Connan tem notícias !
SUPLEMENTAÇÃO DURANTE A SECA
MANTENDO SEU REBANHO SAUDÁVEL E PRODUTIVO
Durante o período seco a pecuária brasileira enfrenta a diminuição da produção
forrageira e queda da qualidade nutricional da pastagem. Os animais mantidos em pastagem
de baixa qualidade não conseguem suprir toda demanda de nutrientes para manter uma boa
taxa de crescimento e produção, levando ao atraso na idade de abate, idade a primeira cria,
diminuição da fertilidade e na condição geral do rebanho.
Para atender às necessidades nutricionais dos animais nesse período e melhorar a
lucratividade do sistema de produção animal a pasto, é primordial o ajuste nutricional através
da suplementação proteica com suplementos Connan.
Os suplementos Connan oferecem minerais, uréia e proteína verdadeira, minimizando
os efeitos negativos da baixa qualidade dos alimentos durante o período seco (Tabela 1). A
linha Connan de suplementos proteicos e proteico-energéticos apresenta na sua composição
níveis balanceados de macro e microminerais com elevados teores de fósforo, que associado á
proteína, uréia e aditivos promotores de crescimento e eficiência alimentar possibilita melhor
utilização e digestibilidade das forragens secas. Além disso, os suplementos possuem farelos
que permitem melhor consumo e equilibram o ambiente ruminal, permitindo maiores ganhos de
peso e fertilidade.
Previna-se dos efeitos do período seco que já chegou! Utilize produtos Connan e
mantenha seu rebanho saudável, produtivo e lucrativo!
Tabela 1. Produtos Connan indicados no período seco.
Produtos

Descrição

Indicação

O equilíbrio perfeito entre
minerais e uréia com alto teor de
fósforo (40 – 50 g/kg).

Manutenção da condição
corporal do rebanho a
pasto.

Suplemento mineral proteico de
baixo consumo composto pelo
polinutriente aglomerado
enriquecido de farelos, uréia e
ionóforo.

Promover maior
desempenho dos animais a
pasto.

Connan Proteico 30 PB

Suplemento mineral proteico de
médio consumo enriquecido com
farelos energéticos (16 – 17 g de
fósforo / kg).

Ideal para a manutenção
dos animais em situações
de seca intensa.

Connan Condicionamento

Suplemento mineral proteicoenergético enriquecido com
ionóforo (35% de PB).

Otimizar o uso das
pastagens secas e
promover maior ganho de
peso.

Connan Uréia 15
Connan Uréia 20
Connan Uréia 30

Connan Engorda Ionóforo
Connan Proteico 32 PB

Toda Força em resultados.

