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Rodzaj grup asortymentowych:
Isilac
Preparat mlekozastępczy dla cieląt.
Mieszanka paszowa uzupełniająca

Skład

Pochodzenie

Wymagania ogólne
Serwatka w proszku, suszone rozpyłowo oleje roślinne (w tym 20% rafinowany olej kokosowy),
hydrolizowane białko pszenne, koncentrat białka sojowego, premiks.
Białko 21,00 %
Tłuszcz 16,00 %
Popiół 11,00 %
Włókno 1,00 %
Laktoza 35,00 %
Lizyna 1,50 %
Wapń(Ca) 0,90 %
Witamina A 55.000 JM/ kg
Witamina D3 4.500 JM/ kg
Witamina E 80 mg/ kg
Witamina C 120 mg/ kg
Energia metaboliczna 15,70 MJ/ kg
UE

WYMAGANIA ORGANOLEPTYCZNE:
BARWA I WYGLĄD: produkt sypki o lekko kremowej barwie, opakowanie i paleta bez śladów zawilgocenia
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: wielowarstwowe worki papierowe z wewnętrzna warstwą folii polietylenowej; klejone; 25 kg. 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. Czyste i suche pomieszczenia, temperatura: 10-20 °C, wilgotność względna 60%,
przechowywać z dala od materiałów o silnym zapachu. Trwałość: 12 miesięcy od daty produkcji.
PRZEZNACZENIE I STOSOWANIE
Preparat mlekozastępczy dla cieląt. Zawiera doskonałej jakości słodką serwatkę, suszone rozpyłowo oleje roślinne oraz
unikatowy pakiet prozdrowotny IMAGRO® (Galaktooligosacharydy, Probiotyki oraz Kwasy organiczne).
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 767/2009 UE
Próby archiwalne dostępne u producenta.
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