
20
21

05
25

POR

Insumo apropriado para uso na 
produção orgânica. Utilização 
condicionada aos critérios de cada 
regulamento orgânico conforme 
respectivo Atestado emitido. 
Inspecionado pela Ecocert.

EMPRESA COM SISTEMA DE GESTÃO
DE SEGURANÇA DE ALIMENTOS

CERTIFICADO PELA DNV GL
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Nos dias que antecedem o parto, o rápido crescimento do feto e 
o desvio de nutrientes para a produção de colostro aumentam 
os requerimentos nutricionais das vacas. Ao mesmo tempo, o 
consumo de alimentos normalmente cai em torno de 20%. Es-
tes eventos opostos colocam o animal em deficiência energéti-
ca, protéica, e outros minerais.
Keradrench é uma solução de nutrientes que deve ser ofereci-
do à vaca após o parto: Na composição o propionato entra di-
retamente no Ciclo Krebs, o qual rapidamente libera energia 
na forma de glicose. O cálcio é crítico nesta fase por relacio-
nar-se com as contrações musculares o que faz com que mes-
mo uma deficiência subclínica possa comprometer as contra-
ções ruminais (parada ruminal, eventualmente seguida de tor-
ção de abomaso), e uterinas (retenção de placenta, seguida de 
metrite) e o fechamento do esfíncter do teto (predisposição à 
mastite). Na sua formulação o produto leva uma altíssima con-
tagem de leveduras probióticas vivas que vão estimular o con-
sumo de alimento, ao mesmo tempo em que previne a acidose. 
O Kerdadrench proporciona o dobro da energia que os drenchs 
comerciais.

Benefícios
 � Previne descalcificação.
 � Previne cetose.
 � Mantém o equilíbrio energético.
 � Mantém estabilidade na produção leiteira.
 � Produto com maior energia do mercado.
 � Mantém a proteína do leite. 
 � Previne torção de abomaso.
 � A adição de levedura viva previne acidose.
 � Melhora imunidade da vaca pré e pós-parto.

ApresentAção
Embalagem de 1kg, embalado a vácuo, o que garante barreira 
contra oxigênio, a luz, a umidade e a gases

MoDo De usAr
A utilização poderá ser feita em duas doses, na primeira fase 
dissolver 500g de Kera Drench em 30 litros de água (morna) e 
oferecer ao animal. Após 12 horas repita novamente o proces-
so. Para o fornecimento do produto através de sondas, usar a 
proporção de 1kg (Keradrench) para 30 litros de água. Este pro-
cedimento deverá ser realizado por um profissional treinado.

DosAgens
 � Recomendado 1kg (500g/500g) por animal.

níveis De gArAntiA

•	 Saccharomyces	cerevisiae ....................................... 1,2x1012 uFC/kg
•	 Propionato de Cálcio ............................................................ 400g*

uFC= unidades Formadoras de Colônias.
Contém 1,2 trilhão de células vivas por grama.

* 1kg de Keradrench libera 400g de glicose na corrente sanguínea.

suplemento mineral para vacas no pré e pós-parto




