INFORMAČNÝ LIST
BERGAFAT ® F-100 Premium
(s vysokým obsahom C 16:0)

V bachore stabilný kŕmny tuk v práškovej forme, určený pre vysoko úžitkové dojnice.
Je vyrobený z frakcionovaných mastných kyselín palmového oleja (100% rastlinný
pôvod), bez prítomnosti nosiča s 99% obsahom tuku.
Parametre:

Celkový obsah tuku (%):
Vlhkosť (%):
Nesaponifikovateľný podiel (%):
Bod topenia (°C):
Jódové číslo (g/100g):
Celk. obsah voľných mastných kyselín (%):
Energetický obsah (MJ NEL / kg):
Farba:
Neobsahuje nikel

Profil mastných kyselín (%):
C-14:0 kys. myristová a nižšie
C-16:0 kys. palmitová
C-16:0 kys. palmitová + 18:0 kys. stearová
C-18:1 kys. olejová
C-18:2 kys. linolová
C-20:0 kys. arachidonová a vyššie
Celkový obsah mastných kyselín
Použitie:
Dávkuje sa:

min. 99
max. 1
max. 2,5
54 - 60
6 – 12
min. 70
27,2
krémovo biela

cca. 3
min. 80
min. 85
cca. 10
cca. 2
cca. 1
92 – 95

Používa sa ako zdroj chránenej energie pre kŕmenie prežúvavcov - dojníc zamiešaním
do kŕmnych zmesí, alebo minimálne s jednou surovinou kŕmnej dávky.
do kŕmnych zmesí pre HD cca do 5%
- v kŕmnych dávkach - pre vysokoprodukčné dojnice – 100 až max.
1000g/dojnica/deň (typická dávka 250 – 500g/dojnica/deň)
pre laktujúce ovce a kozy – 50 - 100 g/zviera/deň

Balenie:
25 kg papierové vrecia s polyetylénovou vložkou, 650 kg big-bagy
Minimálna trvanlivosť: 12 mesiacov od dátumu výroby.
Skladujte na suchom a chladnom mieste.
„Určené výhradne na výživu zvierat.“
Výrobca:
Dovozca do EÚ:
Dodávateľ v SR:

Berg & Schmidt Malaysia Sdn. Bhd., 4200 Shah Alam , Malaysia
Berg & Schmidt GmbH & Co. KG, An der Alster 81, D-20099 Hamburg
Reg.: DE HH 1000 16
PARTNER-vetagro, s.r.o., Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava 2
Tel.: 02 / 555 713 55, Fax: 02 / 554 223 34, vetagro@vetagro.sk

Registračné číslo sprostredkovateľa: SK 400204
Výpočet energetickej hodnoty podľa NRC (2001)
Analytické metodiky podľa QM – dokument LXV

