
O QUE É AGELAC 84?
É gordura protegida a base de um sal de cálcio de ácidos 
graxos provenientes da gordura de palma, com perfil 
adequado para potencializar a fertilidade, a reprodução 
e a produtividade de leite e de carne nas espécies 
indicadas.
Em ruminantes, possui alta inércia ruminal e nos 
monográsticos, por sua vez, evita problemas de ordem 
metabólica, conferindo melhor absorção.

AGELAC 84 É GORDURA PROTEGIDA?
Por ter como base ácidos graxos livres, a proteção é mais 
eficiente e, assim, sua inércia ruminal é maior do que nos 
produtos a base de soja. Contém os ácidos graxos 
essenciais Ômega 3 e Ômega 6, que conferem melhor 
fertilidade e favorecem o aumento da imunidade aos 
animais.
Além disso, contém outros ácidos graxos que impactam 
positivamente na produção de leite e na marmorização 
da carne.

COMO O AGELAC 84 FUNCIONA?
Seu processo produtivo evita sua digestão ruminal e 
fornece, assim, a energia necessária tanto para a redução 
do déficit energético quanto para a melhoria da 
imunidade e da produtividade do animal. Desta forma, a 
nutrição e a saúde do animal, bem como de sua cria, será 
potencializada.

QUAIS AS VANTAGENS GERADAS PELO AGELAC 84?
- Aumentar o aporte de energia de concentrados e/ou 
volumosos.
- Favorecer o aumento da produção de leite.
- Favorecer o aumento da quantidade de gordura e 
aprimorar o perfil de ácidos graxos do leite.
- Favorecer a melhoria do amaciamento da carne via 
processo de marmorização.
- Aprimorar o desempenho reprodutivo do animal via 
aumento da taxa de fertilidade (folículos ovarianos em 
maior número e mais eficientes) e redução do tempo 
entre partos.
- Favorecer o nascimento de crias mais robustas e com 
melhor desempenho de crescimento.
- Ajudar a diminuir a incidência de abortos e auxiliar na 
recuperação pós-parto.
- Favorecer a diminuição do estresse térmico;
- Favorecer a redução de leitões natimortos.
- Contribuir para o ganho de peso em suínos via aporte 
energético.

APLICAÇÕES
Suplementação energética para a alimentação direta ou 
inclusão na ração de bovinos - leite e corte - ovinos, 
equinos, caprinos, bubalinos e suínos.

COMO UTILIZAR?
O fornecimento recomendado é de:
a. Vacas de média a alta produção: 300 a 1000 
gramas/animal/dia.
b. Vacas em pré-parto: 50 a 250 gramas/animal/dia.
c. Gado de corte: 100 a 600 granas/animal/dia.
d. Porcas em lactação: 100 a 200 gramas/animal/dia.
e. Ovinos e Caprinos em lactação: 50 a 150 
gramas/animal/dia.
f. Suínos: 100 a 250 gramas/animal/dia.
g. Equinos: 100 a 400 gramas/animal/dia.

Obs.: Para todas as espécies, deve-se levar em 
consideração a dieta e a nutrição, bem como realizar um 
programa de adaptação; para tanto, consultar técnico 
para recomendação mais adequada.
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ESSENCIAIS

Umidade (máx.)

Ácido Palmítico (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Matéria Mineral (máx.)

NDT (mín.)

Energia Metabolizável (mín.)

3%

45%

84%

13%

188%

7100 Kcal/Kg
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