INOCULANTES

INDICAÇÃO
Produto indicado para silagens de milho, sorgo, grão
úmido ou reidratado, cana de açúcar e forragens.
COMPOSIÇÃO:
10
Lactobacillus curvatus - 1,0 x 10 ufc/g
Lactobacillus plantarum - 1,0 x 1010 ufc/g
Lactobacillus acidophilus - 1,0 x 1010 ufc/g
10
Pediococcus acidilac ci - 1,0 x 10 ufc/g
10
Enterococcus faecium - 1,0 x 10 ufc/g
10
Lactobacillus buchneri - 1,0 x 10 ufc/g
Lactococcus lac s - 1,0 x 1010 ufc/g
Propionibacterium acidipropionici - 1,0 x 1010 ufc/g
Complexo Enzimá co 5%
AÇÃO
- Acelera fermentação
- Ina va fungos em 24 horas
- Abertura do silo em 72h
- Preserva valor nutri vo da silagem
- Maior conservação e preservação da silagem
- Alimento sem fungo e sem Micotoxinas
- Equilíbrio da ﬂora
- Produto 100% solúvel, não entope o bico

VANTAGENS
Silotrato contém bactérias heterofermenta vas que
garantem a estabilidade aeróbia da sua silagem por
até 30 horas a mais.
VALIDADE
24 meses (Lioﬁlizado)
15 meses (Líquido)
APRESENTAÇÃO
Frascos de 100g (Lioﬁlizado)
Frascos de 250g (Líquido)
COMO USAR
Dissolva 1 frasco de Silotrato em 100 litros de água
potável em temperatura ambiente e sem cloro.
Pulverize 2 litros por tonelada de silagem. O
pulverizador deve estar limpo, isento de qualquer
resíduo químico que possa afetar os
microrganismos.

trata

50 Ton.

Aponte a câmera do seu celular
para a imagem acima e assista ao
nosso vídeo explicativo sobre esse produto.

INOCULANTES

O Biotrato é indicado para fazer a pré-hidrólise e
conservação de forragens ﬁbrosas, silagem de grão
úmido, silagens pré-secadas, silagens de inverno,
silagem de trigo, fenos, palhadas, gramíneas e silagem
FORMA DE AÇÃO DO BIOTRATO
de cana-de-açúcar.
- As enzimas atuam na ﬁbra da planta liberando os
açúcares solúveis disponíveis.
COMPOSIÇÃO
9
Lactobacillus curvatus (Mín.) 10 X 10 ufc/g
9
- As bactérias lác cas aproveitam esses açúcares e
Lactobacillus plantarum (Mín.) 10 X 10 ufc/g
9
produzem ácido lác co, ina vando os fungos e
Lactobacillus acidophilus (Mín.) 10 X 10 ufc/g
9
leveduras.
Pediococcus acidilac ci (Mín.) 10 X 10 ufc/g
Enterococcus faecium (Mín.) 10 X 109 ufc/g
- A enzima degrada as ﬁbras e facilita a
Lactobacillus buchneri(Mín.) 10 X 109 ufc/g
DIGESTIBILIDADE
do animal, aumentando o consumo
9
Propionibacterium acidipropionici (Mín.)10 X 10 ufc/g
e a produção.
Complexo Enzimá co: 8%
- Melhora a conservação do material e com isso maior
MODO DE USAR
valor nutri vo.
Dissolva 1 frasco de 300 gramas do Biotrato em 100
litros de água potável sem cloro e resíduo químico.
- Maior palatabilidade e aproveitamento do alimento,
Pulverizar 2 litros de calda de Biotrato por tonelada de consequentemente maior produção de leite e carne.
material.
APRESENTAÇÃO
Frascos de 300 gramas (líquido): 100% solúvel, não
Trata 50 toneladas de forragens ou
entope bico.
conforme orientação técnica.
Manter sob refrigeração de 2°C a 8°C.

VALIDADE: 15 meses

Aponte a câmera do seu celular
para a imagem acima e assista ao
nosso vídeo explicativo sobre esse produto.

prebióticos / probióticoS

AVES
O FloraFix é um produto Probió co des nado a
alimentação de AVES a base de Microrganismos
Vivos essenciais em alta concentração
8
(5X10 ufc/g) e Prebió cos. Essa junção de
prebió cos + probió cos (simbió cos), são
conceitos novos de segurança alimentar que visa
obter o máximo desempenho produ vo do
animal, manter o equilíbrio da microﬂora
intes nal, auxiliar na digestão, e na absorção de
nutrientes, além de inibir a proliferação de
agentes patogênicos.
INDICAÇÃO
É indicado para frangos de corte e galinhas de
postura.
COMPOSIÇÃO
O Floraﬁx é uma composição exclusiva de
Prebió cos (Inulina, FOS, MOS, Estaquiose e
Raﬁnose) e Probió cos (Bacillus sub lis,
Biﬁdobacterium longum, Enterococcus faecium,
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei)
desenvolvido para contribuir e proteger a saúde
do animal.

MODO DE USAR
Aves de corte:
- Até 21 dias: 1kg/ton/ração;
- Após 22 dias: 0,5kg/ton/ração;
Aves de postura:
- Cria: 1kg/ton/ração;
- Recria: 0,5kg/ton/ração;
- Produção: 0,2kg/ton/ração.
GARANTIA: (Mín.) 5X108 ufc/g
VALIDADE: 24 MESES

Aponte a câmera do seu celular
para a imagem acima e assista ao
nosso vídeo explicativo sobre esse produto.

prebióticos / probióticos

SUÍNOS
O FloraFix é um produto Probió co des nado a
alimentação de SUÍNOS a base de Microrganismos
Vivos essenciais em alta concentração (5X108
ufc/g) e Prebió cos. Essa junção de prebió cos +
probió cos (simbió cos), são conceitos novos de
segurança alimentar que visa obter o máximo
desempenho produ vo do animal, manter o
equilíbrio da microﬂora intes nal, auxiliar na
digestão, e na absorção de nutrientes, além de
inibir a proliferação de agentes patogênicos.
INDICAÇÃO
Indicado para suínos em todas as fases da criação:
Nascimento, desmame, creche,
crescimento e terminação.
COMPOSIÇÃO
O Floraﬁx é uma composição exclusiva de
Prebió cos (Inulina, FOS, MOS, Estaquiose e
Raﬁnose) e Probió cos (Bacillus sub lis,
Biﬁdobacterium longum, Enterococcus faecium,
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei)
desenvolvido para contribuir e proteger a saúde
do animal.

MODO DE USAR
Misturar 2kg do produto por tonelada de ração e
fornecer aos animais após o desmame, mantendo
a disposição de modo con nuo e a vontade.
Para outras dosagens buscar orientação técnica.
GARANTIA: (Mín.) 5X108 ufc/g
VALIDADE: 24 MESES

Aponte a câmera do seu celular
para a imagem acima e assista ao
nosso vídeo explicativo sobre esse produto.

prebióticos / probióticos

RUMINANTES
É um produto Prebió co e Probió co des nado à
alimentação de ruminantes à base de
microrganismos vivos essenciais em alta
concentração.

MODO DE USAR
Ÿ Bezerros fornecer 5 gramas do produto do
nascimento até o desmame.
Ÿ Animais adultos u lizar 2kg/ton de ração.
Ÿ Vacas em lactação fornecer 5 gramas/animal/dia.

INDICAÇÃO
8
GARANTIA: (Mín.) 7X10 ufc/g
Indicado para manter o equilíbrio da microﬂora
intes nal, auxiliar na digestão e na absorção de
nutrientes, além de inibir a proliferação de agentes VALIDADE: 24 meses
patogênicos dos Ruminantes.
COMPOSIÇÃO
Bacillus licheniformis, Bacillus sub lis,
Biﬁdobacterium longum, Enterococcus faecium,
Lactobacillus acidophilus, Lactobacilus casei e
Propionibacterium freudenreichii.
VANTAGENS
- Alterna va para não usar an bió cos e
quimioterápicos.
- Maior segurança alimentar.
- Proteção a saúde dos animais e dos seres
humanos.
- Proteção contra infecções da glândula mamária.
- Maior produção média de leite.

Aponte a câmera do seu celular
para a imagem acima e assista ao
nosso vídeo explicativo sobre esse produto.

prebióticos / probióticos

Contém microrganismos vivos essenciais,
naturalmente presentes no trato intes nal, que
auxiliam na digestão e a eﬁciência alimentar.
Indicado como auxiliar na recomposição de
microbiota intes nal, após quadro de diarreia,
desmame e alterações de dieta, durante e após
terapias com an bió cos e quimioterápicos, pósoperatório, parto, estresse ambiental (calor e frio),
viagens, exposições, acasalamento, vacinação,
auxiliar na promoção de crescimento de animais
jovens, após doenças infecto contagiosas e
Gastroenterites nos animais.
COMPOSIÇÃO
Biﬁdobacterium longum, Lactobacillus acidophilus,
Lactobacillus casei, Enterococcus faecium, soro de
leite em pó, levedura seca de cana-de-açúcar,
inulina, MOS, Extrato proteico vegetal e água.
INDICAÇÃO
Indicado para cães, gatos e pequenos animais,
visando a manutenção ou reposição de microbiota
intes nal.
MODO DE USAR PASTA
Ÿ Animais jovens: mínimo 3g/dia.
Ÿ Animais adultos: mínimo 5g/dia.

MODO DE USAR PÓ
Ÿ 2g a 5g/dia.
Ÿ 2Kg/Tonelada de ração.
Para reposição de microbiota intes nal u lizar por
3 dias consecu vos. Para manutenção de
microbiota intes nal u lizar dose única.
Outros protocolos podem ser adotados a critério
do Médico Veterinário.
GARANTIA: (Mín.) 4X108 ufc/g
VALIDADE:
Ÿ 18 meses (pasta)
Ÿ 24 meses (pó)

Aponte a câmera do seu celular
para a imagem acima e assista ao
nosso vídeo explicativo sobre esse produto.

PROTETOR DA MUCOSA INTESTINAL
SUPLEMENTOS MINERAL PARA CÃES, GATOS, POTROS E BEZERROS

SUPLEMENTOS / prebióticos

petENTERIC
Floraﬁx Pet Enteric é um suplemento mineral
para cães, gatos, potros e bezerros à base de
montmorilonita, prebió cos e eletrólitos, na
forma de pasta oral u lizado para auxiliar no
controle dos distúrbios de absorção intes nal, e
no período de recuperação subsequente,
restabelecendo a função intes nal.
COMPOSIÇÃO
Montmorilonita (bentonita), citrato de
magnésio, sorbato de potássio, cloreto de sódio,
dextrose e glicerina.
INDICAÇÃO
Ÿ Durante e após os períodos de diarreia de
cães, gatos, potros e bezerros.

Ÿ Restauração da mucosa intes nal.
Ÿ Absorção de toxinas.
Ÿ Redução da perda de líquido.

MODO DE USAR
O Pet Enteric é administrado por via oral por 3
dias:
Ÿ Para animais com peso entre 2 a 7 kg,
administrar 2 gramas/dia em duas doses.
Ÿ Para animais com peso entre 7 e 18 kg,
administre 4 gramas/dia, em duas doses.
Ÿ Para animais com peso entre 18 e 30 kg,
administre 8 gramas/dia, em duas doses.
Ÿ Para animais com peso entre 30 e 50 kg,
administre 20 gramas/dia, em duas doses.
Consultar um veterinário antes de usar.

FORMA DE AÇÃO
Ÿ Equilíbrio e hidratação.
Ÿ Controle da diarreia.

VALIDADE: 24 meses

Aponte a câmera do seu celular
para a imagem acima e assista ao
nosso vídeo explicativo sobre esse produto.

SUPLEMENTOS / probióticos

SUÍNOS
Floramax Suíno Pig Doser é um
suplemento energé co adicionado de
aminoácidos essenciais que auxilia no
metabolismo de suínos nas suas diversas
fases de desenvolvimento.

A suplementação com lisina, me onina e
dextrose é uma oportunidade de melhorar
as condições nutricionais e ﬁsiológicas,
melhorando o consumo e aumentando o
ganho de peso diário.

VANTAGENS
Ÿ Enriquecido com próbio co, auxilia na
manutenção do equilíbrio do trato
diges vo
Ÿ Es mula a produção de an corpos,
resultando na melhoria do ganho de
peso diário, com maior conversão
alimentar
Ÿ Controle de diarreias de origem
bacteriana.

MODO DE USAR
Leitões na Maternidade (fornecer via oral)

FORMA DE AÇÃO
Floramax Suínos atua na colonização das
bactérias benéﬁcas da ﬂora intes nal e na
subs tuição parcial das bactérias
causadoras de doenças entéricas ou
sistêmicas (através de suas toxinas).
Auxilia na manutenção da boa saúde
intes nal e na capacidade de absorção dos
nutrientes da dieta.

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

1 a 2 ml para os leitões após a primeira
mamada (preferentemente até seis
horas após).
1ml no dia da aplicação da vitamina
ou ferro.
1ml no dia da castração.
1ml sempre que houver
movimentação de leitões
(transferências entre leitegadas e
mãe de leite).
2ml para leitões refugo.
1 ml por leitão no dia do desmame.
1ml após a u lização de
an microbianos (an bió cos).

VALIDADE: 18 meses

Aponte a câmera do seu celular
para a imagem acima e assista ao
nosso vídeo explicativo sobre esse produto.

adsorventes de micotoxinas

O BIOSEQUEST é um adi vo tecnológico capaz
de sequestrar micotoxinas, que são metabólitos
tóxicos dos fungos que contaminam os
cereais, causando micotoxicoses nos animais.
A adição do Biosequest à ração do animal, faz
com que as micotoxinas sejam adsorvidas,
eliminando os efeitos tóxicos e prevenindo a
saúde do animal. Essas micotoxinas quando
adsorvidas são eliminadas pelas fezes dos
animais, neutralizando os males causados por
elas.
INDICAÇÃO:
O Biosequest AFLA FB é indicado para todas as
espécies de animais. O AFLA tem como obje vo
combater a micotoxina Aﬂatoxina, causada pelo
fungo Aspergillus Flavus e Aspergillus Parasi cus.
Já a função do FB é combater a micotoxina
Fumonisina, causada pelo fungo Fusarium
ver cilliodes que é um fungo predominante em
milho.

DANOS CAUSADOS PELA MICOTOXINA:
Os animais que consomem alimentos
contaminados com Aﬂatoxina, desenvolvem
vários problemas de saúde, incluindo retardo do
crescimento, redução da eﬁciência alimentar e
danos no gado e rins, além de perda de peso,
aumento da mortalidade, imunossupressão e
susce bilidade a doenças infecciosas.
Os animais intoxicados com a micotoxina
fumonisina apresentam menor ganho de peso e
menor conversão alimentar, causando sérias
perdas econômicas.
COMPOSIÇÃO BÁSICA:
Alumínio Silicato de sódio e cálcio e parede
celular de levedura.
FORMA DE USO:
Acrescentar 5 a 10 kg por ton/ração, ou de
acordo com orientação do responsável técnico.
VALIDADE: 24 meses

Aponte a câmera do seu celular
para a imagem acima e assista ao
nosso vídeo explicativo sobre esse produto.

adsorventes de micotoxinas

O BIOSEQUEST é um adi vo tecnológico capaz
de sequestrar micotoxinas, que são metabólitos
tóxicos dos fungos que contaminam os
cereais, causando micotoxicoses nos animais.
A adição do Biosequest à ração do animal, faz
com que as micotoxinas sejam adsorvidas,
eliminando os efeitos tóxicos e prevenindo a
saúde do animal. Essas micotoxinas quando
adsorvidas são eliminadas pelas fezes dos
animais, neutralizando os males causados por
elas.
INDICAÇÃO:
O Biosequest ZEA TR é indicado para todas as
espécies de animais. A função do ZEA é
combater a micotoxina Zearalenona, causada
pelo fungo Fusarium graminearum. Já o TR tem
como obje vo combater a micotoxina
Tricotecenos (DON), causada pelo fungo
Fusarium.

DANOS CAUSADOS PELAS MICOTOXINAS:
A micotoxina Zearalenona tem caracterís cas
estrogênicas em que seu principal efeito tóxico é
frequentemente associado com complicações
nas funções reprodu vas dos animais: edema na
vulva, alargamento do útero, atroﬁa dos ovários
e tes culos, e aborto.
Os animais intoxicados com a micotoxina
Tricotecenos incluem recusa súbita de ração,
perda de peso, diminuição na produção de ovos,
lesões orais, queda de fer lidade, diarreia,
vômito e imunodepressão.
COMPOSIÇÃO BÁSICA:
Parede celular de levedura e carvão vegetal
FORMA DE USO:
Acrescentar 5kg a 15kg por ton/ração, ou de
acordo com orientação do responsável técnico.
VALIDADE:
24 meses

RESULTADOS DE PESQUISA
Conﬁra em nosso site os resultados mais atualizados de pesquisas do Brasil e do mundo.

Aponte a câmera do seu celular
para a imagem acima e conﬁra em nosso
site os resultados mais atualizados de
pesquisas do Brasil e do mundo.
.

A SLO AGROPECUÁRIA
Como tudo começou:
A SLO Agropecuária é uma empresa familiar que iniciou suas a vidades com o Dr. Antonio Sergio de
Oliveira onde a par r de seus estudos de Mestrado e Doutorado sobre Fermentação Lác ca e Qualidade
de Silagem junto a UEL, deu origem ao seu primeiro inoculante.
Quem somos:
Somos uma empresa familiar focada em desenvolver produtos Biotecnológicos para alimentação animal.
O que fazemos:
Realizamos pesquisas para descobrir, criar, desenvolver e disponibilizar produtos
biotecnológicos de eﬁciência para o Agronegócio, além de prestar toda
assistência técnica ao produtor.

Aponte a câmera do seu celular
para essa imagem ao lado e conheça
mais sobre a SLO Agropecuária.

Rod Celso Garcia Cid, s/n Km 84 - Cambé - PR, 86180-970
contato@sloagropecuaria.com.br - (43) 3154-5510

