Salmoxol Premix
Допълващ фураж
Salmoxol Premix е допълващ фураж за свине и птици
Състав:
калциев фосфат, лимонена киселина, смес от ароматни компоненти (цитрусов екстракт,
канела, риган, мащерка, пикантен пипер), носител на зеленчукова основа.
Показания
Прилаган във фураж, Salmoxol Premix се използва за подтискане на патогенната
микрофлора в стомашно-чревния тракт на свине и птици. Salmoxol Premix съдържа
органични киселини и техните соли, както и смес от ароматни компоненти.
Благодарение на синергичното действие на веществата, включени в допълващия фураж,
той има антибактериални свойства срещу различни патогенни микроорганизми и
патогени (Salmonella, E. coli и други). Той не инхибира растежа на полезната чревна
микрофлора. Формулата на Salmxol Premix е съвместима с всички съставки на фуражa,
медикаменти и други допълващи фуражи. Животински продукти, след прилагане на
Salmoxol Premix във фуражите, могат да се използват без ограничения.
Метод на приложение
Прилага се смесен с фураж в следното количество:
- Прасенца: 1 - 2 кг, макс., 4 кг / тон фураж
- свине за угояване (подрастващи и угоени свине): 0,5 - 2 кг макс. 4 кг / тон фураж
- Птици: 0,5 - 2 кг., макс. 4 кг / тон фураж
Съхранение:
На стайна температура, на сухо място, далеч от светлина.
Мерки за защита на работното място и околната среда: Прилагат се общи правила за
защита на труда.
Празните опаковъчни материали се обработват допълнително в съответствие с общите
правила за управление на опаковките.
Годност: 6 месеца от датата на производство.

Специални предпазни мерки, които трябва да бъдат взети от лицето прилагащо
продукта:
Salmoxol Premix е продукт, предизвикващ дразнения. Необходимо е да се спазват
правилата за лична хигиена и мерките за безопасност, предвидени за работа с добавки,
използвани в животинските фуражи. Избягвайте контакт с очите, дихателната система
и кожата. Използвайте очила, ръкавици, защитно облекло и маска. Осигурете
вентилация на работните пространства и местата за съхранение.

Опаковка
Продуктът е опакован в торби по 25 кг.

