CitriStim

®

Mezinárodní

Typický nutriční profil
Fyzikální vlastnosti
Popis:	ADM nabízí jako zdroj mannan
oligosacharidů a β-glukanů
celobuněčné kvasinky získané
při výrobě kyseliny citronové
Vzhled:

Nutriční profil
Přibližný poměr:
bílkovina ................................................................. 45,000 %
tuk ........................................................................... 4,000 %
vláknina .................................................................. 0,500 %
popel ....................................................................... 3,500 %
vápník ..................................................................... 0,125 %
celkový fosfor ......................................................... 0,270 %
dostupný fosfor ...................................................... 0,250 %
sodík ........................................................................ 0,070 %
lysin ......................................................................... 3,850 %
methionin ............................................................... 0,825 %
sirné aminokyseliny .............................................. 1,250 %
threonin .................................................................. 2,350 %
tryptofan ................................................................. 0,650 %
sušina ...................................................................... 95,000 %
vlhkost .................................................................... 5,000 %
grayscale outlined for dark backgrounds:

světle hnědý, sypký prášek

Typická objemová hmotnost:	560 kg/m3
Rozpustnost:	nerozpustný; suspenduje se
dobře v kapalných roztocích

Složení
Extrahovaný filtrační koláč z výroby kyseliny citronové

Garantovaná analýza
hrubý protein, min. .................................................. 38,0 %
( 0,5 % maximální ekvivalent hrubé
bílkoviny z nebílkovinného dusíku)
hrubý tuk, min. ......................................................... 1,5 %
hrubá vláknina, max. ............................................... 10,0 %
vlhkost, max. ............................................................. 8,0 %

Uskladnění a manipulace

Využitelná energie
prasata ............................................................
drůbež ............................................................
akvakultura ....................................................

Chraňte před vlhkostí a teplotami nad 40 °C (104 °F).
Otevřené obaly znovu utěsněte. Doba skladování je 24 měsíců
při uskladnění v neotevřených, originálních obalech a za
doporučených skladovacích podmínek.

612 kcal/kg
590 kcal/kg
601 kcal/kg

Návod k použití
prasata ............................
drůbež ............................
skot .................................
		
akvakultura ....................
společenská zvířata .......

Podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí jsou informace zde uvedené pravdivé k datu vydání tohoto
dokumentu. Všechna doporučení nebo návrhy jsou prováděna bez záruky zajištění výsledku a mohou se
bez předchozího oznámení změnit. Doporučujeme, abyste si doporučení a návrhy vyhodnotili samostatně.
Zříkáme se veškerých záruk, přímo či nepřímo vyjádřených, a obzvláště se zříkáme nepřímo vyjádřených záruk
obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel a právní nezávadnosti. Naše odpovědnost za pohledávky vzniklé
z jakéhokoli nároku na základě porušení záruky, nedbalosti nebo jinak nezahrnuje následné, zvláštní nebo
náhodné škody a omezuje se na kupní cenu materiálu zakoupeného od nás. Žádné ze zde uvedených tvrzení
nesmí být chápáno jako přímé či nepřímé vyjádření udělení licence v rámci patentu ve vlastnictví společnosti
Archer Daniels Midland nebo jiných stran. Zákazníci jsou sami zodpovědní za získání licencí nebo jiných práv
potřebných k výrobě, použití nebo prodeji produktů obsahujících suroviny společnosti Archer Daniels Midland.

0,5-2 kg/tunu krmné směsi
0,5-2 kg/tunu krmné směsi
1-4 kg/tunu mléčné náhražky
0,5-1 kg/tunu krmné směsi
1-2 kg/tunu krmné směsi
1-2 kg/tunu krmné směsi

Pro konkrétní doporučení kontaktujte zástupce
ADM Alliance Nutrition®.

ADM Alliance Nutrition, Inc.
1000 North 30th St, PO Box C1
Quincy, Illinois USA 62305-3115
Design 1218-0611 mezinárodní
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Zákazníkům po celém světě pomáhá ADM plnit současné spotřebitelské nároky a zároveň
předvídat budoucí potřeby tím, že využívá svých zdrojů – svých lidí, výrobků a tržního potenciálu.
adm.com/SpecialtyIngredients
© Archer Daniels Midland Company

800-775-3295

ANI.SpecialtyIngredients@adm.com
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