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0 Specyfikacja wyrobu gotowego

kod produktu/data wydania
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1. Nazwa wyrobu MPU o-MEGA L 

2. Przeznaczenie żywieniowe Polecana:

dla krów 0,5-1 kg/ dzień,

dla cieląt w udziale 10-20% mieszanki treściwej,

dla loch prośnych w ilości 2,5-3% w mpp, 

dla loch od 2-3tyg. przed porodem do końca karmienia

w dawce 400g/szt/dzień lub nie mniej niż 5% w mpp,

dla knurów hodowlanych w ilości 450g/szt/dzień, 

dla koni w dawce 0,5 - 0,8 kg/dzień/szt,

dla norek w ilości 2,5-5 % na dwa tygodnie przed planowanym kryciem samic  

do końca ciąży oraz w okresie karmienia młodych. Zaleca się stosowanie produktu

u norek na polepszenie jakości włosa od sierpnia do grudnia. 

Mieszanka paszowa uzupełniająca.

Dzięki korzystnemu  stosunkowi kwasów omega 3 do omega 6, 

przyczynia się do poprawy wskaźników rozrodczych 

oraz stanu zdrowotnego zwierząt.

3. Opis wyrobu Produkt sypki

Barwa - swoista dla użytych surowców.

Zapach - swoisty dla użytych surowców, obcy niedopuszczalny.

Zalety użytkowe:

Produkt stabilny - łatwiej przechowywać.

Produkt bezpieczny - można wykluczyć chemiczne preparaty konserwujące.

Produkt lepiej strawny - redukcja dodatków enzymatycznych.

4. SKŁAD 1 Nasiona oleiste, owoce oleiste i ich produkty pochodne.

(rodzaj, typ) 2 Ziarna zbóż i ich produkty pochodne.

3 Owoce i ich produkty pochodne.

4 Drożdże i ich części bogate w oligosacharydy mannanu i glukanów ekstrudowane.

“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 met. (trzoda) MJ 16,10 ADF % 15,60

Energia netto NEL MJ 14,80 NDF % 28,40

BTJN % 15,50 Popiół surowy % 8,00

BTJE % 38,50 Liz 3c % 0,68

UDP % 18,00 Met 3c % 0,06

Białko og. % 19,00 Met+Cys % 0,69

Białko dostępne nBO % 10,50 Tre 3c % 0,64

Bilans azotu % 1,10 Try 3c % 0,26

Tłuszcz surowy % 28,00 Wapń % 0,17

Włókno surowe % 10,00 Fosfor % 0,62

Sód % 0,04

Cyjanowodór całkowity (HCN) mg 10

Profil kwasów tłuszczowych (% udział w sumie kwasów)

Kwas palmitynowy % 6,50

Kwas oleinowy % 19,00

Kwas linolowy % 17,00

Kwas linolenowy % 50,00

6. DODATKI: zawartość w 1 kg: BHT E 321 mg 60,0

(wartości dodane) Klinoptylolit pochodzenia osadowego (1g568)1* g 0,35

Carvacrol/Flavis No.04.031- ekstrakt Anabasis satifera 2b* +

7. Status GMP+ Zabezpieczone GMP+ FSA – CEE

8. Wilgotność wyrobu Nie większa niż 10%

9. Okres przydatności do spożycia 4 miesiące od daty produkcji

10. 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.

11. Sposób dystrybucji, opakowania Worki 25kg, nr ref. partii i data produkcji na  opakowaniu.

i oznakowania Luz, nr ref. partii  na dokumencie WM.

Próbka archiwalna pobierana jest podczas rozładunku na fermie.
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