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ition
Equine Nutrm
Develop ent

O crescimento é uma fase fundamental da vida do equino, durante a qual se pretende a manifestação do
potencial genético, aliado a saúde e atendendo a que o poldro é um potencial cavalo de desporto, existe uma
atenção especial para a saúde do aparelho músculo-esquelético.
A alimentação é um dos factores com maior in uência no crescimento, devendo promover um crescimento
equilibrado do animal.
Aos 3 anos, um poldro terá crescido cerca de 90% do seu potencial, quer em peso, quer em altura, e para o
conseguir necessita de uma dieta nutricionalmente rica e equilibrada.
A SF POLDRO MIX é uma ração de elevada digestibilidade, especi camente formulado para poldros a partir do
desmame. Na sua composição é de particular importância:
• Fórmula nutricionalmente concentrada e equilibrada, rica em matérias-primas de elevada digestibilidade
(cereais oculados, fava micronizada);
• Teor de amido moderado;
• Inclusão de óleo vegetal cru (óleo de soja) para aumento da energia digestível e como fonte de ácido alfalinoleico (Omega 3);
• Fibra proveniente de matérias-primas ricas em bras de alta digestibilidade (“super bra”), que contribuem
para uma melhor digestão das forragens;
• Fórmula contém luzerna, um alimento que protege o estômago do cavalo por apresentar um efeito “antiácido”;
• Vitamina E sob a forma de α -tocoferol, este isómero é o que apresenta maior atividade biológica e concentração
no organismo do cavalo;
•Antioxidantes para protecção do sistema imunitário;
• Oligoelementos (ferro, zinco, cobre, manganês e selénio) inorgânicos, provenientes de compostos selecionados para otimização da absorção no aparelho digestivo e disponibilidade para os tecidos;
• Relações Cálcio/Fósforo e Zinco/Cobre adequadas ao crescimento.

Modo de uso

COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL

Proteína bruta (%)

16

Celulose bruta (%)

10

Cinzas brutas (%)

6,87

Gordura bruta (%)

4

Cálcio (Ca) (%)

1

Sódio (Na) (%)

0,4

Cobre (Cu) mg/kg

9,43

Vitamine A UI/kg

14 100

Vitamine D3 UI/kg

3 100

Vitamine E (alfa tocoferol) mg/kg

400

INGREDIENTES

Sêmea de Trigo
Soja (OGM)
Derivado de Oleaginosa
Milho (OGM) em ocos

A Poldro Mix destina-se a poldros a partir do desmame.
Recomenda-se a administração à discrição de forragem (pasto ou feno) de boa qualidade nutricional e no caso
do feno, bem conservado.
Para complementar e assegurar as necessidades diárias do poldro, recomenda-se a administração da SF POLDRO MIX:
• Quantidade diária de 0,5 – 0,8% do peso vivo do poldro, dividida por 3 refeições.
Exemplo:
Poldro com 300 kg de peso vivo, administrar 1,5 a 2,4 kg de SF Poldro Mix Starter/dia, divididos em 3 refeições
diárias de cerca de 0,5 a 0,8 kg/refeição;
Poldro com 400 kg de peso vivo, administrar 2 a 3,2 kg de SF Poldro Mix Starter/dia, divididos em 3 refeições
diárias de cerca de 0,7 a 1 kg/refeição;
• Recomenda-se a administração à discrição de água potável.

Aveia em ocos
Feno de Luzerna
Fava em ocos
Cevada em ocos
Alfarroba
Melaço de Cana – de – Açúcar
Luzerna
Óleo de Soja (OGM)
Cenoura Desidratada
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(OGM- Organismo Geneticamente Modi cado)

