Germe
de Milho
Processo de transformação
1

2

1 ton de milho = 70 kg de germe

13% de
proteína

3

42% de
Extrato etéreo

O Germe Integral de Milho é um dos produtos originados no
processo de moagem de milho na Tereos, sendo um ingrediente
único devido ao seu altíssimo teor de lipídeos, aliado a fibras e
proteínas altamente digestíveis. Sua inclusão na dieta resulta em um
aumento expressivo da energia líquida, sendo sua utilização já
consagrada na nutrição de bovinos, aves e suínos, melhorando a
eficiência alimentar da dieta e gerando assim ótimos resultados.

Tabela de Composição
Umidade

6,0%

Proteína Bruta

13,0%

Fibra Bruta

16,0%

FDN

40,0%

FDA

16,0%

Amido

11,0%

EE

42,0%

Matéria Mineral

0,9%

NDT

130,0

Energia Met. (kcal/100 g)

550,0

Melhora a conversão
alimentar dos bovinos
confinados

Benefícios
BOVINOS
Na nutrição de bovinos confinados, a utilização do germe de milho
é a melhor opção para melhorar a densidade energética da dieta e o
ganho de peso diário dos bovinos, assim como sua eficiência
alimentar. Seu alto teor de lipídeos torna o período de acabamento
dos animais mais rápido ao favorecer uma maior deposição de
tecido adiposo. Pode ser incluído em até 10% da dieta, sem riscos
de incidentes, desde que a adaptação seja gradual. Apesar de seu
alto teor de extrato etéreo, pode ser armazenado por longos
períodos devido a sua estabilidade.
AVES
Na avicultura, sua utilização é uma ferramenta eficaz para o aumento
da densidade energética da dieta, principalmente em períodos de
altas temperaturas, quando ocorre a queda do consumo. Substitui,
com inúmeras vantagens, a utilização de óleos na dieta pois reduz a
taxa de passagem dos alimentos no trato gastrointestinal,
aumentando a digestibilidade dos alimentos como um todo e
permitindo melhores desempenhos com menores custos tanto na
avicultura de corte quanto na de postura.
EQUINOS
Na nutrição de equinos, estudos têm demonstrado que dietas ricas
em lipídeos, como o germe de milho, são benéficas para os cavalos
de esporte, ao melhorar sua performance em exercícios e
treinamentos para competições. Altamente nutritivo e palatável, o
germe de milho aumenta a absorção das vitaminas lipossolúveis,
além de tornar a dieta mais segura, ao diminuir o risco de laminite
causado pelo excesso de carboidratos.
CÃES E GATOS
Na alimentação de cães e gatos, o germe de milho é uma fonte
essencial de ácidos graxos, aumentando a densidade energética da
dieta, além de proporcionar uma melhor palatabilidade e
digestibilidade da dieta total. Sendo um ingrediente equilibrado, é rico
em nutrientes essenciais e funcionais, possuindo uma elevada
biodisponibilidade.

Torna a deposição
de tecido adiposo
mais rápida e eficiente

Proporciona
um melhor
acabamento
da carcaça

Padrão de
qualidade Tereos
A qualidade é a nossa prioridade.
Nossos produtos são controlados
sistematicamente, nossos lotes
de produção são rastreados e
todos os nossos ingredientes são
analisados em nosso laboratório,
a cada carregamento. Todos os
processos seguem rigorosos
padrões de segurança alimentar e
possuímos a certificação FSSC
22000, baseada na ISO 22000.
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