










































MÉDIA DAS 23 PRIMÍPARAS
18,00 KG

MÉDIA DAS 38 MÚLTIPARAS
18,02 KG

MAIOR PRODUÇÃO
36 KG

RESULTADOS DO  CONTROLE LEITEIRO 
DA FAZENDA PALMEIRAS/MG

@racoesfutura /racoesfutura www.racoesfutura.com.br

   A Fazenda Palmeiras, situada no município de 
Paraopeba-MG, cliente da Rações Futura há 
mais 10 anos, realizou através do técnico da 
Associação Brasileira dos Criadores de Zebu 
(ABCZ), Alexandre Antônio Leite, o controle 
leiteiro da propriedade referente ao mês de 
abril de 2017.

   Foram 61 fêmeas Gir Leiteiro com média geral 
de 18,010 kg, todas em 2 ordenhas diárias. 
Ordenha mecânica canalizada duplo 3:3 sem 
bezerro ao pé,  com ocitocina.

 Esses resultados da fazenda Palmeiras-MG, 
mostram a e�ciência dos produtos da Rações 
Futura.

  A equipe da Futura está apta a fornecer mais 
informações de como alcançar o sucesso com 
seu rebanho através de uma alimentação 
totalmente balanceada, rica em nutrientes e 
fontes de energia, além de uma dieta precisa 
que contribuirá para a redução de custos e 
aumento da lucratividade da fazenda.
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ELITE DESTINOELITE DESTINO

ELITE DESTINO II

PURO GRÃO
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