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Alimento mineral para bovinos e caprinos
- especial vacas e cabras leiteiras de alta produção

Indicações
As rações concentradas em energia não estão isentas de riscos para o rúmen. BLOCKEMEL® Rúmen é a solução 
para assegurar o equilíbrio digestivo dos animais criados em regime intensivo. BLOCKEMEL® Rúmen actua a 
dois níveis: assegurar o ph do rúmen: Activos de plantas S-MAX® que favorecem a salivação e a reciclagem das 
substâncias tampão do rúmen; Leveduras vivas LEVUCELL SC® que actuam sobre o pH ruminal e a digestão das 
fibras; Ácidos carboxílicos (ácido málico e ácido fumárico) que reduzem a quantidade de ácido láctico (efeito 
pH) e a produção de metano; Substâncias tampão: bicarbonato de sódio e magnésio; Vitamina B1, deficitária 
nos regimes alimentares acido-génicos; alimentar os microorganismoes do rúmen: Fósforo solúvel no 
«rúmen» (fosfatos mono sódico e mono amoníaco); Cobalto, e oligoelementos sob a forma de sulfato, solúveis 
e disponíveis ao nível do rúmen; Enxofre e açúcares para a síntese dos aminoácidos sulfurados; Leveduras 
de cerveja pelo seu fornecimento de micro nutrientes, nomeadamente vitaminas do grupo B. BLOCKEMEL® 
Rúmen, para um funcionamento óptimo do rúmen, e uma melhor valorização da ração de base.

Ingredientes
Melaço de beterraba, sulfato de cálcio, farelo de trigo, carbonato de cálcio, óxido de magnésio, cloreto de 
sódio, leveduras de cerveja e soro de leite, oligoelementos e vitaminas rumino protegidas.

Modo de emprego
Colocar o balde à disposição dos animais, tanto 
em estábulo como em pastagem, de preferência 
perto de um ponto de água. 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 100 a 150g por dia e por bovino, e de 
20 a 30g por dia e por caprino. Prever um balde 
de BLOCKEMEL® Rúmen para 10 bovinos ou 30 
caprinos.

Apresentação
Balde de lamber de 25 kg.

Composição por kg
Fósforo
Cálcio
Magnésio
Sódio
Humidade

0,5 %
10,0 %

7.0 %
3.0 %

12.0 %
Vitaminas por Kg
B1 500 mg/kg
Outros aditivos
Levucell SC (CNCMI -1077) (1g/VL/dia) 4x1010 CFU/kg
Oligoelementos (mg/Kg)
Zinco (óxido)
Zinco (sulfato) 
Manganês (óxido) 
Manganês (sulfato)
Cobre (sulfato)
Cobre (quelato)
Iodo (iodeto de potássio)
Cobalto (carbonato) 
Selénio (selenito de sódio)

4 750
1 250
4 000

750
1 000

150
170
150

15
Enriquecido em:
Ácidos carboxílicos
Bicarbonato de sódio
Fósforo solúvel no rúmen
Levedura de cerveja 3%
Enxofre
S-MAX®

BLOCKEMEL® Rúmen


