Espécies:

Alojamento de pintinhos (5 dias)

Bovinos, equinos, suínos, ovinos, caprinos, caninos,

Vacinação (2 dias antes e 3 dias depois)

aves e coelhos.

Debicagem (2 dias antes e 2 dias depois)
Mudanças alimentares (2 dias antes e 3 dias depois)

Modo de usar

Antes do período de postura (5 dias)

Por via oral, adicionado na água de bebida.

Durante os picos de produção (5 dias)

Aves: 1 mL/litro durante 5 dias.

Durante a muda (3 dias antes e 2 dias depois)

Renovar a mistura diariamente.

Nas micotoxicoses (5 dias)

Benefícios com o uso do Promotor L®:
Diminui efeitos do estresse (calor, debicagem, etc.);
Aumenta a resistência às enfermidades (bioestimulante);
Melhor conversão alimentar;
Maior velocidade de crescimento;
Melhor empenamento;
Menor mortalidade;
Melhora o estado sanitário em geral;
Maior viabilidade dos ovos (incubabilidade e nascidos vivos);
Mais ovos por ciclo de postura;
Sustentabilidade de períodos de pico de postura.

Vantagens do Promotor L®:
Rigoroso controle de matérias primas;
Ótima estabilidade e fácil utilização;
Perfeita solubilidade em água;
Máxima biodisponibilidade *(aminoácidos naturais, na
forma L “levógira”);
Equilíbrio quantitativo e qualitativo de aminoácidos e
vitaminas;
Não gera calor metabólico.

Você tem ninho
de ovos de ouro?

Durante ou após tratamento de enfermidades (5 dias)

Modo de conservação:
Conservar em local seco, fresco e ao abrigo da luz.

Níveis de garantida do produto:
Ácido Aspártico.............................................10,00 g/kg

Prazo de consumo:

Ácido Glutâmico............................................17,80 g/kg

Consumir até a data da validade se conservado de

Ácido Pantotênico.................................7.500,00 mg/kg

forma correta.

Alanina..................................................7.400,00 mg/kg
Arginina................................................8.600,00 mg/kg

Registrado no Ministério da Agricultura sob nº:

Biotina..........................................................1,00 mg/kg

MG-92109 25001

Cistina...................................................4.600,00 mg/kg
Fenilalanina..........................................5.800,00 mg/kg
Glicina...........................................................10,30 g/kg
Histidina................................................1.500,00 mg/kg
Inositol..................................................2.500,00 mg/kg
Isoleucina.............................................5.600,00 mg/kg
Leucina.................................................8.700,00 mg/kg
Lisina....................................................7.600,00 mg/kg
Metionina..............................................1.800,00 mg/kg
Nicotinamida.................................................16,25 g/kg
Prolina..........................................................11,80 g/kg
Serina...........................................................12,00 g/kg
Tirosina.................................................3.100,00 mg/kg
Treonina...............................................6.200,00 mg/kg
Valina....................................................9.300,00 mg/kg
Vitamina B1..........................................1.750,00 mg/kg
Vitamina B2..........................................2.500,00 mg/kg
Vitamina B6..........................................1.125,00 mg/kg

PRODUTO IMPORTADO

MKT - HERTAPE CALIER - 100503/A

Promotor L , o reforço
que suas aves precisam...
E seu bolso também!
®
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Promotor L , o reforço
que suas aves precisam...
E seu bolso também!
®

Indicações do Promotor L®:

O que é Promotor L®

MATRIZES DE CORTE

ESTUDOS

Promotor L® é um suplemento de uso oral que contém 17 aminoácidos (na forma “L”, prontamente disponíveis para absorção e aproveitamento animal) e 7 vitaminas. Combinação perfeita para promover o desenvolvimento e integridade animal.

Título:
Utilização de Promotor L® na melhoria de parâmetros zootécnicos e empenamento de matrizes de corte.

FRANGOS DE CORTE
Título:
Avaliação do uso do Promotor L® nos primeiros dias de vida de
frangos em granja de corte.
Introdução:
Granja localizada na região de Tehuacan, México, sendo uma das
cinco maiores empresas de frangos do país.
Produz 9,5 milhões de aves por ciclo, possuindo 600 mil matrizes.
Objetivo:
Obter maior peso na primeira semana de vida das aves com a
utilização de Promotor L®.

Aminoácidos Essenciais
Vitaminas

EM QUAIS SITUAÇÕES O PROMOTOR L® PODE SER USADO?

Materiais e Métodos:
Suplementação durante os 7 primeiros dias de vida;
Dose: 1 mL de Promotor L® / litro de água de bebida, misturado diariamente;
Foram suplementados 9 lotes com 23.000 aves cada;
Dentro de cada lote foram utilizados 3 grupos: Promotor L®, Produto X e Controle.

Introdução:
Estudo feito em uma granja no estado de Santa Catarina, Brasil.
Produção de ovos para incubação de linhagem de frangos de corte com maior rendimento de carcaça.
Objetivos:
Avaliar a eficácia do Promotor L® nos seguintes parâmetros:
- Empenamento das aves matrizes;
- Aumento de nascimentos de ovos incubáveis;
- Diminuição de ovos trincados.
Material e Métodos:
Suplementação na fase de pré-pico de postura (início na 26ª e término na 35ª semana).
Dose: 1 mL de Promotor L® / litro de água de bebida, misturado diariamente no período da manhã.
Foram utilizados 4 aviários com 7.000 matrizes, sendo 2 tratados (Promotor L®) e 2 controles.
Resultados:
Gráfico e Tabela 1: Porcentagem de nascimentos de ovos incubáveis

Gráfico e Tabela 2: Porcentagem de ovos trincados
coletados entre a 26ª e a 35ª semana

Resultados:
Tabela 1 - Peso em gramas de pintinhos após 7 dias de suplementação

Estresse Ambiental
Calor, umidade, ventilação deficiente, densidade elevada, higiene dificultada, programas de iluminação intensa, etc.
Estresse Nutricional
Desequilíbrios ou deficiências nutricionais, micotoxicoses, na adaptação à nova alimentação, em dietas de elevada densidade energética, etc.
Manejos Estressantes
Alojamento de pintinhos, vacinações, debicagem, mudas forçadas, etc.
Enfermidades Infecciosas
Bacterianas, virais ou parasitárias, após ou junto com medicações, e em qualquer tipo de deficiência imunológica.

Atuação do Promotor L® nas micotoxicoses aviárias:
Além de suplementar as aves, o Promotor L® pode ser usado como adjuvante ao tratamento nas micotoxicoses, pois atua como:
Protetor hepático evitando a necrose hepatotóxica;
Fonte de aminoácidos sulfurados que participam da formação da glutationa, que conjugada com o metabólito de toxinas, torna mais
fácil sua excreção;
Como estimulante biológico.

Conclusões:
Os pintinhos suplementados com Promotor L® alcançaram maior peso aos 7 dias de idade, obtendo em média 10,55 gramas a mais, se
comparado ao grupo controle.

Conclusões:
Melhora visual expressiva no empenamento das aves suplementadas com Promotor L®;
Melhora no percentual de nascimentos dos ovos coletados entre a 27ª e a 35ª semana de matrizes suplementadas com Promotor L®;
Diminuição de percentual de ovos trincados advindos de matrizes suplementadas com Promotor L®.
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