
Impacto para um futuro sustentável.

Seu resultado
protegido.

ADITIVO NUTRICIONAL PARA RUMINANTES.



Segurança
Producote feed® é uma fonte de nitrogênio de liberação controlada que proporciona 
segurança e alto desempenho, melhora a função do rúmen, aumenta o crescimento das 
bactérias ruminais, otimiza a produção de proteína bacteriana e reduz o risco  de intoxicação.

Inovação 
Producote feed® inova trazendo sua fórmula de enxofre ventilado, um nutriente necessário 
para a produção de aminoácidos sulfurados no rúmen, que fornece uma parte importante 
da exigência de proteína dos animais, contribuindo assim para a redução de custos na 
formulação de dietas.

Produtividade
Ao promover um suprimento constante de nitrogênio no rúmen, Producote feed® favorece o 
equilíbrio com a digestão de outros ingredientes da dieta, aumentando a eficiência ruminal.

Producote feed® proporciona maior disponibilidade de nitrogênio para bactérias fibrolíticas, 
aumenta os níveis de carboidratos fermentáveis e promove melhores níveis de produção.

Producote feed® permite o aumento do volume de forragens na dieta e o uso de ingredientes 
de menor custo, reduzindo o custo de produção.

Producote feed® é um aditivo nutricional com 
alta concentração de nitrogênio não-proteico 
de liberação controlada e enxofre ventilado, 
recomendado para ruminantes.

Por que fornecer Producote feed®?

Nitrogênio + enxofre 
revestido até
14 horas de liberação!



•	 Mais	produção de carne e leite
•	 Mais	estabilidade nos alimentadores 
(resistência à umidade)

•	 Menor	custo de produção de alimentos 
(maior oportunidade de formulação) e 
vantagens de armazenamento

Producote feed® é um aditivo 
nutricional para ruminantes que 
deve ser adicionado à ração animal 
(suplementos, concentrados, rações).
Fornece uma melhor utilização da 
matéria seca e fibras através da 
otimização da síntese de proteínas.
Producote feed® é uma fonte de 
liberação controlada de nitrogênio  
não-proteico, que proporciona 
segurança e melhor desempenho 
animal, evitando períodos  
prolongados de adaptação  
e distúrbios metabólicos.

Producote feed® deve ser adicionado 
em dietas em quantidades entre 30 a 
250 g de produto animal / dia, segundo 
recomendação de seu nutricionista.

Consulte a Equipe Técnica ICL ou a Equipe Técnica de nossos Distribuidores para simulações e orientações adicionais  
de uso.

3 anos.

Enxofre (mín): 110 g
Nitrogênio (mín): 390 g
Nitrogênio não-proteico equivalente  
(min): 2.430 g

Ureia revestida e enxofre ventilado.

Mantenha em local seco, fresco e 
protegido da luz.

•	 Aumento	da	disponibilidade de 
nitrogênio e enxofre no rúmen

•	 Aumento	de	carboidratos
•	 Mais	conversão
•	 Mais	resultados

Benefícios

Indicação do produto

Modo de uso
Prazo de validade

Níveis de garantia por 
kg de produto

Composição básica

Modo de conservação



Suporte ao cliente:
Av. Paulista, 1754 - 3º andar
CEP 01310-920 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3016-9600 (São Paulo)
0800 702 5656 (demais localidades)
www.iclamericadosul.com Ve
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