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SOBRE A PALAVRA JUNDO®
Você sabia que o cuidado com a casa é uma das principais tradições
japonesas? No primeiro dia do ano, há o costume de limpar a
residência e o aroma é a primeira sensação que notamos ao entrar
em um lugar, e pode ser responsável pelo tipo de conexão que
criamos ali. Jundo significa pureza do lar, pois a casa do criador de
rebanhos é a sua criação. Seu objetivo é trazer este cuidado dos
nossos costumes para proteger o seu rebanho e aumentar a sua
produtividade.

DESCRIÇÃO
O Jundo®, é um aditivo acidificante para água de bebida de aves, bovinos
e suínos. A tecnologia Jundo® é segura, fácil de utilizar e econômica.
Produz resultados de melhoria associados aos diversos parâmetros de
qualidade, tornando-os mais eficientes.

MARCA

Jundo®, aditivo acidificante para água.
COMPOSIÇÃO
Ácido acético, ácido lático e água qsp.

GARANTIAS
Ácido acético
Ácido lático

0.5g/Litro
4.0g/Litro

APRESENTAÇÃO
Fluido, “Suspensão homogênea” de cor marrom.

EMBALAGENS

1L: (para caixa c/ 10 unidades) embalagens plásticas cor branca, com
tampa valvulada, capacidade: 1L, caixa com altura 25 cm, largura 45 cm,
comprimento 18 cm, peso líquido: 10 kg. Peso bruto: 11 kg.

5L: embalagem plástica cor branca, com tampa valvulada, capacidade 5L,
altura 21 cm, largura 14 cm, comprimento 25 cm, peso líquido: 5 kg. Peso
bruto: 6 kg.

20L: embalagem plástica cor azul, com tampa valvulada, capacidade 20L,
altura 40 cm, largura 25 cm, comprimento 25 cm, peso líquido: 20 kg.
Peso bruto: 21 kg.

As especificações do produto estão descritas em uma etiqueta adesiva,
fixada na parte frontal da embalagem.

INDICAÇÕES DE USO
O Jundo®, é usado para promover a redução do pH da água de bebida,
para beneficiar o metabolismo digestivo dos animais de produção e
obtenção de melhora no desempenho zootécnico.

MODO DE USAR
Espécie

Inclusão
(água de bebida)

Bombonas 20 L

Frangos de corte e
galinhas de postura

Embalagem

200 mL/100 litros de água

Galões 5 L
Frasco 1 L
Bombonas 20 L

Bovinos

200 mL/100 litros de água

Galões 5 L
Frasco 1 L
Bombonas 20 L

Suínos

200 mL/100 litros de água

Galões 5 L
Frasco 1 L

Para ajuste de doses ou maiores informações a respeito de quantidade e formas
de aplicação, entrar em contato com nossa equipe técnica.

MODO DE CONSERVAÇÃO
O armazeamento deve ser em local ventilado, seco e ao abrigo de luz.

PRECAUÇÕES
Evite contato com os olhos, pele e roupas.

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Distribuído com exclusividade por:
KORIN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LTDA.
Rodovia SP 191 | km 81,5
Estrada Municipal de Camaquã, s/nº
Bairro Área Rural | Ipeúna | SP |CEP.: 13 537-000
CNPJ 08.183.347/0001-29
Tel.: (19) 3576-9518
www.korinagricultura.com.br
contato@korinagricultura.com.br
sac@korinagricultura.com.br

Fabricado por Bacsol Indústria de Insumos Agropecuários Ltda.
R. Monte das Gameleiras, nº 301
Bairro Jardim Califórnia | Barueri | SP
CEP.: 06409-080 | CNPJ 09.295.399/0001-50
Sob licença da Korin Agricultura e Meio Ambiente Ltda.
Técnico Responsável.: Engº Agrônomo e Zootecnista Arnaldo Cerulli Jr.
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