
Instruções de Fornecimento

AQUA

•  0-0,87% da ração completa.1 

BOVINOS DE CORTE

•  7,5 a 15 g/animal/dia1

BOVINOS DE LEITE

•  Vacas em transição: 15 a 20 g/animal/dia (21 dias pré-parto até o parto)1

•  Vacas lactantes: 25 g/animal/dia1

EQUINOS

Na ração completa, adicionar até 600 g/t de acordo com a relação lisina: aminoácidos sulfurados (100:60).1

Em núcleos e premixes o fornecimento deve ser alterado por recomendação de um nutricionista capacitado.

PETS

ALIMET® deve ser formulado na ração visando os níveis mais adequados de metionina de acordo com a raça, tamanho e 
idade do animal.

SUÍNOS

•  Leitões de creche: 0,1 a 0,2% da ração completa1

•  Crescimento: 0,04 a 0,15% da ração completa1

•  Terminação:   0,04 a 0,10% da ração completa1

AVES

•  0,125-0,500% da ração completa1

Valores Nutricionais
• Atividade de metionina:  88%
• Valor de proteína bruta:  51,7%
• EM Suínos:  4.604 kcal/kg
• EM Aves: 4.205 kcal/kg

ficha técnica (data sheet)

1 Ou segundo recomendação de um nutricionista especializado.



Características do Produto
Aparência:  Líquido marrom a marrom claro
Odor:  Enxofre
Densidade:  1,22 g/cm3 a 25°C; 1,24 g/cm3 a 0°C
Embalagem:  Tambor plástico de 250 kg ou a granel
Validade:  5 anos quando em condições adequadas de armazenamento

Instruções de Armazenamento
Armazenar em ambiente fechado, mesmo não exposto à intempéries. Conservar em temperatura ambiente ao abrigo da luz 
solar.
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Verificar a disponibilidade do produto de acordo com cada país.

OBSERVAÇÃO: Embora as informações aqui contidas sejam apresentadas em boa fé e consideradas corretas até a presente data, a Novus International, Inc. não garante resultados satisfatórios baseados em 
tais informações e fica exonerada de quaisquer responsabilidades por danos ou perdas decorrentes do uso destas informações ou produtos a que as informações se referem e NÃO ENDOSSA OU GARANTE, 
EXPLÍCITA OU IMPLICITAMENTE, A COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA FINS DE QUALQUER NATUREZA, exceto os citados nas condições de vendas da Novus. Nada aqui contido deve ser 
interpretado como recomendação de uso de produto ou processo em conflito com qualquer patente e a Novus International, Inc., não endossa ou garante, explícita ou implicitamente, que o uso não infringirá 
nenhuma patente.
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