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1. Nazwa wyrobu MPU EkstruMax  Golden Energy 

2. Przeznaczenie żywieniowe Mieszanka paszowa uzupełniająca.

Mieszanka paszowa ekstrudowana na bazie  kukurydzy  polecana dla bydła

w zależności od składu dawki pokarmowej.

Krowy mleczne  ilości 1-3 kg/dzień/szt.; opasy 0,5-2kg/dzień/szt.;

jałówki, młodzież hodowlana 0,5-1kg/dzień/szt.

3. Opis wyrobu Produkt kruszony

Barwa - swoista dla użytych surowców.

Zapach - swoisty dla użytych surowców, obcy niedopuszczalny.

Zalety użytkowe:

naturalny komponent,

wysoka smakowitość,

łatwość bilansowania dawki,

ochronę  uzyskano poprzez zmianę struktury białka bez użycia środków chemicznych.

4. SKŁAD 1 Śruta kukurydziana- ekstrudowana.

(rodzaj, typ) 2 Olej rzepakowy ekstrudowany.

“VLOG geprüft”  

Produkt nie podlega obowiązkowi znakowania zgodnie z Rozporządzeniem (WE)   

nr 1829/2003 oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1830 Parlamentu Europejskiego

i Rady z dnia 22 września 2003 roku.

Produkt nadaje się do produkcji żywności wolnej od organizmów 

modyfikowanych genetycznie (jest wolny od GMO).

5. SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Energia netto NEL MJ 8,65 Liz 3c % 0,26

Białko og. % 10,50 Met 3c % 0,20

Białko dostępne nBO % 14,40 Met+Cys % 0,40

BTJN % 8,60 Tre 3c % 0,33

BTJE % 11,30 Try 3c % 0,07

Tłuszcz surowy % 10,50 Wapń % 0,04

Włókno surowe % 2,30 Fosfor % 0,30

ADF % 5,50 Sód % 0,02

NDF % 7,80

Popiół surowy % 1,50

6. Status GMP+ Zabezpieczone GMP+ FSA

7. Wilgotność wyrobu Nie większa niż 12%

8. Okres przydatności do spożycia 6 miesięcy od daty produkcji

9. Warunki przechowywania Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, składować na paletach 

i dystrybucji chronić przed światłem. Przewozić czystym transportem zabezpieczającym

przed opadami atmosferycznymi i szkodnikami sanitarnymi.

Producent nie odpowiada za skutki niewłaściwego przechowywania i zastosowania wyrobu.

10. Sposób dystrybucji, opakowania

i oznakowania Worki, Big-bagi ,nr ref. partii i data produkcji na opakowaniu.
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