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1.0 SKtAD

Melasowane wysk)dki buraaane

2.0 OPIS PRODUKTU

Peiety o srednicy 6mm +/- 1 mm i dtugosci nie mniejszej niz ich
srednica, o barwie od jasnobra,zowej • do ciemnobra.zowej
i o swoistym zapachu z wyczuwalnym zapachem karmelu.
Dopuszaa sie. do 30% peletow uszkodzonych .
Obecnosi wysfodkow splesniar/ch i stQchtych oraz przypalonych jest
niedopuszczalna.
Obecnosc zanieczyszczeh mechanicznycri jest niedopuszczalna.

3.0 PARAMETRY PRODUKTU (w suchej masie)

Parametry

Sucha masa

Bialko ogdlne

Tluszcz surowy

Popiol

Wfokno surowe

Cukryogolem
jako sacharoza

Uzyna

Metionina

Ca

P

Mg

Jedn. .

%

%

%

%

%

%

%BTJE

%EDE

%

%

%

awartost

88,00

11,40

0,40

7,65

16,40

18,20

7,93

2,00

1,21

0,08

0,17

arametry

BTJN

BTJE

BTJJP

JPM

JPZ

NDF

ADF

ADL

NEL

adnostka .

9/kg

9/kg

g/kg

JPM/kg

JP2/kg

9/kg

g/kg

9/kg

MJ/kg

awartosc

77

107

38

1,03

1,02

363

170

15

7,31

4.0 POCHODZENIE I PRODUKOA

Wyslodki wyprodukowano w Pfeifer & Langen Glinojeck S.A.
Zygmuntowo 38; 06-450 Glinojeck, z burakow cukrowych
uprawianych w Polsce.

5.0 DOZWOLONE SUBSTANC3E DODATKOWE

Nie zawiera. .

6.0 GMO

burakow niemodyfikowanych

7.0 WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Wysfodki wyprodukowano
genetycznie.

Przechowywanie tylko w suchych pomieszaeniach lub silosach ze
wzgl̂ du na duza, wrazliwos^ produktu na zawilgocenie,
a w naste.pstwie splesnienie. Pomieszczenia powinny byd
zabezpieczone przed wpfywami atmosferycznymi oraz przenikaniem
szkodnikow.

8.0 STOSOWANIE (SKARMIANIE)

Melasowane wyslodki buraczane moga. bye skarmiane bezposrednio
lub w mieszankach z innymi paszami. Moga, miec zastosowanie
w zywieniu bydta mlecznego, bydla 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. Hose wyslodkow
powinna bye ustalona w oparciu o dawk? pokarmowa, przygotowana,
d!a skarmianej grupy zwierzaj:.

9.0 OKRES TRWAtOSCI

Najlepsze przed uplywem 18 miesie^y od daty produkcji.

10.0 OPAKOWANIA

Waga netto Opakowanie

30 kg Papierowe work! szyte lub wentylowe

finn Qnn
buu yuu

Polipropylenowe worki typu
Big - Bag

Ok. 25 000 kg Auto- cystemy, wywrotki

11.0 WARUNKI DOTYCZACE TRANSPORTU

Pojazd do przewozu musi posiadac odpowiednia, konstrukcje,
nieuszkodzona, przestrzen tadunkowq_ latwa. do utrzymania czystosci,
nieuszkodzone, szczelne i nieprzemakalne zakrycie przestrzeni
ladunkowej (np. plandeke.).
Podstawiony pod zaladunek pojazd powinien posiadad zamiecionaj
bez pozostatosci po jakimkolwiek ladunku przewozonym wczesniej
przestrzen tedunkowa^ wewne.trzna strona plandeki powinna bye
czysta. Przestrzen ladunkowa nie moze bye" zarobaczona ani posiadac
s"ladow bytowania szkodnikow, bez pozostalosd po srodkach
dezynsekcyjnych i myja.cych.
Kazdy podstawiony pod zatedunek pojazd musi pozytywnie przejsc
inspekcje. srodka transportu.

12.0 PALETOWANIE

Standardowa jedn. paletowa Worki 30 kg

Pa'eta Euro

PrzeWadka na palecie Papier

OwiniQde ladunku Foiia stretch

Ilosc workow w warstwie

Hose warstw workow 11

Hose workow na palecie 33

Masa netto na palecie (kg) 990

Worki wystaja, poza obrys palety.

Zaieca sî , aby kazdy odbior byl krotnoscia, standardowej jednostki
paletowej.

13.0 BEZPIECZENSTWO PRODUKTU

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