 63 mg

vitamina b6 55 mg

vitamina b12 5,6mc g

vitamina d 60.000 ui

vitamina e 1.050 ui

zinco 1.350 mg


