
Instruções de fornecimento

AVES

Fornecer continuamente como componente de ração completa de forma     “on top” ou como fonte única de Zinco, Cobre, 
Manganês e Selênio.            

• 0,5 – 1,0 kg por tonelada de ração completa

Especificações nutricionais

• Proteína: 31,6%

• Atividade de metionina 54%

• EM Aves: 2570 kcal/kg

• Mínimo de zinco: 40.000 mg/kg na forma de Mintrex® Zn

• Mínimo de cobre: 20.000 mg/kg na forma de Mintrex® Cu

• Mínimo de manganês: 40.000 mg/kg na forma de Mintrex® Mn

• Mínimo de selênio: 300 mg/kg na forma de selênio orgânico

Características do produto

Aparência:   Pó granulado fino cinza esverdeado                                                                                                            
Odor:                                 Metionina                                                                                                                                               
Embalagem:   25 kg peso líquido em saco multicamadas de plástico e de papel                                           
Validade:   3 anos quando armazenado como indicado

Instruções de armazenamento
Armazenar sob condições sanitárias adequadas, em ambiente seco e fresco. Manter a embalagem fechada quando não 
estiver sendo utilizado.
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Verificar a disponibilidade do produto de acordo com cada país.
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