
 

 

PROGRAMA LEITE, BÚFALAS, A PARTIR DO PREMIX 

MÚLTIPLO ALTO GRÃO MARCA AM

 

 

1-RAÇÃO PARA VACA BÚFALA DE  LEITE, COM PREMIX MULTIPLOS AM(ALTO 

GRÃO) Sem ureiaCom 23% de proteína( suficiente para maior ingestão) Confinadas, ou 
semiconfinadas ou com volumoso reduzido(no pasto MAIS CAB/HA ou menos volumoso.  

PRODUTO       Para 1.000 Kg Para 100 kg ou % 

PREMIX MULTIPLO 
ALTO GRÃO AM  

 25 kg         
  2,5 Kg 

Farelo Bicálcico 25 kg   2,5 kg 

Farelo de Soja 400 kg  40 kg 

Milho Moído 550kg   55kg 

   

TOTAL 1.000 kg   100 kg 
 

Obs. Se quiser, pode usar 1.3% de Uréia (1,3kg/100kg)  abaixar o farelo de soja de 40% para 30%, 

sabendo, mesmo, que os bubalinos respondem um pouco menos a uréia, que os bovinos, contudo tem 

indicação técnica, como opcional, o seu uso. 

MAIS VACAS COM MAIS PRODUÇÃO E FERTILIDADE EM MENOS PASTO OU VOLUMOSO. 

 FORNECER,1kg de ração para 3l de leite, mais volumoso no cocho ou no pasto dar a vontade. 

PARA EXTRAPOLAR A PRODUÇÃO, FORÇAR O CONSUMO, PARA: 1kg da ração/ 2,5 l ou 2 l ou até 

1,7l leite, mais volumoso a vontade, QUANDO AUMENTA O FORNECIMENTO DA RAÇÃO, eleva a 

lactação que cobre com vantagem O CUSTO DA RAÇÃO e cai o consumo do volumoso naturalmente. 

  Manter o mínimo de 25% da ingestão do volumoso, para ruminação ou 5 a 10kg ( sempre a vontade)   

Limite máximo de fornecimento da ração 12kg/cab mais no mínimo de 25% de volumoso, a vontade. 

FORNECER NO LIMITE DA ACEITAÇÃO A SOMA DA RAÇÃO E VOLUMOSO 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMO EXPLORAR O LIMITE PRODUTIVO 
DA VACA BÚFALA LEITEIRA, não 
conhecido:    
 
 Com mais saúde, fertilidade, prolongamento da lactação com 
mais leite, mais escore e vida útil, produtiva (com acréscimo 
de 2 a 4 crias a mais). 
 
Como fazer, a sua vaca de leite, aumentar de 15 a 30% de leite com 

menos volumoso, usado o PREMIX ALTO GRÃO AM. 

 
ex. vaca de 12l, que recebe 4kg de ração,a cada  3 dias, eleve 1 kg de ração 
AM ou seja, para 5 kg, depois para 6kg   ( os 2 kg a mais pode elevar 
próximo de 3,5 a 6kg  indo para até 18 l), 
 Você vai descobrir seu potencial  da sua vaca que pode produzir muito 
mais com + saúde + fertilidade +escore. 
 

veja o video no youtube, vaca de leite com alto grão extrapola 

sua produção: https://www.youtube.com/watch?v=6XffST0Cf9A   

 

MARCA AM, DESDE JAN 1991.             33-32715058 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 2- PROTEINADO 1.500( Feito com PREMIX MÚLTIPLO ALTO GRÃO AM)  

Indicado, para LACTAÇÃO, reprodução e engorda para Bubalinos a pasto de 

menor lactação(deixar a vontade, no pasto)   Consumo 1.500g  400g/100kg P.V. 

 

PROTEINADO 1.500 FEITO COM PREMIX MÚLTIPLO ALTO GRÃO(MANUTENÇÃO E PRODUÇÃO)  

PRODUTOS PARA 1.000Kg PARA 100Kg ou %  

 

Premix Múltiplo Alto 
grão AM  

90 Kg 
9 kg 

Sal Comum 100kg 10kg 

Milho Moído 485kg 48,5 kg 

Farelo de Soja 200kg 20 kg 

Fosfato bicálcico 125kg 12,5kg 

TOTAL 1.000Kg           100Kg 

LACTAÇÃO A PASTO COM PROTEINADO 1.500(PARA PROGRAMAS ESPECIAIS A PASTO) 

Para fêmeas Leiteiras em regime de pasto bom, até 7 litros de leite com elevada 

fertilização. OBS. Para explorar o limite da produção indicamos a ração 

- Proteinado COM PREMIX ALTO GRÃO 1.500, a pasto, usado para:  

- vaca de leite a pasto com menos de 10 kg com máxima fertilidade e escore.. 

-  Para programas de gado especial, carente, de raça, rápida engorda e cio 

- Programas de transferência de embrião a pasto,com fertilização elevada                           

- Creep bezerro a pasto mais de 120 dias. Desmama muito mais pesado 

- correção de todo rebanho, transferência de embrião, vacas menos leite. 

 PARA ENGORDA NOVILHO PRECOCE, PODE COMEÇAR COM 60 dias até o bate ou pode 

fazer a terminação 60 a 90 dias com ração alto grão AM (FORMULA APARTE)                    

-A vacas mais leiteira usar ração, formula 1 e no terço final da lactação,caindo o leite, usar este 

proteinado 1.500, no pasto, mantendo um ótimo escore e fazendo parir com mais leite.  


