
ZimprovaTM, o melhor desempenho

do rebanho em suas mãos.
ANIMAL ONLY

 para uso exclusivo   
em produção animal

  Aumenta o GPD do 
rebanho em pelo menos +1@ por ano*  

NÃO REDUZ 
CONSUMO

de suplementos1,2

Mais de 
3,7 MILHÕES  

de animais tratados

73

ZimprovaTM, ElancoTM e o logo da barra diagonal são marcas da Elanco ou suas afiliadas. Versão mai/19. Informações válidas até mai/22.  PM-BR-19-0295.
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ZimprovaTM

• A Elanco Saúde Animal, líder mundial na produção de aditivos nutricionais, traz ao 
mercado o ZimprovaTM, aditivo melhorador de desempenho para bovinos contendo 
10% de narasina

• A narasina é um ionóforo de uso exclusivo animal, de uso não compartilhado com 
seres humanos

• Amplamente utilizada na avicultura, sendo considerada um potente ionóforo cujo 
objetivo é melhorar o ganho de peso e a eficiência energética

• Dentre os ionóforos testados in vitro, a narasina aumentou a produção de propio-
nato e inibiu a produção de lactato, podendo ser de 2 a 3 vezes mais potente que 
outros ionóforos (Nagaraja et al., 1987)

• Afeta as bactérias gram-positivas, alterando os padrões de fermentação ruminal e 
tornando o animal mais eficiente na produção de energia 

• Não deprime o consumo de suplemento mineral de bovinos de corte a pasto

• Recomendação de uso: 13 ppm (13 mg de narasina por kg de matéria seca consumida)

• Objetivo de aumentar a eficiência alimentar e o ganho de peso diário de bovinos 
a pasto.

Zimprova™ contém 
narasina 10%

A classe terapêutica da Narasina
não é compartilhada pela

saúde humana

Zimprova™ é um aditivo melhorador
de desempenho para ser utilizado 

em suplementos para bovinos
Registrado no MAPA 

desde Março/15
Melhora a eficiência

alimentar em bovinos 

Streptomyces
aureofaciens



ZimprovaTM NÃO DEPRIME O CONSUMO 

ZimprovaTM aumenta 
o DESEMPENHO A PASTO

 Em uma série de experimentos conduzidos pela Esalq-USP, foi demonstrado 
que tanto em situações reais de pastejo quanto em uma simulação de pastejo, os ani-
mais que receberam Zimprova™ não tiveram diminuição no consumo do suplemento 
mineral (Silva et al., 2015; Polizel et al., 2017; Polizel et al., 2018)

 Animais que receberam ZimprovaTM tiveram ganho de peso diário de 15 a 20% 
a mais do que os animais que não consumiram o suplemento mineral com 
ZimprovaTM, demonstrando a consistência nos resultados de desempenho.  

 Nas águas 
ou na seca, os 
resultados são 
consistentes: 20% 
a mais de ganho 
de peso!
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ZimprovaTM aumenta 
a FREQUÊNCIA DE VISITAS AO COCHO 
 Zimprova™ não afetou o consumo da mistura mineral, aumentou o ganho de 
peso diário e ainda aumentou o número de visitas ao cocho (Cappellozza et al., 2018). 
 Os dados deste estudo demonstram que o consumo de suplemento mineral 
em sistemas de gado a pasto é extremamente errático e o Zimprova™ se mostra 
como uma alternativa para aumentar a frequência de visitas ao cocho de sal sem 
afetar o consumo.
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ZIMPROVA™ vs. LASALOCIDA vs. VIRGINIAMICINA

ZimprovaTM é IMBATÍVEL
 Zimprova™ vem demonstrando resultados consistentes tanto no campo 
quanto nos experimentos com controles mais robustos. Esses resultados positivos 
também estão presentes quando se compara o Zimprova™ aos seus principais con-
correntes de mercado.
 No total, foram conduzidos quatro experimentos para avaliar o desempenho 
(2 experimentos; 140 animais/experimento; 140 dias cada) e o metabolismo ruminal 
(2 experimentos; 32 animais canulados/experimento) de animais consumindo uma 
dieta à base de forragem para simular uma situação de pastejo. (Limede et al., 2019; Miszura 
et al., 2019; Data on file)
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ZIMPROVA™ vs. FLAVOMICINA vs. SALINOMICINA 

 O aumento na produtividade dos animais que consumiram Zimprova™ 
em relação aos outros aditivos pode ser explicado pela maior produção de energia, 
através do aumento nas concentrações de propionato, como exemplificado no 
gráfico abaixo. (Limede et al., 2019; Miszura et al., 2019; Data on file)
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Conclusão
 O aumento da produtividade dos sistemas de bovinos de corte é imprescin-
dível, dado o crescimento populacional, a escassez dos recursos naturais e a 
demanda por produtos de origem animal. Por isso, torna-se fundamental a adoção 
de estratégias nutricionais que aumentem o desempenho do rebanho. É com essa 
premissa que a Elanco Saúde Animal apresenta o Zimprova™ para o gado a pasto. 
Em suma, o Zimprova™:

 Portanto, o Zimprova™ promoveu um ambiente ruminal favorável ao cresci-
mento de bactérias mais eficientes na produção de energia, o que consequente-
mente aumentou a produtividade e desempenho dos bovinos.

• Antimicrobiano de uso exclusivo animal – não compartilha classe 
  com antimicrobianos humanos

• Não afeta o consumo do suplemento

• Aumenta o número de visitas ao cocho de sal mineral

• Melhora as características de fermentação ruminal dos animais

• Aumenta o ganho de peso diário (GPD) do rebanho

• Melhora a eficiência alimentar do rebanho.

• E se mostra imbatível no desempenho e retorno econômico 
  frente aos aditivos concorrentes


