Tapigold
Alta performance para bovinos

Composta pelos mais nutritivos ingredientes
da Tereos, obtidos nos processamentos de
milho, mandioca e cana-de-açúcar, é uma
dieta totalmente equilibrada e altamente
nutritiva. O Tapigold contém os teores ideais
de energia, proteína e fibra, permitindo que os
confinadores atinjam excelentes resultados
de ganho de peso com alta eficiência
alimentar e com baixo custo. É a nossa
solução para o seu confinamento.

Composição do Tapigold
AMYSTEEP:
É nossa proteína líquida de concentrado de milho;
Supre todas as necessidades proteicas dos bovinos;
Altamente energético e palatável.

Padrão de
qualidade Tereos

AMYGOLD:

A qualidade é a nossa prioridade.

Nosso ingrediente mais versátil. É uma combinação das fibras,
energia e proteína concentrada do milho;
Ingrediente equilibrado e muito digestível;
Promove a saúde ruminal sem prejudicar o desempenho dos animais.

Nossos produtos são controlados
sistematicamente, nossos lotes de
produção são rastreados e todos
os

nossos

ingredientes

são

BAGAÇO DE CANA:

analisados em nosso laboratório, a

Promove a ruminação através da efetividade de suas fibras;
Diminui o risco de acidose;
É fundamental em dietas altamente concentradas.

cada carregamento. Todos os
processos

seguem

rigorosos

padrões de segurança alimentar e
possuímos a certificação FSSC

FOLHA DE MANDIOCA:
Nosso mais novo ingrediente;
Altamente segura, nutritiva e digestível;
Promove a ruminação e melhora a digestibilidade de toda a dieta.

22000, baseada na ISO 22000.

FARELO ÚMIDO DE MANDIOCA:
Ingrediente único, altamente palatável e digestível;
Substitui o milho com inúmeras vantagens.

GERME DE MILHO:
O mais nobre ingrediente do milho para bovinos;
Rico em lipídeos, proteína e fibras altamente digestíveis;
Utilização consagrada em dietas que buscam altos ganhos de
peso e eficiência alimentar. Sua inclusão resulta em um ótimo
acabamento de carcaça em bovinos em terminação.
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