
 

PELLETS DE PRIMEIRA QUALIDADE FEITOS A PARTIR DA GRANULAÇÃO DE PALHA DE TRIGO E CEVADA DOS 

CAMPOS DE CASTILLA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PELLETS DE PALHA  
 

 

PROCESSO DE ELABORAÇÃO 

Processo de produção automatizado com 

trituração, moagem e granulação 

Alto valor de fibra e fácil manuseamento. 

Matéria prima: palha seleccionada de cereais 

castelhanos (trigo e cevada). 

Grânulos de palha livres de impurezas e 

insolúveis. 

CARACTERÍSTICAS 

Palha de trigo e cevada seleccionada 

Forma: pellets de 8 mm de diâmetro. 

Densidade: 550 kg por m3. 

 Fibra: >34% 

Humidade: <10% 

Proteína: >2%  

Cinzas: < 10% 

Expedição: a granel ou em sacos grandes (1.000 

kg aprox.).  

 

MERCADO E USO ESPERADO 

Devido às suas características, pode ser 

incluído na alimentação de ruminantes e 

coelhos, com excelentes resultados. 

Directamente ao gado misturado com 

outros nutrientes. 

Muito adequado para cama de cubículo 

para vacas, cavalos, galinhas e patos. 

Recomenda-se que seja guardado sob 

abrigo e protegido da humidade por um 

período não superior a 2 anos

Produto sem Salmonella, análises periódicas para garantir seu controle e segurança. 

Produto MOLIFIBRA especialmente desenvolvido para uso como cama em fazendas de gado e cavalos, graças à sua alta capacidade de retenção de água (CRA). 

O CRA é a capacidade de um material de absorver água das fezes e urina, evitando a sujeira das pernas e regiões inferiores dos animais. Isso melhora a higiene e o conforto do animal. A MOLIFIBRA desenvolve ninhadas que, além de 
apresentarem uma CRA muito alta, reduzem a formação de amônia (NH3) a partir da Uréia e/ou ácido úrico nas fezes e urina, o que melhora significativamente a saúde dos animais e criadores. eco-sustentabilidade. 

Garantimos a estabilidade do produto e o serviço de fornecimento durante todo o ano. 
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info@molifibra.com 

www.molifibra.com  

0034 947 298 422 

http://www.molifibra.com/
http://www.molifibra.com/

