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Alimento mineral para bovinos e caprinos em pastagem ou  
alimentados com erva ou silagem de erva

Indicações
Quando um animal passa bruscamente de uma ração de Inverno, para uma ração constituída por 
erva jovem, serão necessárias, no mínimo, 3 semanas para que a flora do rúmen se adapte. É assim 
primordial gerir essa transição: BLOCKEMEL® Herbe actua a dois níveis: Assegurar o fornecimento 
de magnésio O déficite em magnésio é frequente na alimentação em pastagem e/ou erva. Por um 
lado as necessidades são acrescidas pelo stress e condições climatéricas desfavoráveis (chuva, frio), 
por outro lado os fornecimentos são limitados, pois a erva jovem é pobre em magnésio e rica em 
potássio que agrava essa deficiência, e a absorção é reduzida pelo trânsito intestinal acelerado e pela 
falta de fibra. BLOCKEMEL® Herbe fornece: Magnésio «apetente» graças à receita Lactomel, para 
assegurar a cobertura das necessidades; Quelatos de magnésio para uma assimilação mais rápida, 
directamente ao nível intestinal; Sepiolita para atrasar o trânsito intestinal e reforçar a assimilação 
do magnésio. Captar o amoníaco do rúmen A erva jovem é desequilibrada. Rica em azoto e pobre 
em fibras, favorece um excesso de amoníaco no rúmen que é prejudicial para a produção de leite e 
para a reprodução. BLOCKEMEL® Herbe fornece: Saponinas de quillaya para reduzir a quantidade de 
amoníaco no rúmen; Zeolite, argila com forte poder de captação do amoníaco. BLOCKEMEL® Herbe 
complementa eficazmente a erva com um fornecimento reforçado de sal, iodo e selénio. BLOCKEMEL® 
Herbe também é enriquecido com activos de plantas S-Max para favorecer a salivação e a reciclagem 
natural das substâncias tampão do rúmen.

Ingredientes
Melaço de beterraba, carbonato de cálcio, óxido de magnésio, farelo de trigo, cloreto de sódio, fosfato 
monobicálcico, soro de leite, sulfato de magnésio, Quillaya.

Modo de emprego
Colocar o balde à disposição dos animais, de 
preferência perto de um ponto de água, na 
altura da entrada na pastagem e durante todo 
o período de pastagem ou de introdução da 
erva na alimentação dos animais. Colocar o 
balde no suporte Blockemel ou dentro de um 
pneu velho. O balde pode ficar à chuva; convém 
esvaziar a água acumulada após chuvadas 
fortes. O consumo médio é de 150g por dia 
e por bovino, e de 30g por dia e por caprino. 
Prever um balde de BLOCKEMEL® Herbe para 
cada 8 bovinos ou 25 caprinos.

Apresentação
Balde de lamber de 25 kg.

BLOCKEMEL® Herbe

Composição por kg
Fósforo
Cálcio
Magnésio
Sódio
Humidade

0,10 %
8,00 %
8,00 %
5,00 %

12,00 %
Vitaminas por Kg
A
D3
E (acetato de a-tocoferol)

75 000 UI
10 000 UI

200 mg
Oligoelementos (mg/Kg)
Zinco (óxido)
Manganês (óxido) 
Iodo (iodeto de potássio)
Cobalto (carbonato) 
Selénio (selenito de sódio)

6 000
5 000

100
30
25

Outras Informações
Saponinas de Quillaya
Zeolite e Sepiolita
Quelatos de Magnésio
S-Max

100 mg


