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Minerální doplňkové krmivo   
s přírodním esenciálním olejem z oregana (zchutňující látka) 

Struktura: 
Barva: 
Vůně : 

jemný granulát nerozpustný ve vodě  
světle šedá 
silně aromatická 

Popis produktu 

Použití

Účel použití 

Živočišné druhy

V premixech, doplňkových a kompletních krmivech, jako doplněk denní 
krmné dávky. Doplňkové krmivo splňuje podmínky pro použití v ekologické 
produkci v rámci EU.  
Podpora příjmu krmiva 

Prasata, drůbež, přežvýkavci, koně, telata, ovce, kozy, králíci atd.

Doporučené dávkování Standardní:   600 – 1.500 g na tunu kompletního krmiva 
Min./Max:  300 – 3.000 g na tunu kompletního krmiva 
v závislosti na stáří a druhu zvířat, nebo fázi krmení.

Předávkování může způsobit snížení příjmu krmiva

Použité suroviny: 11.1.1 Uhličitan vápenatý, 11.4.1 Chlorid sodný 
Senzorické látky: 2 b Směs aromatických látek - přírodní olej získaný parní 
destilací z rostliny Dobromysl obecná (Origanum vulgare L.) - 50,000 mg/kg

   90.8 %    Lysin  < 0.10 % 
     8.9 % Methionin < 0.10 % 
   35.4 % Železo 1398 mg/kg 
     0.1 % Měď   <  10 mg/kg 
     0.1 % Zinek <  50 mg/kg 
< 0.25 % Kobalt  <    5 mg/kg 

   99 % 

Hrubý popel      
Popel nerozp. v HCl  
Vápník (Ca)   
Sodík (Na)   
Hořčík (Mg) 
Fosfor (P) 

Sušina 
Objemová hmotnost 1.24 g/cm³ 

Nejsou známa. Bezpečnostní list je k dispozici u distributora.

Tolerance 

Bezpečnostní omezení 

Složení 

Typická analýza

Stabilita

Skladování 

Použitelnost

Stabilní v průběhu granulování. 

Skladujte na suchém, chladném a tmavém místě na paletách. Po odebrání části 
obsahu obal vždy řádně uzavřete. 

24 měsíců od data výroby v originálních uzavřených obalech za uvedených 
podmínek skladování. 
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Balení • Papírová pytle s vnitřní PE vložkou á 25 kg

Dodáváno v režimu bez GMO a GMP + FSA.     
Krmivo splňuje podmínky pro použitý v ekologické produkci ve smyslu 
podle Nařízení  Rady (ES) 834/2007 a Nařízení Komise (ES) 889/2008 v 
platné verzi. Platné certifikáty jsou na vyžádání k dispozici u distributora.

DOSTOFARM GmbH 
Hansacker 24  
D – 26655 Westerstede 

ProteinFeeds Trading s.r.o. (CZ 802230-01)   
Klidná 274/8, 161 00 Praha 6  
Česká republika  
www.proteinfeeds.cz 
info@proteinfeeds.cz

Výrobce:

Poznámka

Distributor:




