
SPECYFIKACJA PRODUKTU
M E L A S O W A N A M I E S Z A N K A P A S Z O W A UZ U P EtNI AJ A_C A TOFI

Wyd. 100406 Strona 1 z 1

1.0 SKtAD

Wystodki buraczane - 70%
Poekstrakcyjna sruta rzepakowa - 20%
Melasa buraaana -10%

2.0 OPIS PRODUKTU

Pelety o srednicy 6mm +/- 1 mm i dtugosci nie mniejszej niz ich
srednica, o barwie od jasnobrazowej do ciemnobrazowej
i o swoistym zapachu z wyczuwalnym zapachem karmelu.
Dopuszcza sie. do 30% peletow uszkodzonych.
Obecnosc wystodkow splesniatych i ste_chlych oraz przypalonych jest
niedopuszczalna.
Obecnosc zanieczyszaeh mechanicznych jest niedopuszczalna.

3.0 PARAMETRY PRODUKTU (w suchej masie)

Parametry Jedn.

Sucha masa %

Biatko ogolne %

Tluszcz surowy %

Popiot %

Wtokno surowe %
Cukry ogotem %

jako sacharoza
Lizyna %BTJE

Metionina %BT3E

Ca %

p %

Mg %

awarto&

88,00

15,30

0,80

8,50

15,90

18,20

7,76

2,00

1,13

0,25

0,22

arametr>

BTJN

BTJE

BTJP

JPM

JP2

NDF

ADF

ADL

NEL

Jdnostka

9/kg

g/kg
g/kg

JPM/kg

JPZ/kg

g/kg

g/kg

g/kg
MJ/kg

awarto^c

102

112

46

1,03

1,01

353

169

25

7,30

4.0 POCHODZENIE I PRODUKOA

Mieszanke, wyprodukowano w Pfeifer & Langen Glinojeck S.A.
Zygmuntowo 38; 06-450 Glinojeck, z wystodkow uzyskanych
z burakow cukrowych oraz poekstrakcyjnej sruty rzepakowej,
otrzymywanej z rzepaku krajowego, uprawianych w Polsce.

5.0 DOZWOLONE SUBSTANCJE DODATKOWE

Nie zawiera.

6.0 GMO

Wystodki wyprodukowano z burakow niemodyfikowanych
genetycznie, Poekstrakcyjna sruta rzepakowa pochodzi z nasion
rzepaku niemodyfikowanych genetycznie.

7.0 WARUNKI PRZECHOWYWAN1A

Przechowywanie tylko w suchych pomieszczeniach lub silosach ze
wzg!e_du na duza, wrazliwosc produktu na zawilgocenie
a w naste.pstwie splesnienie. Pomieszczenia powinny byi
zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi oraz przenikaniem
szkodnikow.

8.0 STOSOWANIE (SKARMIANIE)

Mieszanka Tofi moze bye skamniana jako sktadnik dawki pokarmowej
paszy tresdwej lub w postaci TMR. Moze miec zastosowanie
w zywieniu bydta mlecznego, bydta opasowego, owiec, koz, trzody
chlewnej i koni (przy karmieniu koni zalecane jest namoczenie
24 godziny przed skarmieniem). Odpowiednia wielkosc dawki i sposob
jej skarmiania w kazdym przypadku zalezy od indywidualnych potrzeb
pokarmowych zwierze,cia. Ilosc mieszanki powinna bye ustalona
w oparciu o dawk? pokarmswa, przygotowana, dla skarmianej grupy
zwierzajt.

9.0 OKRES TRWAtOSCI

Najlepsze przed uptywem 18 miesî cy od daty produkcji.

10.0 OPAKOWANIA

Waga netto

30kg

600-900 kg

Ok. 25 000 kg

Opakowanie

Papierowe worki szyte lub wentylowe

Polipropylenowe worki typu
Big - Bag

Auto-cysterny, wywrotki

11.0 WARUNKI DOTYCZACE TRANSPORTU

Pojazd do przewozu musi posiadac odpowiednia. konstrukcje,
nieuszkodzona, przestrzen tadunkowa, latwa. do utrzymania czystosci,
nieuszkodzone, szczelne i nieprzemakalne zakrycie przestrzeni
tadunkowej (np. plandeke.}.
Podstawiony pod zatadunek pojazd powinien posiadac zamieciona^
bez pozostatosci po jakimkolwiek tadunku przewozonym wczesniej
przestrzen ladunkowa^ wewnetrzna strona plandeki powinna bye
czysta. Przestrzen tadunkowa nie moze bye zarobaczona ani posiadac
sladow bytowania szkodnikow, bez pozostatosci po srodkach
dezynsekcyjnych i myja,cych.
Kazdy podstawiony pod zatadunek pojazd musi pozytywnie przejsc
inspekcje. srodka transportu.

12.0 PALETOWANIE

Standardowa jedn. paletowa Worki 30 kg

Paleta Euro

Przekladka na palecie Papier

Owiniepe ladunku Folia stretch

Hose workdw w warstwie

Hose warstw workow 11

Ilosc workow na palecie 33

Masa netto na palecie (kg) 990

Worki wystaja, poza obrys palety.

Zaleca sie., aby kazdy odbior byt krotnoscia. standardowej jednostki
paletowej.

13.0 BEZPIECZENSTWO PRODUKTU

Produkcja wystodkow jest nadzorowana poprzez wdrozony
i certyfikowany system HACCP zgodny z wymaganiami Codex
Alimentarius CAC/RCP 1-1699, Rev. 4, 2003.
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