Salt Licks

KNZ® SHEEP

SALT
KNZ salt sten er essentielle i arbejdet med at sikre dyret behov for salt, mineraler, sporstoffer og vitaminer, der er afgørende for et godt helbred, og
dermed produktiviteten i dit dyrehold. En mulig mangel på disse stoffer kan resultere i nedsat appetit, mælkeudbytte, vækst og naturlig modstandskraft.
Også frugtbarhedsproblemer og vægttab kan stige. Hvert dyr har et individuelt (salt) behov. Derfor har KNZ udviklet specielle licks til kvæg, kalv, får,
heste og vildt. På grund af dyrs naturlige slikkeadfærd er de i stand til at afbalancere deres behov for salt, mineraler, sporstoffer og vitaminer ved hjælp
af en salt sten.
Alle KNZ licks er udviklet i intensivt samarbejde med slutbrugere, ernæringseksperter og universiteter. KNZ salt licks er lavet af et meget rent salt uden
kunstige farvestoffer, duftstoffer og aromastoffer.
PRODUKT BESKRIVELSE
Saltbehovet hos får er afhængigt af mange faktorer. Vægt, foder, sammensætning af græsset og vandoptagelse er nogle af disse faktorer. Disse faktorer
kan variere stærkt, hvilket resulterer i, at bestemmelsen af det eksakte saltbehov for et dyr er komplekst. Mangel på natrium kan forårsage uønsket
virkninger som nedsat appetit, vægttab og sygdom. KNZ Sheep er specielt udviklet og tilpasset fårens behov og indeholder ikke kobber. Ud over salt
indeholder KNZ Sheep magnesium og vigtige sporstoffer som zink og iod. Tildeling af KNZ Sheep er en effektiv og effektiv måde at imødekomme dine
fårs individuelle behov på.

Store dry
Durability 3 years

SAMMESÆTNING
Indhold
Mineraler
Natriumklorid (NaCl)
indhold af natrium
Magnesium (Mg)
Sporstoffer
Zink (Zn)
Jern (Fe)
Iod (I)
Selen (Se)

Fordeling
98.6 %*
38.8 %
0.2 %

Råstoffer
NaCl
NaCl
MgO

Natriumklorid
Natriumklorid
Magnesium Oxid

5000 mg/kg
500 mg/kg
300 mg/kg
10 mg/kg

ZnO
FeCO3
Ca(IO3)2
Na2SeO3

Zink Oxid
Kobber hydroxy carbonat
Calcium iodate
Natrium Selenite

* Baseret på tørret rent salt

PARTIKELSTØRRELSESFORDELING
n.a.
GMP registration
no. PDV 500064

2000 kg/m3

DENSITET

Certified QM system,
ISO 9001 / 14001 and
Skal certified

LEVERINGS ENHEDER
Salt Lick
Artikel nummer
EAN (Enkelt unit)
EAN (colli)
Palle

HS code
23099096
CAS registration No.
7647-14-5
Einecs-ident No.
231-598-3
AkzoNobel Functional
Chemicals B.V.
P.O. Box 25
7550 GC Hengelo OV
The Netherlands

Lag
Antal lag
Total vægt
Netto vægt

10 kg x 112
3052
87158816
n.a.
Euro HT
120 x 80 cm
4
28
1,148 kg
1,120 kg

AkzoNobels saltsten fremstilles i henhold til GMP + betingelser, og produktionsprocessen er i overensstemmelse med kravene til biologisk produktion som
nævnt i forordning (EØF) nr. 889/2008. Et certifikat for biologisk produktion Holland er blevet tildelt dette under firma nummer 023352 af stiftelsen Skal.
Alle saltsten er fri for gluten, patogener, allergener og indeholder ingen mikroorganismer og / eller spor af skaldyr og / eller bløddyr. Desuden er alle
saltsten fri for rester af insekticider.
AkzoNobel er et ISO 9001/14001 certificeret selskab, og alle dets aktiviteter er kategoriseret i Q.H.S.E. system (kvalitet, sundhed, sikkerhed og miljø)

www.akzonobel.com/
saltspecialties
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