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Rodzaj grup asortymentowych:
Fosforan jednowapniowy
Materiał paszowy

Wymagania ogólne
Skład

Fosfor ogólny min 22,7%
Wapń min 16%
Wielkość cząstek 0,2-1,4 mm min 95%

Pochodzenie

UE

WYMAGANIA ORGANOLEPTYCZNE:
BARWA I WYGLĄD: barwa szara, właściwa dla produktu, produkt sypki,
ZAPACH: swoisty, zapach pleśni i stęchlizny niedopuszczalny
ZANIECZYSZCZENIA: nie wyższe niż określone w aktualnych normach,
WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE:
Zgodnie z GMP+ BA1 Specific Feed Safety Limits (previous: Product standards
WYMAGANIA PRAWNE:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach.
Produkt spełnia wymagania GMP+ BA1
FORMA OPAKOWANIA: wyrób dostarczany luzem, w BB lub workach 25 kg, przyczepa samochodowa samowyładowcza,
przykryta plandeką; naczepa samochodowa z plandeką; środki transportu używane do przewozu winny być szczelne, czyste,
suche, wolne od szkodników i obcych zapachów, zabezpieczające wyrób przed zamoknięciem i rozsypywaniem się,
WARUNKI PRZECHOWYWANIA: magazyny zabezpieczone przed dostępem szkodników, gryzoni, zabezpieczające surowiec
przed zamoknięciem i spleśnieniem, temperatura otoczenia. Trwałość: 2 lata od daty produkcji
PRZEZNACZENIE I STOSOWANIE
Fosforan jest podstawowym źródło wapnia i fosforu w mieszankach paszowych. Wapń jest składnikiem budulcowym kośćca i
zębów ( 99% całej jego zawartości w organizmie ), stąd jego niedobór skutkuje u młodych zwierząt zahamowaniem wzrostu i
wystąpieniem krzywicy, zaś u dorosłych osłabieniem i łamliwością kości ( osteomalacja ).
Fosfor jest drugim po wapnie składnikiem budulcowym kości, ponadto bierze udział w wielu ważnych przemianach
biochemicznych ( składnik m. in. kwasów nukleinowych i ATP ).
Do produkcji środków żywienia zwierząt. Dokładne stosowanie w etykiecie
INNE INFORMACJE: przy pierwszej dostawie dostarczana specyfikacja/ atest, w przypadku dostaw GMP+ najpóźniej w dniu
dostawy klient otrzymuje informację: ,,Dostarczana pasza jest zabezpieczona GMP+ FSA”
Etykietowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2017/1017
Próby archiwalne dostępne u producenta.
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