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BLOCKEMEL® Premium 
Alimento mineral para bovinos e caprinos 

 
 

Indicações 
BLOCKEMEL® Premium permite cobrir as necessidades essenciais dos animais em minerais, oligoelementos 
e vitaminas em complemento da ração de base de novilhas (desde os 6 meses até aos 22 meses de idade) e 
vacas aleitantes. Pode ser usado em vacas leiteiras como suplemento minerovitamínico. 

Apresentação 
Balde para lamber 25 kg. 
 

Ingredientes 
Carbonato de cálcio, melaço de beterraba, farelo de trigo, fosfato monocálcico, cloreto de sódio, sulfato de 
cálcio, Melaço de cana, óxido de magnésio, Vinhaça e soro de leite. 

Composição por kg 
Fósforo 
Cálcio 
Magnésio 
Sódio 
Humidade 
Vitaminas por Kg 
3a672a vitamina A 
E671 vitamina D3 
3a700 vitamina E  
 
Enriquecido em activos de plantas sialogénicas 
(S-MAX®) 

4,0 % 
12,0 % 

3,0 % 
5,0 % 

12.0 % 
 

150 000 UI 
30 000 UI 

400 mg 
 

Oligoelementos (mg/Kg) 
E6 Zinco (óxido) 
E5 Manganês (óxido)  
E4 Cobre (sulfato) 
3b202 Iodo (iodeto de cálcio) 
3b304 Cobalto (carbonato)  
E8 Selénio (selenito de sódio) 
Outros aditivos: 
Substâncias aromáticas e aperitivas 
 
 

 
6 000 
5 000 

750 
170 

30 
25 

 

Modo de emprego 
Colocar o balde à disposição dos animais, tanto no estábulo como na pastagem ou área de exercício, 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. 
 

Dosagem 
O consumo médio é de 150g por dia e por bovino, e de 30g por dia e por caprino. Prever um balde de BLOCKEMEL® 
Premium para cada 10 bovinos ou 25 caprinos. 
 

Características Benefícios 

Fósforo, cálcio e vitamina D3 Assegura um bom crescimento ósseo. 

Combinação equilibrada de oligoelementos e 
vitaminas; responde às necessidades das 
diversas produções. 

Particularmente recomendado para as rações 
ricas em gramíneas (azevém, cereais) e para as 
rações mistas (milho, polpas, cereais) das vacas 
e cabras leiteiras. 

Com activos de plantas S-MAX®. Favorece a salivação e a reciclagem natural das 
substâncias tampão do rúmen, estabilizando o 
pH ruminal. 

Elevado teor em açúcares (suporte Lactomel®). 
 

Excelente apetência, bom desenvolvimento da 
flora do rúmen e melhor valorização das 
forragens 

Com sistema de fecho CALYPAC®, patenteado 
pela NUTRILAC 

Facilidade de conservação, garantia dos teores 
e da frescura aquando da abertura. Garantia do 
teor das vitaminas por 9 meses. 

Processo de fabrico sem temperatura e sem 
pressão. 
 

Sem alteração dos componentes activos. 
Permite que o balde esteja ao ar livre. 

 

 

 

 


