
C a t á l o g o d e

P r o d u t o s



B
e

m
-v

in
d

o
s 

a
o

 c
a

tá
lo

g
o

 d
a

M
a

st
e

r 
N

u
tr

iç
ã

o



S
u

m
á

ri
o

Quem Somos

Núcleo / Ração / Concentrados

Bovino de Corte

Bovino de Leite

Pág. 4

Págs. 5 a 13

Págs. 18 a 25

Suínos

Núcleo / Rações Págs. 14 a 17

Núcleo / Rações / Concentrados / Sais Minerais

Núcleo / Sais Minerais / Rações

Aves

Págs. 26 a 31

Equinos

Frangos / Postura / Codornas / Quintal Págs. 32 a 48

Aves Exóticas

Rações Pág. 40

Ovinos e Caprinos

Coelhos

Rações / Sais Minerais / Núcleo

Rações

Págs. 41 a 42

Pág. 43

Peixe

Cevas Pág. 39



A Master Nutrição é uma empresa idônea, bem estruturada e compromissada com o 
bom relacionamento e desenvolvimento de nossos clientes. Atendemos 
comercialmente ou através de formulações personalizadas. Contamos também com 
uma equipe de profissionais qualificados nas áreas: Nutricional, administrativa, 
assistência técnica, vendas e marketing, com o objetivo de melhorar os resultados dos 
nossos clientes.

A Master atua com toda linha de produtos: Premixes, Núcleos, Minerais, Rações e 
concentrados para Suínos, Bovinos de Leite e Corte, Equinos, Ovinos, Caprinos, Aves, 
Pássaros, Peixes  e Coelhos.

A qualidade é primordial no conceito da Master Nutrição e tem contribuído para a 
fidelização de nossos clientes. Todos, direta ou indiretamente envolvidos no resultado 
da empresa são orientados e responsabilizados quanto à boa e permanente qualidade 
conseguida nestes 30 anos de existência.

A constante atualização e desenvolvimentos tecnológicos permitem uma perfeita 
atualização e adequação às necessidades de nossos clientes, proporcionando ótimo 
desempenho e excelentes resultados econômicos.

Através da Política de Melhoria Contínua, utilizando Boas Práticas de Fabricação, 
Qualificação dos Fornecedores, Prestadores de Serviços, Acompanhamento 
Laboratorial e Auditoriais, nos garante a confiabilidade nos processos produtivos e 
resultados no campo.
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SUÍNOSN ú c l e o s
p a r a

SUÍNOS
 
As formulações personalizadas e acompanhamento técnico têm como objetivo adequar os produtos com matérias-primas disponíveis, genética e instalações. 
Mais que isto, cooperar na viabilização do negócio de nossos clientes.

Os núcleos para suínos Master Nutrição, são tecnologicamente desenvolvidos utilizando matérias-primas de última geração. As análises de risco, controle de 
qualidade e BPF, monitoram todo processo de fabricação, contaminantes dos ingredientes, garantindo confiabilidade na utilização dos nossos produtos.
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Principais Características:

3. Acidificantes de última geração ajudam a baixar a acidez estomacal, o que maximiza o efeito das enzimas digestivas, beneficiando o processo nutricional e 
acelerando o desenvolvimento do animal; 

2. Os minerais orgânicos de sua fórmula possuem alta disponibilidade, favorecendo sua absorção e utilização pelos leitões;

1. Contém produtos lácteos que complementam o leite da porca e asseguram um processo tranquilo de desmama dos leitões, ao mesmo tempo que estimula o 
desenvolvimento mais rápido do seu aparelho digestivo;

4. Enzimas aumentam a disponibilidade de fósforo orgânico, reduzindo o uso de fontes minerais de fósforo (mais poluidoras). Estas enzimas atuam sobre 
digestibilidade das proteínas e carboidratos com melhoras acentuadas no desenvolvimento dos leitões. 
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Suínos

Master Pré-400 / Pré-200 (20 kg)

Produtos com proteínas nobres, derivados lácteos, plasma sanguíneo, aminoácidos essenciais, minerais orgânicos, vitaminas, óleos funcionais, cereais pré-cozidos, 
ácidos orgânicos, probióticos e prebióticos.

Master Pré - 200: de 33 - 42 dias de idade.

Modos de uso:
Master Pré - 400: de 7 - 32 dias de idade.
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Suínos

Master Núcleo Recria 25C (25 kg)

Modo de uso: Fase inicial de 71 - 110 dias de idade.
A fonte de fósforo será adicionada na própria propriedade pelo produtor. 

Master Núcleo Inicial 5% (25 kg)

Formulação baseada em proteína ideal e aminoácidos digestíveis, minerais orgânicos e óleos essenciais.
Modo de uso: Fase inicial de 42 - 56 dias de idade.

Contém proteínas nobres, derivados lácteos, plasma sanguíneo, aminoácidos essenciais, cereais pré-cozidos, ácidos orgânicos, aromatizantes, palatabilizantes, 
vitaminas, minerais orgânicos, agentes de controle de doenças entéricas.

Master Núcleo Suínos (20 kg)

Formuladas com aminoácidos essenciais, ácidos orgânicos, minerais orgânicos, aromatizantes, palatabilizantes e vitaminas.

Master Núcleo Recria 4%Master Núcleo Inicial 4%

42 - 70 dias de idade 71 - 110 dias de idade

Master Núcleo Terminação 4%

111 dias de idade ao abate

Todos os núcleos devem ser usados com formulações específicas de acordo com cada instalação e genética da granja.

Modo de uso Modo de uso Modo de uso
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Suínos

Master Núcleo Recria / Reprodução - Marrãs (20 kg)

Modo de uso: 70 - 225 dias de idade.

Master Núcleo Lactação 4% (20 kg)

Modo de uso: Durante o período de lactação.

Energético Leitão (20 kg)

Substitui o uso de açúcar e óleo na formulação.
Modo de uso: 0 - 70 dias de idade.

Master Núcleo Terminação 20C (20 kg)

Modo de uso: 111 dias de idade ao abate.
A fonte de fósforo será adicionada na própria propriedade pelo produtor. 

Master Núcleo Gestação 4% (20 kg)

Modo de uso: Durante o período de gestação.



Master Energy Lactação (20 kg)

Substitui o uso de açúcar e óleo na formulação.
Modo de uso:Fase de Lactação

Master Desmama Plus Leitões

Produto à base de zinco, enriquecida com vitamina A, DL-Metionina e aroma de 
leite, indicado para leitões, como preventivo no controle das diarreias.  

Suínos
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R a ç õ e s
p a r a

SUÍNOS
A Master Nutrição desenvolveu uma linha de rações prontas, 
de qualidade, com objetivo de facilitar a vida de pequenos e 
médios produtores.

C o n h e ç a n o s s o s p r o d u t o s

10



Ração peletizada para uso de leitões na fase pré-inicial. Contêm proteínas nobres, lactose, plasma sanguíneo, vitaminas, minerais orgânicos, óleos funcionais e aminoácidos, 
probióticos e prebióticos, agentes auxiliares de diarreia, que garantem o completo atendimento do requerimento dos leitões para o seu máximo desempenho. Produto de 
excelente palatabilidade, proporciona consumo ótimo com a vantagem de minimizar desperdícios.
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Modo de uso: Fornecer à livre acesso aos animais de 7 dias até 32 dias de idade.

Master Suínos Pré I (20 kg)

Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Fibra Bruta (máx.)

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

Níveis de Garantia

100 g

200 g

30 g

30 g

70 g

14/20 g

5.500 mg

Suínos - Linha Peletizada

Master Suínos Inicial (20 ou 40 kg)

Modo de uso: Fornecer à livre acesso aos animais de 51 a 70 dias de idade.

Modo de uso: Fornecer à livre acesso aos animais de 33 dias até 50 dias de idade.

Master Suínos Pré II (20 kg)

Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Fibra Bruta (máx.)

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

Níveis de Garantia

100 g

220 g

30 g

30 g

70 g

5.000/9.500 mg

5.500 mg

Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Fibra Bruta (máx.)

120 g

200 g

30 g

60 g

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

100 g

6.500/9.500 mg

6.000 mg

Níveis de Garantia
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Modo de uso: Fornecer à livre acesso aos animais de 71 dias até 110 dias de idade.

Modo de uso: Fornecer à livre acesso aos animais de 111 dias até o abate.

Master Suíno Terminação (40 kg)

Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Fibra Bruta (máx.)

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

Níveis de Garantia

120 g

150 g

25 g

100 g

100 g

6.000/9.000 mg

3.000 mg

Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Fibra Bruta (máx.)

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

Níveis de Garantia

120 g

140 g

25 g

100 g

100 g

6.000/9.000 mg

3.000 mg

Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

Níveis de Garantia

Fibra Bruta (máx.)

120 g

140 g

25 g

100 g

100 g

5/11 g

3.000 mg

Master Suíno R/T (40 kg)

Modo de uso: Fornecer à livre acesso aos animais na fase de Recria e 
Terminação até o abate.

Master Suíno Gestação (40 kg)

Modo de uso: Fornecer de 2,0 a 2,5 kg a ração durante o período de gestação 
das porcas.

Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Fibra Bruta (máx.)

120 g

130 g

25 g

120 g

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

150 g

4.000/9.500 mg

3.000 mg

Níveis de Garantia

Master Suíno Recria (40 kg)

Suínos - Linha Farelada
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Modo de uso: Fornecer à livre acesso para porcas em lactação.

Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Fibra Bruta (máx.)

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

Níveis de Garantia

120 g

180 g

25 g

120 g

150 g

4.000/9.500 mg

3.000 mg

Modo de uso: Fornecer 1,5 a 3 kg de ração por dia por cabeça, dependendo do 
serviço e da condição corporal.

Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

120 g

145 g

25 g

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

100 g

6/12 g

5.000 mg

Níveis de Garantia

Fibra Bruta (máx.) 100 g

Veja abaixo a diluição do concentrado com milho:

Master Concentrado Recria / Terminação

Master Concentrado Recria / Terminação

Produto

70%

75%

30%

25%

Milho Concentração

C o n c e n t r a d o
p a r a

SUÍNOS

Suínos

Master Suíno Lactação (40 kg)

Master Suíno Cachaço (20 kg)
Peletizada

Farelada

* Fase Recria

* Fase Terminação



BOVINOSN ú c l e o p a r a

BOVINOS DE CORTE
Master 30 SU (30 kg)

Suplemento mineral e vitamínico recomendado para bovinos de cortes, sua inclusão é de 3%.
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C o n h e ç a n o s s o s p r o d u t o s

R a ç õ e s p a r a

Linha de rações e concentrados de qualidade com objetivo de 
facilitar a vida dos produtores.

BOVINOS
DE CORTE
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Master Confinamento 18 - Ecomix (40 kg)

Bovino de Corte

Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Fibra Bruta (máx.)

120 g

180 g

25 g

100 g

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

N.N.P. Equivalente em Proteína (máx.)

120 g

6.000/9.000 mg

4.500 mg

Níveis de Garantia

75 g

Modo de uso: Fornecer 1 Kg da ração para 100 Kg de peso do animal vivo, junto com o volumoso de boa qualidade.

Mastergrão 15 - Ecomix (40 kg)

Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Fibra Bruta (máx.)

130 g

280 g

25 g

180 g

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

N.N.P. Equivalente em Proteína (máx.)

270 g

25/40 g

8.000 mg

Níveis de Garantia

120 g

Uso exclusivo em confinamento, dispensa o uso de volumoso. Indicado na proporção de 85% de milho inteiro e 15% de MASTERGRÃO 15 – ECOMIX.
Modo de uso: Realizar adaptação dos animais no início do confinamento à nova dieta. Do 1º até o 5º dia, fornecer até 1,3% do peso vivo do animal e ir aumentando 
gradativamente a cada três dias até 2,5% do peso vivo. Esta adaptação dura por volta de 15 dias. Fornecer a dieta em dois tratos diários e apenas de forma seca, contém 
ureia.

16



Bovino de Corte

Masterflex Corte - Ecomix (40 kg)

• Confinamento: Do 1° ao 3º dia indica-se fornecer 1% do peso vivo do animal. Do 4º ao 6º dia fornecer 1,3% do peso vivo do animal. Do 7º ao 9º dia fornecer 1,6% do peso 
vivo do animal. Do 10º ao 12º dia fornecer 1,9% do peso vivo do animal. Do 13º ao 14º dia fornecer 2.2% do peso vivo do animal. Durante o período de adaptação 
proporcionar acesso permanente à água, pastagem ou volumoso de boa qualidade. Após o período de adaptação (15º dia) fornecer de 2,2% a 2.5% do peso vivo do 
animal somente o produto sem volumoso.

Modo de uso:
Produto peletizado, indicado para engorda de bovinos de corte. Uso exclusivo em confinamento e dispensa o uso de volumoso.

• Semiconfinamento: Fornecer de 1,0% a 1,2% do peso vivo do animal, proporcionando acesso permanente à água.  Fornecer apenas de forma seca, contém ureia.

Masterproteisal 360/150 - Ecomix (40 kg)

A utilização dos proteinados é um recurso tecnológico e moderno sobretudo na estação das secas, quando o valor nutritivo das pastagens é bastante reduzido e com 
matéria fibrosa de baixa disgestibilidade, levando os bovinos a perda de peso. O fornecimento da mistura proteica mineral ativa a flora ruminal permitindo  a disgestão 
da fibra com altos teores de celulose, transformando a pastagem seca, aparentemente pobre, em alimento importante na manutenção do peso e até mesmo em 
ganho de peso significativo.
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Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Fibra Bruta (máx.)

120 g

140 g

25 g

220 g

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

N.N.P. Equivalente em Proteína (máx.)

120 g

6.000/9.000 mg

5.000 mg

Níveis de Garantia

75 g

150 para período de água;
360 para períodos de seca.
Modo de uso: 100g para cada 100kg de peso do animal.

Master Confinamento Concentrado 25% - Ecomix (40 kg)
Diluição de 75% de milho moído e 25% do Master Confinamento Concentrado 25% - ECOMIX



N ú c l e o s p a r a

BOVINOS
DE LEITE

Outro componente importante do Master Núcleo Bovino 5% é o “Buffer” que 
controla pH ruminal proporcionando maior teor de gordura no leite e melhor 
digestão dos alimentos e, consequentemente, maior aproveitamento dos 
nutrientes.

O Master Núcleo Bovino 5% foi especialmente formulado para estas vacas, 
considerando as suas exigências importantes de cálcio, fósforo, zinco, 
selênio, ferro, iodo, cobalto, magnésio, manganês, sódio e potássio. 
Possuindo 100% de minerais orgânicos em sua composição e óleos 
funcionais. Contém além de altos níveis destes minerais, as vitaminas A, D, E, 
Niacina e Biotina em quantidades adequadas para suprir as necessidades 
especiais destas vacas para produção de leite e eficiência reprodutiva.

A Master possui dois Núcleos para bovinos de leite, contendo 4% e 5% de 
inclusão. 

Vacas leiteiras de alta produção têm requerimentos nutricionais 
diferenciados de modo a suprir as suas demandas para manutenção, 
produção de leite e gestação. Entre as principais exigências estão os níveis de 
proteína, energia e especialmente os minerais e vitaminas, elementos 
importantes no metabolismo animal, sobretudo em vacas de raças 
especializadas e selecionadas para altas produções.

Bezerro*

Novilhas*

Programa por fases

Fase

0 - 5 meses

5 - 12 meses

Idade

Lactação*

Lactação*

Núcleo Bezerro 20 kg

Núcleo Bezerro 20 kg

Produtos

Núcleo Bovino 20 kg

Núcleo Bovino 25 kg

Núcleo Bovino 20 kg

4%

2%

Inclusão

4%

5%

2%

* Usar formulação específica para cada categoria.
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R a ç õ e s p a r a

BOVINOS
DE LEITE

C o n h e ç a n o s s o s p r o d u t o s
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Bovino de Leite

Rações balanceadas que contém fontes protéicas, energéticas, minerais orgânicos, vitaminas e óleos funcionais que melhoram o desempenho produtivo e 
reprodutivo.

Pontos essenciais no arraçoamento de gado leiteiro:

• As mudanças de ração devem ser feitas de forma gradual para fazer uma adaptação da flora ruminal;

• O nível de energia de uma ração leiteira é dado pelo NDT (Nutrientes Digestíveis Totais) que é a soma de todas as partes digestíveis da ração (Proteína Digestível, Fibra 
Digestível, etc.). Normalmente, o NDT das rações Master varia de 72% a 80%;

• Não é recomendável umedecer rações que contenham uréia. Diminui a palatabilidade e aumenta problema de toxidez.

• Atualmente, as rações da Master para gado leiteiro possui ureia pecuária protegida em sua composição;
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Modo de uso: Fornecer à vontade a partir da primeira semana de vida após a utilização do colostro. Esta ração deverá ser fornecida até o 3º mês de idade.

Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Fibra Bruta (máx.)

130 g

210 g

20 g

120 g

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

120 g

7/13 g

6.000 mg

Níveis de Garantia

Ração Master Bezerro 21 - Ecomix (40 kg)
Peletizada



Ração Master Bezerro 16 - Ecomix (40 kg)

Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Fibra Bruta (máx.)

130 g

160 g

20 g

120 g

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

120 g

7/13 g

6.000 mg

Níveis de Garantia

Modo de uso: Fornecer à vontade a partir da primeira semana de vida após a 
utilização do colostro. Esta ração deverá ser fornecida até o 5º mês de idade.

Peletizada
Ração Master Bezerro 18 - Ecomix (40 kg)

Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Fibra Bruta (máx.)

130 g

180 g

20 g

120 g

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

120 g

7/13 g

6.000 mg

Níveis de Garantia

Modo de uso: Fornecer à vontade a partir da primeira semana de vida após a 
utilização do colostro. Esta ração deverá ser fornecida até o 5º mês de idade.

Peletizada

Ração Master Novilha 16 - Ecomix (40 kg)

Modo de uso: Fornecer na quantidade de 2 a 3 kg de ração por cabeça/dia, após o 
5º mês de idade, dependendo da condição corporal do animal, com volumoso 
de boa qualidade.

Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Fibra Bruta (máx.)

125 g

160 g

20 g

130 g

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

120 g

7/13 g

5.000 mg

Níveis de Garantia

N.N.P. Equivalente em Proteína (máx.) 45 g

Peletizada

Ração Pré-Parto Ecomix (40 kg)

Modo de uso: Vacas no período de 30 dias que antecendem o parto. 
Fornecer 2 kg de ração, divididos em 2 tratos, juntamente com volumoso de 
boa qualidade. 
Substituí-la após a parição por uma ração leiteira, conforme a capacidade de 
produção da vaca.

Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Fibra Bruta (máx.)

125 g

180 g

20 g

110 g

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

120 g

7/13 g

5.000 mg

Níveis de Garantia

N.N.P. Equivalente em Proteína (máx.) 45 g

Bovino de Leite
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Farelada



Master Pró-leite 20 - Ecomix (40 kg)

Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Fibra Bruta (máx.)

125 g

200 g

20 g

120 g

Níveis de Garantia

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

N.N.P. Equivalente em Proteína (máx.)

120 g

7/13 g

5.000 mg

77 g

22

Bovino de Leite - Linha Farelada 

Master Leite 22/72 - Ecomix (40 kg)

Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Fibra Bruta (máx.)

125 g

220 g

20 g

120 g

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

N.N.P. Equivalente em Proteína (máx.)

120 g

7/13 g

5.000 mg

Níveis de Garantia

77 g

Modo de uso: 1kg de ração para 3kg/leite produzido.Modo de uso: 1kg de ração para 3kg/leite produzido.

Master Leite 22/74 - Ecomix (40 kg)

Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Fibra Bruta (máx.)

125 g

220 g

20 g

120 g

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

N.N.P. Equivalente em Proteína (máx.)

120 g

7/13 g

5.000 mg

Níveis de Garantia

77 g

Modo de uso: 1kg de ração para 3kg/leite produzido.

Master Leite 22/76 - Ecomix (40 kg)

125 g

220 g

20 g

120 g

120 g

7/13 g

5.000 mg

77 g

Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Fibra Bruta (máx.)

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

N.N.P. Equivalente em Proteína (máx.)

Níveis de Garantia

Modo de uso: 1kg de ração para 3kg/leite produzido.



Master Mix Leite 20/74 - Ecomix (40 kg)

Produto para vacas leiteiras de baixa produção
Ração com caroço de algodão e polpa citrica com banho de melaço líquido.

Peletizada

Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Fibra Bruta (máx.)

125 g

200 g

20 g

120 g

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

N.N.P. Equivalente em Proteína (máx.)

120 g

7/13 g

4.000 mg

Níveis de Garantia

77 g

Master Mix Leite 24/80 - Ecomix (40 kg)
Peletizada

Ração com caroço de algodão e polpa cítrica com banho de melaço líquido.
Produto para vacas leiteiras de alta produção

Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Fibra Bruta (máx.)

125 g

240 g

20 g

120 g

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

N.N.P. Equivalente em Proteína (máx.)

120 g

7/13 g

4.000 mg

Níveis de Garantia

77 g

Master Leite 25 - Ecomix (40 kg)

Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Fibra Bruta (máx.)

125 g

250 g

20 g

120 g

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

N.N.P. Equivalente em Proteína (máx.)

120 g

7/13 g

5.000 mg

Níveis de Garantia

77 g

Bovino de Leite
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Master Leite 20/80 - Ecomix (40 kg)

Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Fibra Bruta (máx.)

125 g

200 g

20 g

120 g

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

N.N.P. Equivalente em Proteína (máx.)

120 g

7/13 g

5.000 mg

Níveis de Garantia

77 g

Modo de uso: 1kg de ração para 3kg/leite produzido.

Farelada Farelada

Modo de uso: 1kg de ração para 3kg/leite produzido.

Modo de uso:: 1kg de ração para 3kg/leite produzido.Modo de uso: 1kg de ração para 3kg/leite produzido.



Master Leite Concentrado 40 - Ecomix (40 kg)

Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Fibra Bruta (máx.)

125 g

400 g

15 g

120 g

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

N.N.P. Equivalente em Proteína (máx.)

280 g

15/55 g

8.500 mg

Níveis de Garantia

150 g

BOVINOSC o n c e n t r a d o p a r a

BOVINOS DE LEITE

Diluição

Milho

Concentrado

Proteína Bruta

Master Leite Concentrado

60%

40%

22%

NDT 74%

Para criadores que dispõe de uma estrutura apropriada para mistura de ração e que produzem matéria prima (milho, sorgo), a Master possui um concentrado que, além de 
alta qualidade, permite ao criador produzir em sua propriedade várias opções diferentes de mistura, de acordo com os ingredientes disponíveis, tipo de volumoso e época 
do ano.
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Sais Minerais (25 kg)

Produtos que contém os minerais considerados essenciais para o rebanho bovino.

Master Sal 70, Master Sal 80, Master Sal 90 e Master Sal 100 são indicados para bovinos de leite.

Master Sal Pré-parto, indicados no período de 30 a 40 dias antes do parto.

Master Sal 40, Master Sal 45 e Master Sal  65 são indicados para bovinos de corte.

Masterphos 130 e Masterphos 150 são sais concentrados, que precisam adicionar sal comum para seu uso.

2725

Bovino de Leite
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EQUINOSN ú c l e o p a r a

EQUINOS

26



Equinos

2727

Master Núcleo Equinos 4% (20 kg)

Modo de uso: Fornecer 1,5% do seu peso vivo conforme formulação específica. 
 Produto específico para equinos com 4% de inclusão. 

Sais Minerais (25 kg)

Mastersal 80 - Equinos - ADE (vitamina)

Mastersal 80 - Equinos



R a ç õ e s p a r a

EQUINOS

C o n h e ç a n o s s o s p r o d u t o s

28

Linha Ecomix (seca)

Linha Premium (com melaço líquido, aveia e milho floculado)



Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Fibra Bruta (máx.)

130 g

180 g

40 g

150 g

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

200 g

5/17 g

4.500 mg

Níveis de Garantia

Modo de uso:
• Potros de 0 até 6 meses de idade fornecer à vontade;

• Eguas lactantes 1,5 kg para cada 100 kg de peso vivo nos 3 primeiros meses de lactação. 
• Até 1 ano fornecer 1,0 a 2,0 kg de ração para cada 100 kg de peso vivo  junto com volumoso de boa qualidade;

29

Equinos - Linha Premium

Master Potro 18% Premium (30 kg)
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Master Horse 12% Ecomix (30 kg)

Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Fibra Bruta (máx.)

130 g

120 g

38 g

150 g

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

200 g

6/17 g

4.200 mg

Níveis de Garantia

• Até 1 ano de idade fornecer 1,0 a 2,0 kg de ração para cada 100 kg de peso vivo junto com volumoso de boa qualidade;

Animal em atividade moderada fornecer 1,0 kg para cada 100 kg de peso vivo.

Modo de uso:

• Acima de 12 meses: 
Animal em manutenção e atividade leve fornecer 0,5 kg para cada 100 kg de peso vivo;

Master Horse 15% Ecomix (30 kg)

Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Fibra Bruta (máx.)

130 g

150 g

45 g

150 g

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

200 g

7/17 g

5.000 mg

Níveis de Garantia

Equinos - Linha Ecomix

• Éguas gestantes: Fornecer 1,0 kg de ração para cada 100 kg de peso vivo; 
• Potros (7 a 12 meses): Fornecer 1,0 a 1,5 kg de ração para cada 100 kg de peso vivo;

• Equinos adultos Fornecer 1,0 a 1,5 kg de ração para cada 100 kg de peso vivo.
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Master Horse 12% Especial (30 kg)

Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Fibra Bruta (máx.)

130 g

120 g

38 g

150 g

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

200 g

6/17 g

4.200 mg

Níveis de Garantia

Master Horse 12% Premium (30 kg)

Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Fibra Bruta (máx.)

130 g

120 g

38 g

150 g

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

200 g

6/17 g

4.200 mg

Níveis de Garantia

Equinos - Linha Premium

Master Horse 15% Premium (30 kg)

Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Fibra Bruta (máx.)

130 g

150 g

40 g

150 g

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

200 g

6/17 g

4.500 mg

Níveis de Garantia

• Acima de 12 meses: Animais em atividade de trabalho fornecer 1 a 1,5 kg para cada 100 kg de peso vivo.
• Potros de 7 a 12 meses: fornecer de 1 a 1,5 kg para cada 100 kg de peso vivo. 

• Éguas gestantes: Fornecer 1kg para cada 100 kg de peso vivo.

Modo de uso:

292731

Animal em atividade moderada fornecer 1,0 kg para cada 100 kg de peso vivo.

Modo de uso:

Animal em manutenção e atividade leve fornecer 0,5 kg para cada 100 kg de peso vivo;
• Acima de 12 meses: 



N ú c l e o e R a ç õ e s p a r a

AVES

C o n h e ç a n o s s o s p r o d u t o s

32



FRANGOSN ú c l e o s , R a ç õ e s e C o n c e n t r a d o s p a r a

FRANGOS

São núcleos com inclusão de 4% nas rações de frango de corte em 3 fases de criação: inicial, crescimento e final. 

Núcleos para Frangos (20 kg)

Master Núcleo Frango

Engorda 4%

Master Núcleo Frango

Inicial 4%

Master Núcleo Frango

Final 4%

Rações para Frangos

Produtos balanceados que contém fontes protéicas e energéticas e todos os minerais e vitaminas, além de óleos funcionais que melhoram a performance produtiva.
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Master Frango Inicial (40 kg)

 Modos de uso: Aves de corte 1º até 21º dias de idade.

Master Frango Engorda (40 kg)

Master Frango Final (40 kg)

 Modos de uso: Frangos de corte do 22º até 35º dias de idade.

 Modos de uso: Frangos de corte do 36º dias até o abate.

Frangos

Linha Chácara (20 kg)

Ração farelada e triturada nas fases inicial, engorda e final.

Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Fibra Bruta (máx.)

120 g

200 g

15 g

100 g

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

150 g

8/11 g

5.500 mg

Níveis de Garantia

Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Fibra Bruta (máx.)

120 g

180 g

15 g

75 g

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

150 g

7/11 g

3.000 mg

Níveis de Garantia

Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Fibra Bruta (máx.)

120 g

150 g

15 g

100 g

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

150 g

7/11 g

4.000 mg

Níveis de Garantia
C o n c e n t r a d o p a r a

FRANGOS
4 0 / 3 5 / 3 0 ( 2 0 k g  e  4 0 k g )

Produto Concentrado
Frangos

1 até 26 dias

27 até 42 dias

43 dias até o abate

Milho

60%

65%

70%

Diluição conforme abaixo:

Concentrado

40%

35%

30%
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POSTURAN ú c l e o s e R a ç õ e s p a r a

POSTURA

Os Núcleos para poedeiras são elaborados com fosfato de cálcio, calcário calcítico, vitaminas, aminoácidos, mineral, óleo funcionais e sal nos níveis adequados para 
obter o melhor desempenho do plantel.
• Usar formulação específica para cada fase.

Núcleos para Postura

Master Núcleo

Crescimento 4%

Master Núcleo

Inicial Postura 5/4%

Master Núcleo

Postura 4%

Rações para Postura

Produtos balanceados que contém as fontes protéicas, energéticas, minerais, vitaminas e aditivos que molharam a performance produtivas.
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Modos de uso: Fornecer à livre acesso para frangas entre o 60º dia até 120º 
dia de vida.

Master Crescimento Postura (40 kg)

36

Master Postura 16% (40 kg)

Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Fibra Bruta (máx.)

125 g 

160 g

25 g 

100 g

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

180 g

30/45 g

3.700 mg

Níveis de Garantia

Modos de uso: Fornecer à livre acesso a partir do primeiro dia de postura até o 
final da postura, ou a partir do primeiro ovo.

Master Postura 17% (40 kg)

Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Fibra Bruta (máx.)

125 g

170 g

25 g

100 g

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

160 g

20/45 g

3.700 mg

Níveis de Garantia

Modos de uso: Fornecer à livre acesso a partir do primeiro dia de postura até o 
final da postura, ou a partir do primeiro ovo.

Aves

Produto Milho Concentrado

Master Concentrado

Postura
60% 40%

Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Fibra Bruta (máx.)

120 g

140 g

20 g

100 g

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

150 g

7/12 g

4.500 mg

Níveis de Garantia

Concentrado Postura (40 kg)

Linha Chácara (20 kg)

Ração farelada e triturada de postura.



CODORNAS

37

Modo de uso: Fornecer à livre acesso a partir do primeiro dia de postura até o 
final da postura, ou a partir do primeiro ovo.

Ração para Codorna

Linha Chácara (20 kg)

Ração farelada.

- Master Codorna 40 kg



R a ç õ e s p a r a

QUINTAL
Master Frango Inicial Quintal (5 kg)

Modo de uso: Fornecer à livre acesso a partir do primeiro dia até o 21º dia de 
idade.

Modo de uso: Fornecer à livre acesso a partir do 22º dia de idade até o abate.

Master Frango Final Quintal (5 kg)

Modo de uso: Fornecer à livre acesso a partir do primeiro dia de postura até o 
final da postura, ou a partir do primeiro ovo.

Master Postura 14% Quintal (5 kg)

38

Modo de uso: Fornecer à livre acesso a partir do primeiro dia de postura até o 
final da postura, ou a partir do primeiro ovo.

Master Codorna Quintal (5 kg)

* Vendidos em fardo de 6 pacotes de 5 kg.

C o n h e ç a n o s s o s p r o d u t o s

Master Coelhos Quintal (5 kg)



Indicado como atrativo para peixes, para facilitar a 
pesca. O produto não deve ser fornecido como 
suplementação alimentar.

C e v a p a r a

PEIXES

Peixes

39

Master Ceva Peixe Quintal (5 kg)

Master Ceva Peixe Quintal (20 kg)

Master Ceva Peixe Quintal (40 kg)



Produtos para: Patos do mar, Grows, Flamingos, Mutuns, Faisão, etc., com 
resultados aprovados por veterinários renomados internacionalmente e 
especializados nesta área.

- Master Postura 17 MCD (40 kg)

- Master Postura 28 MCD (40 kg)
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R a ç õ e s p a r a a v e s

EXÓTICAS



OVINOSR a ç õ e s p a r a

OVINOS

Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Fibra Bruta (máx.)

120 g

180 g

20 g

100 g

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

110 g

16/25 g

5.000 mg

Níveis de Garantia

Ração Master Borrego / Caprinos Inicial (40 kg)

Ração peletizada para borregos após a desmama. Garante um alto 
desempenho dos animais em suas funções produtivas e reprodutivas.
Modo de uso: Fornecer de 1 % a 2 % do peso vivo do animal mais volumoso de 
boa qualidade. 

Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Fibra Bruta (máx.)

120 g

220 g

20 g

120 g

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

N.N.P. Equivalente em Proteína (máx.)

120 g

10/17 g

4.500 mg

77 g

Níveis de Garantia

Ração Master Ovinos (40 kg)

Ração farelada de alta performance, facilita a precocidade e possibilita um 
crescimento rápido com excelente ganho de peso.
Modo de uso: Fornecer de 1 % a 2 % do peso do animal mais volumoso de boa 
qualidade.

F a s e B o r r e g o
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Modo de uso: Em média fornecer de 1,5 a 2 kg/cab/dia. Procurar sempre 
fornecer um volumoso de boa qualidade. 

Ração farelada e completa de alta performance, facilita a precocidade e 
possibilita crescimento rápido com excelente ganho de peso. As 
quantidades a serem fornecidas variam de acordo com a produção de leite e 
a quantidade do volumoso. 

Master Caprinos 22/76 (40 kg)

R a ç ã o p a r a 

CAPRINOS
Mastersal 65 Ovinos (25 kg)

Mistura pronta e completa com minerais orgânicos.
Modo de uso: Fornecer livre acesso no cocho, com estimativa de consumo de 
7g/cabeça/dia.

M i n e r a l p a r a

OVINOS

Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Fibra Bruta (máx.)

120 g

220 g

20 g

120 g

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

120 g

6/17 g

4.500 g

Níveis de Garantia
N ú c l e o p a r a 

CAPRINOS
Produto com 4% de inclusão elaborado com fosfato bicálcico, calcário 
calcítico, vitaminas, aminoácidos, mineral, promotores de crescimento e sal 
nos níveis adequados para obter o melhor desempenho das cabras.

Master Núcleo Caprinos 4% (20 kg)

Ovinos e Caprinos

N.N.P. Equivalente em Proteína (máx.) 60 g
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Master Coelhos 17,5 (40 kg)

Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Fibra Bruta (máx.)

120 g

175 g

25 g

180 g

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

100 g

7.000/9.500 mg

5.000 mg

Níveis de Garantia

Master Coelhos 12 (20 kg)

Umidade (máx.)

Proteína Bruta (mín.)

Extrato Etéreo (mín.)

Fibra Bruta (máx.)

120 g

120 g

25 g

180 g

Matéria Mineral (máx.)

Cálcio (mín./máx.)

Fósforo (mín.)

100 g

7.000/9.500 mg

5.000 mg

Níveis de Garantia

Coelhos

R a ç õ e s p a r a

COELHOS
Ração Master Coelhos

Ração peletizada e pronta para consumo.

Animais em crescimento

Machos Reprodutores e Fêmeas em Descanso

Fêmeas em Gestação

Fêmeas em Lactação

150 g / animal

até 200 g / animal

até 250 g / animal

até 700 g / animal

Modo de uso: Fornecer 2 vezes ao dia conforme abaixo
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Av. José Bianucci, nº 586, Bairro Bianucci
Poços de Caldas - MG

(35) 3697.1900

www.masternutricao.com.br


