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EDITORIAL:
A NUTRECO BRASIL
VISA A LIDERANÇA
DE MERCADO

Eu

os convido a aproveitar
a primeira edição do

Informativo especialmente preparado para os nossos
clientes revendedores. O principal objetivo é estreitar
ainda mais o relacionamento com os clientes parceiros,
comunicando as novidades da empresa e trazendo
informações relevantes sobre o mercado, nutrição e tecnologia.
Nós estamos passando por grandes mudanças este ano,

NOVA UNIDADE EM TERESINA/PI
Visando expandir sua atuação no mercado brasileiro, a Nutreco
investiu na construção de uma nova unidade produtiva em Teresina/
PI. A nova unidade tem capacidade para produção em larga escala
de rações fareladas, peletizadas e extrusadas, atendendo a demanda
por produtos para diversas linhas de produção animal - em especial
para peixes, ruminantes, aves e equinos - e respeita os conceitos de
boas práticas de fabricação e sustentabilidade. A nova fábrica de
Teresina/PI já foi inaugurada e toda sua modernidade e tecnologia
estão à disposição para atender cada vez melhor os clientes e parceiros
da Nutreco Brasil.

em consequência da integração entre as empresas Bellman,
Nutreco Fri-Ribe e Trouw Nutrition Brasil. A fusão entre a
Nutreco Fri-Ribe e a Trouw Nutrition Brasil ocorreu no final
de 2012, e o nome da empresa resultante é NUTRECO
BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA. A Bellman será integrada
à Nutreco Brasil ainda este ano, e assim teremos uma única
empresa. A gestão foi dividida em três linhas de negócios:
Ruminantes (corte e leite), Aquicultura (peixe e camarão)
e Revendas (várias espécies). Eu fui nomeado para dirigir
a divisão de Revendas, a divisão de Ruminantes é dirigira
pelo Sr. Marcos Mantelato e a divisão de Aquicultura pelo
Sr. Marcelo Toledo.
O Brasil é um dos principais focos de crescimento da
Nutreco no mundo e, portanto, há muita atenção e expectativas
voltadas para este mercado. O objetivo da Nutreco Brasil é se
tornar a melhor empresa de nutrição animal do país, sendo as
medidas que tomamos em 2013 fundamentais para atingir
esta posição de liderança de mercado.
Desejo a todos uma excelente leitura.
Obrigado!

expediente

O melhor das marcas Fri-Ribe e Bellman, unidas pela excelência Nutreco, foi cuidadosamente selecionado para compor
um portfólio único e completo
de produtos para ruminantes,
leite e corte.
A Bellman é especializada
em suplementos minerais de alta
tecnologia para ruminantes, sendo assim, o Programa Nutreco
de Nutrição para Gado de Corte
foi formado com os renomados
produtos Bellman. O Programa
possui produtos específicos
para cada necessidade, os quais
foram desenvolvidos em campos
experimentais e centros de pesquisa com foco no resultado.
O Programa Nutreco de
Nutrição para Gado de Leite

Márcio Paiva
Gerente Geral Revendas
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foi composto pelos produtos
Fri-Ribe, aproveitando o extenso
know-how da marca no segmento
e a tecnologia TL. Para completar o portfólio de produtos para
gado de leite, a Nutreco está
comercializando o Sprayfo, um
sucedâneo lácteo que traz excelentes resultados na substituição
do aleitamento.
A linha de produtos para
Gado de Elite foi formada com
os produtos Fri-Ribe (Fri-Elite)
aliada às inovações tecnológicas
da Bellman.
Ao todo, mais de 70 produtos para pecuária de corte e de
leite estão disponíveis para que
nossos clientes, produtores e
revendedores, possam acelerar
seus resultados.
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LINHA DE EQUINOS DA NUTRECO MUDA PARA MELHOR
O Programa Nutreco de Nutrição para

pela tradicional marca CLASSIC HORSE, que

Equídeos passou por uma reestruturação,

agora é focada na melhor relação entre custo

cujo destaque é o lançamento da nova linha

e benefício aos nossos clientes.

de produtos PAARDEN.
A palavra “paarden”, do idioma holandês,
significa cavalo. Esta linha de produtos
nasceu da modernização do antigo portfólio

A linha PAVO, formada por produtos de
alta qualidade e performance, foi mantida
sem alterações.

de produtos Classic Horse, e é formada

Todos os produtos da linha Nutreco

pelos produtos Paarden Potro, Paarden

para equinos são tecnicamente formulados

Performance, Paarden Sport Mix, Paarden

a partir de rigorosas normas internacionais

Base, Paarden Equilíbrio e Paarden Blend 36.
A antiga marca Mustang saiu de linha, mas
seus produtos passaram a ser representados

de qualidade com o objetivo de atender as
exigências nutricionais de cada fase da vida
e dos diferentes tipos de atividades.

FENO DE GRAMÍNEA OU DE ALFAFA? EIS A QUESTÃO.
O equídeo para esporte, por ser um animal herbívoro, precisa de
um aporte de volumoso mínimo em sua dieta para que seu metabolismo digestivo funcione normalmente.
No caso específico de um animal adulto, encocheirado em trabalho ao redor de 1h por dia, que normalmente recebe a quantidade
recomendada de algum dos nossos produtos das linhas Pavo ou Paarden, apresenta as necessidades proteicas, energéticas, vitamínicas
e minerais totalmente supridas.
A ração já possui equilibrada a relação cálcio e fósforo. Tanto a
alfafa, que é uma leguminosa, quanto às gramíneas, em geral, podem
ser transformadas em feno através de um processo de desidratação.
Entretanto, o feno de alfafa e o de gramínea apresentam composição
bromatológica e nutricional diferentes. O feno de alfafa possui altos
teores proteicos e de cálcio, além de geralmente ser mais caro. O
feno de gramínea apresenta um aporte menor de proteína e baixo

teor mineral, e o fósforo se encontra um pouco mais alto que o cálcio.
Quase todas as rações são calculadas em função do déficit alimentar
causado pela limitação de ingestão voluntária de forragens.
Sendo assim, fornecer ao cavalo exclusivamente feno de alfafa
desequilibraria totalmente sua dieta. O cavalo receberia muito mais
proteína e cálcio do que necessita o que, ao longo do tempo, poderia
causar problemas hepáticos e/ou renais com alteração do metabolismo de cálcio e fósforo. O feno de gramínea de boa qualidade ou
uma mistura na proporção de 75% de feno de gramínea e 25% de
feno de alfafa seria mais indicado, seguro e econômico do que o uso
exclusivo de feno de alfafa.

Celso Lorenzo
Gerente de Produtos Equinos
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A união dos melhores resultados.

Bo+
tina

Bi

a

Lisin

Óleotal
e
Veg

MUDOU PARA MELHOR!
Conheça nossa nova linha PAARDEN de
ração para equídeos, desenvolvida a partir da
modernização do antigo portfólio de produtos
Classic Horse:
PAARDEN
PAARDEN
PAARDEN
PAARDEN
PAARDEN
PAARDEN

POTRO
PERFORMANCE
SPORT MIX
BASE
EQUILÍBRIO
BLEND 36
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