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Ração para Peixes 

Umidade (Máx.) 120 g/kg (12,0%) 

Proteína Bruta (mín.)  500g/kg   (50,0%)  

Extrato Etéreo (mín.)  10 g/kg  (10,0%)  

Fibra Bruta (máx.)  30 g/kg (3,0%)  

Materia Mineral (máx.) 140 g/kg  (14,0%)  

Cálcio (mín/máx) 20 g/kg (2,0 %)  - 27 g/kg (2,7%)  

Fósforo (mín). 1000 mg/kg (1,0 %)  

Indicação de Uso: Níveis de Garantia 

Indicações para peixes na fase de alevinos até 2 gramas.  

Modo de Usar: 

Fornecer AGIPEIXE 50% em pó através de lances sobre 
todas a área do viveiro, 6 vezes ao dia, utilizando taxas de 
alimentação de 15 a 18 % da biomassa ou conforme o con-
sumo alimentar.  

Peso: 

25Kg 

Forma Física: 

Pó 

Umidade (Máx.) 120 g/kg (12,0%) 

Proteína Bruta (mín.)  400g/kg   (40,0%)  

Extrato Etéreo (mín.)  90 g/kg  (9,0%)  

Fibra Bruta (máx.)  40 g/kg (4,0%)  

Materia Mineral (máx.) 120 g/kg  (12,0%)  

Cálcio (mín/máx) 15 g/kg (1,5 %)  - 27 g/kg (2,7%)  

Fósforo (mín). 8000 mg/kg (0,8 %)  

Indicação de Uso: Níveis de Garantia 

Indicações para peixes na fase de recria de 15 a 30 gramas.  

Modo de Usar: 

Fornecer AGIPEIXE 40% através de lances sobre todas a 
área do viveiro 4 vezes ao dia, utilizando taxas de alimenta-
ção de  8 a 9 % da biomassa ou conforme o consumo ali-
mentar.  

Peso: 

25Kg 

Forma Física: 

Extrusada 

(4102) 

Umidade (Máx.) 120 g/kg (12,0%) 

Proteína Bruta (mín.)  360g/kg   (36,0%)  

Extrato Etéreo (mín.)  70 g/kg  (7,0%)  

Fibra Bruta (máx.)   

Materia Mineral (máx.) 100 g/kg  (10,0%)  

Cálcio (mín/máx) 12 g/kg (1,2 %)  - 25 g/kg (2,5%)  

Fósforo (mín). 6000 mg/kg (0,6 %)  

Indicação de Uso: 
Níveis de Garantia 

Indicações para peixes na fase de crescimento de 40 a 300 
g. 

Modo de Usar: 

Fornecer AGIPEIXE 36% através de lances sobre todas a 
área do viveiro 4  vezes ao dia, utilizando taxas de alimenta-
ção de 3,5 a 6 % da biomassa ou conforme o consumo ali-
mentar.   

Peso: 

25Kg 

Forma Física: 

Extrusada 

(3506) 

Umidade (Máx.) 120 g/kg (12,0%) 

Proteína Bruta (mín.)  320g/kg   (32,0%)  

Extrato Etéreo (mín.)  50 g/kg  (5,0%)  

Fibra Bruta (máx.)   

Materia Mineral (máx.) 100 g/kg  (10,0%)  

Cálcio (mín/máx) 12 g/kg (1,2 %)  - 25 g/kg (2,5%)  

Fósforo (mín). 6000 mg/kg (0,6 %)  

Indicação de Uso: Níveis de Garantia 

Indicações para peixes na fase de engorda de 300 a 500 
gramas de peso vivo.  

Modo de Usar: 

Fornecer AGIPEIXE 32% através de lances sobre todas a 
área do viveiro, de 4 vezes ao dia, utilizando taxas de ali-
mentação de 2,5 % da biomassa ou conforme o consumo 
alimentar.  

Peso: 

25Kg 

Forma Física: 

Extrusada 

(3505) 

(3775) 

 

Um Produto 
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Ração para Peixes 

Umidade (Máx.) 120 g/kg (12,0%) 

Proteína Bruta (mín.)  320g/kg   (32,0%)  

Extrato Etéreo (mín.)  50 g/kg  (5,0%)  

Fibra Bruta (máx.)   

Materia Mineral (máx.) 100 g/kg  (10,0%)  

Cálcio (mín/máx) 12 g/kg (1,2 %)  - 25 g/kg (2,5%)  

Fósforo (mín). 6000 mg/kg (0,6 %)  

Indicação de Uso: Níveis de Garantia 

Indicações para peixes na fase de engorda a partir de 500 
gramas de peso vivo.   

Modo de Usar: 

Fornecer AGIPEIXE 32% através de lances sobre todas a 
área do viveiro 4 vezes ao dia, utilizando taxas de alimenta-
ção de 2,5 % da biomassa ou conforme o consumo alimen-
tar.   

Peso: 

25Kg 

Forma Física: 

Extrusada 

Umidade (Máx.) 120 g/kg (12,0%) 

Proteína Bruta (mín.)  280g/kg   (28,0%)  

Extrato Etéreo (mín.)  40 g/kg  (4,0%)  

Fibra Bruta (máx.)   

Materia Mineral (máx.) 100 g/kg  (10,0%)  

Cálcio (mín/máx) 12 g/kg (1,2 %)  - 25 g/kg (2,5%)  

Fósforo (mín). 6000 mg/kg (0,6 %)  

Indicação de Uso: Níveis de Garantia 

Indicados para peixes na fase de engorda a partir de 900 
gramas de peso vivo. 

Modo de Usar: 

Fornecer AGIPEIXE 28% através de lances sobre todas a 
área do viveiro, de 2 a 3 vezes ao dia, utilizando taxas de 
alimentação de 1,0 a 1,5 % da biomassa ou conforme o 
consumo alimentar.  

Peso: 

25Kg 

Forma Física: 

Extrusada 

(3168) 

Umidade (Máx.) 120 g/kg (12,0%) 

Proteína Bruta (mín.)  280g/kg   (28,0%)  

Extrato Etéreo (mín.)  40 g/kg  (4,0%)  

Fibra Bruta (máx.)   

Materia Mineral (máx.) 100 g/kg  (10,0%)  

Cálcio (mín/máx) 12 g/kg (1,2 %)  - 25 g/kg (2,5%)  

Fósforo (mín). 6000 mg/kg (0,6 %)  

Indicação de Uso: 
Níveis de Garantia 

Indicados para peixes na fase de engorda a partir de 900 
gramas de peso vivo. 

Modo de Usar: 

Fornecer AGIPEIXE 28% através de lances sobre todas a 
área do viveiro, de 2 a 3 vezes ao dia, utilizando taxas de 
alimentação de 1,0 a 1,5 % da biomassa ou conforme o 
consumo alimentar.  

Peso: 

25Kg 

Forma Física: 

Extrusada 

(3668) 

Indicação de Uso: Níveis de Garantia 

Indicações para peixes na fase de engorda de 300 a 500 
gramas de peso vivo.  

Modo de Usar: 

Fornecer AGIPEIXE 32% através de lances sobre todas a 
área do viveiro, de 4 vezes ao dia, utilizando taxas de ali-
mentação de 2,5 % da biomassa ou conforme o consumo 
alimentar.  

Peso: 

25Kg 

Forma Física: 

Extrusada 

(3505) 

(3126) 

Um Produto 

* Somente sobre encomenda, pedido mínimo de 600 Sacos. 

Umidade (Máx.) 120 g/kg (12,0%) 

Proteína Bruta (mín.)  320g/kg   (32,0%)  

Extrato Etéreo (mín.)  50 g/kg  (5,0%)  

Fibra Bruta (máx.)   

Materia Mineral (máx.) 100 g/kg  (10,0%)  

Cálcio (mín/máx) 12 g/kg (1,2 %)  - 25 g/kg (2,5%)  

Fósforo (mín). 6000 mg/kg (0,6 %)  

* Somente sobre encomenda, pedido mínimo de 600 Sacos. 
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Ração para Aves 

Umidade (Máx.) 120 g/kg (12,0%) 

Proteína Bruta (mín.)  230g/kg   (23,0%)  

Extrato Etéreo (mín.)  30 g/kg  (3,0%)  

Fibra Bruta (máx.)  50 g/kg  (5,0%)  

Materia Mineral (máx.) 100 g/kg  (10,0%)  

Cálcio (mín/máx) 8000 mg/kg (0,8 %) -15 g/kg (1,5%)  

Fósforo (mín). 6000 mg/kg (0,6 %)  

Indicação de Uso: Níveis de Garantia 

Alimento para frangos de corte nos primeiros 7 dias 
de idade ou consumo estimado de 200g/ave.  

Modo de Usar: 

Fornecer PREUM a vontade nos primeiros 7 dias em 
comedouros apropriados e bem distribuídos, garan-
tindo acesso a água e alimento com facilidade, man-
tendo os pintos na zona de conforto térmico.    

Peso: 

40Kg 

Forma Física: 

Peletizada 

Umidade (Máx.) 120 g/kg (12,0%) 

Proteína Bruta (mín.)  180g/kg   (18,0%)  

Extrato Etéreo (mín.)  30 g/kg  (3,0%)  

Fibra Bruta (máx.)  80 g/kg  (8,0%)  

Materia Mineral (máx.) 100 g/kg  (10,0%)  

Cálcio (mín/máx) 7000 mg/kg (0,7 %) -12 g/kg (1,2%)  

Fósforo (mín). 5000 mg/kg (0,5 %)  

Indicação de Uso: Níveis de Garantia 

Alimento para aves de corte em fase inicial no período de 1 
a 28 dias de idade.  

Modo de Usar: 

Fornecer o produto a livre acesso, em comedouros apropri-
ados de 1 a 28 dias de idade ou 1,5 kg de ração por ave no 
período.   

Peso: 

40Kg 

Forma Física: 

Farelada 

(3132) 

Umidade (Máx.) 120 g/kg (12,0%) 

Proteína Bruta (mín.)  170g/kg   (17,0%)  

Extrato Etéreo (mín.)  30 g/kg  (3,0%)  

Fibra Bruta (máx.)  80 g/kg (8,0%)  

Materia Mineral (máx.) 100 g/kg  (10,0%)  

Cálcio (mín/máx) 6000 mg/kg (0,6%) – 9000 mg/kg (0,9%)  

Fósforo (mín). 6000 mg/kg (0,6 %)  

Indicação de Uso: 
Níveis de Garantia 

Alimento para aves de corte no período de 29 a 42 dias de 
idade até o abate. 

Modo de Usar: 

Fornecer o produto a livre acesso, em comedouros apropri-
ados de 29 a 42 dias até o abate ou 2,5 kg de ração por ave 
no período.    

Peso: 

40Kg 

Forma Física: 

Farelada 

(12) 

Indicação de Uso: Níveis de Garantia 

Alimento para aves de corte na fase adulta  

Modo de Usar: 

Fornecer o produto a livre acesso, em comedouros apropri-
ados na fase adulta a partir de 43 dias de idade. 

Peso: 

40Kg 

Forma Física: 

Farelada 

(1447) 

(11) 

Um Produto 

Umidade (Máx.) 120 g/kg (12,0%) 

Proteína Bruta (mín.)  130g/kg   (13,0%)  

Extrato Etéreo (mín.)  25 g/kg  (2,5%)  

Fibra Bruta (máx.)  100 g/kg (8,0%)  

Materia Mineral (máx.) 120 g/kg  (12,0%)  

Cálcio (mín/máx) 5000 mg/kg (0,5%)-1200 mg/kg (1,2%)  

Fósforo (mín). 5000 mg/kg (0,5 %)  
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Ração para Aves 

Umidade (Máx.) 120 g/kg (12,0%) 

Proteína Bruta (mín.)  140g/kg   (14,0%)  

Extrato Etéreo (mín.)  30 g/kg  (3,0%)  

Fibra Bruta (máx.)  100 g/kg (10,0%)  

Materia Mineral (máx.) 150 g/kg  (15,0%)  

Cálcio (mín/máx) 20 g/kg (2,0%)  - 45 g/kg (4,5%)  

Fósforo (mín). 6000 mg/kg (0,6 %)  

Indicação de Uso: Níveis de Garantia 

Indicações para aves de postura na fase de produção ou a 
partir de 18 semanas de idade.  

Modo de Usar: 

Fornecer o produto em comedouros apropriados na pro-
porção de 0,12 kg por ave/dia.  

Peso: 

40Kg 

Forma Física: 

Farelada 

Umidade (Máx.) 120 g/kg (12,0%) 

Proteína Bruta (mín.)  280g/kg   (28,0%)  

Extrato Etéreo (mín.)  40 g/kg  (4,0%)  

Fibra Bruta (máx.)   

Materia Mineral (máx.) 100 g/kg  (10,0%)  

Cálcio (mín/máx) 12 g/kg (1,2 %)  - 25 g/kg (2,5%)  

Fósforo (mín). 6000 mg/kg (0,6 %)  

Indicação de Uso: Níveis de Garantia 

faltando 

Modo de Usar: 

faltando 

Peso: 

40Kg 

Forma Física: 

Farelada 

(14) 

Umidade (Máx.) 120 g/kg (12,0%) 

Proteína Bruta (mín.)  280g/kg   (28,0%)  

Extrato Etéreo (mín.)  40 g/kg  (4,0%)  

Fibra Bruta (máx.)   

Materia Mineral (máx.) 100 g/kg  (10,0%)  

Cálcio (mín/máx) 12 g/kg (1,2 %)  - 25 g/kg (2,5%)  

Fósforo (mín). 6000 mg/kg (0,6 %)  

Indicação de Uso: 
Níveis de Garantia 

Faltando 

Modo de Usar: 

Faltando 

Peso: 

40Kg 

Forma Física: 

Farelada 

(4220) 

(4963) 

Um Produto 
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Ração para Suínos 

Umidade (Máx.) 120 g/kg (12,0%) 

Proteína Bruta (mín.)  170g/kg   (17,0%)  

Extrato Etéreo (mín.)  30 g/kg  (3,0%)  

Fibra Bruta (máx.)  80 g/kg  (8,0%)  

Materia Mineral (máx.) 100 g/kg  (10,0%)  

Cálcio (mín/máx) 7.000mg/kg (0,7%) / 9.000mg/kg (0,9 %)  

Fósforo (mín). 6000 mg/kg (0,6 %)  

Indicação de Uso: 
Níveis de Garantia 

Indicações para suínos na fase de crescimento ou de 70 a 
120 dias de idade.  

Modo de Usar: 

Fornecer o produto a livre acesso, em comedouros apropri-
ados de 70 a 120 dias de idade ou  70 kg de ração por ani-
mal no período.  

Peso: 

40Kg 

Forma Física: 

Farelada 

Umidade (Máx.) 120 g/kg (12,0%) 

Proteína Bruta (mín.)  150g/kg   (15,0%)  

Extrato Etéreo (mín.)  30 g/kg  (3,0%)  

Fibra Bruta (máx.)  80 g/kg  (8,0%)  

Materia Mineral (máx.) 100 g/kg  (10,0%)  

Cálcio (mín/máx) 6.000mg/kg (0,6%) / 8.000mg/kg (0,8 %)  

Fósforo (mín). 5000 mg/kg (0,5 %)  

Indicação de Uso: 
Níveis de Garantia 

Indicações para suínos na fase de terminação ou de 121 
dias de idade até o abate.  

Modo de Usar: 

Fornecer o produto a livre acesso, em comedouros apropri-
ados de 121 dias de idade até o abate ou 90 kg de ração por 
animal no período.  

Peso: 

40Kg 

Forma Física: 

Farelada 

(15) 

Umidade (Máx.) 120 g/kg (12,0%) 

Proteína Bruta (mín.)  120g/kg   (12,0%)  

Extrato Etéreo (mín.)  25 g/kg  (2,5%)  

Fibra Bruta (máx.)  100 g/kg (10,0%)  

Materia Mineral (máx.) 100 g/kg  (10,0%)  

Cálcio (mín/máx) 5.000mg/kg (0,5%) / 7.500mg/kg (0,75%)  

Fósforo (mín). 3500 mg/kg (0,35 %)  

Indicação de Uso: 
Níveis de Garantia 

Indicações para manutenção de suínos.  

Modo de Usar: 

Fornecer o produto a livre acesso, em comedouros apropri-
ados para suínos.  

Peso: 

30Kg 

Forma Física: 

Farelada 

(8) 

(16) 

Um Produto 
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Ração para Equinos 

Umidade (Máx.) 120 g/kg (12,0%) 

Proteína Bruta (mín.)  130g/kg   (13,0%)  

Extrato Etéreo (mín.)  30 g/kg  (3,0%)  

Fibra Bruta (máx.)  100 g/kg  (10,0%)  

Materia Mineral (máx.) 80 g/kg  (8,0%)  

Cálcio (mín/máx) 10.000mg/kg (1,0%) / 20.000mg/kg (2,0%)  

Fósforo (mín). 6000 mg/kg (0,6 %)  

Indicação de Uso: 
Níveis de Garantia 

Destina-se a equinos e muares adultos em manutenção e 
trabalho leve.  

Modo de Usar: 

Fornecer de 0,75-1,5 % do peso vivo, ou seja 750g a 1,5 Kg 
para cada 100 Kg de peso vivo, dependendo do trabalho 
realizado.  

Peso: 

40Kg 

Forma Física: 

Peletizada 

Umidade (Máx.) 120 g/kg (12,0%) 

Proteína Bruta (mín.)  150g/kg   (15,0%)  

Extrato Etéreo (mín.)  40 g/kg  (4,0%)  

Fibra Bruta (máx.)  100 g/kg  (10,0%)  

Materia Mineral (máx.) 80 g/kg  (8,0%)  

Cálcio (mín/máx) 10.000mg/kg (1,0%) / 20.000mg/kg (2,0 %)  

Fósforo (mín). 6000 mg/kg (0,6 %)  

Indicação de Uso: 
Níveis de Garantia 

Indicado para potros acima de 12 meses de idade, éguas no 
terço final de gestação ou lactantes, e animais adultos em tra-
balho. 

Modo de Usar: 
Para potros fornecer 0,80a 1,5 kg para cada 100kg de peso 
vivo/dia, Para éguas fornecer de 0,8 a 1,3 kg por 100 kg de 
peso vivo/ dia, para animais em trabalho fornecer de 0,5 a 1,3 
kg por 100 kg de peso vivo / dia 

Peso: 

40Kg 

Forma Física: 

Peletizada 

(15) 

Umidade (Máx.) 120 g/kg (12,0%) 

Proteína Bruta (mín.)  120g/kg   (12,0%)  

Extrato Etéreo (mín.)  25 g/kg  (2,5%)  

Fibra Bruta (máx.)  100 g/kg (10,0%)  

Materia Mineral (máx.) 100 g/kg  (10,0%)  

Cálcio (mín/máx) 5.000mg/kg (0,5%) / 7.500mg/kg (0,75%)  

Fósforo (mín). 3500 mg/kg (0,35 %)  

Indicação de Uso: 
Níveis de Garantia 

Faltando 

Modo de Usar: 

Faltando  

Peso: 

30Kg 

Forma Física: 

Peletizada 

(0) 

(16) 

Um Produto 


