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Типова специфікація

Загальні відомості
Назва продукту: Соняшниковий шрот
Марка продукту: гранульований
Найменування продукту: Шрот соняшниковий універсальний тостований гранульований
Призначення або спосіб використання: для виготовлення кормів у птахівництві та тваринництві
Нормативні документи: ДСТУ 4638:2006 Шрот соняшниковий, Технічні умови
Сертифікація, рівень відповідності: GMP+ B1 (кормовий)

Фізичні характеристики
Зовнішній вигляд: тверді гранули циліндричної форми
Колір: від сірого до зеленувато-сірого або коричнувато-сірого
Запах: притаманний соняшниковому шроту (згідно з DSTU 4638:2006)
Діаметр гранул, мм: 8,0
Довжина гранул, мм: 12,0
М.ч. гранул, що пройшли крізь сито 2 мм, %: 0,4
Домішки та сторонні речовини: Сторонні речовини:

Скло  не допускається
Пакувальні матеріали не допускається
Деревина не допускається
Пластик не допускається
Пісок не допускається
Каміння не допускається
Метал не допускається

Хімічні характеристики
М.ч. вологи та летких речовин, % (не більш ніж): 10,2
М.ч. золи, не розчинної у 10% растворі соляної кислоти, у а.с.р., %: 0,63
М.ч. жиру та екстрактивних речовин, в перерахунку на а.с.р., %: 0,70
М.ч. залишкової кількості розчинника, %: 0,05

Поживні характеристики
Сирий протеїн в перерахунку на а.с.р., %: 40,03
М.ч. сирої клітковини в перерахунку на а.с.р., %: 20,06
Сумарна м.ч. розчинних протеїнів до загальної кількості протеїну, % 70,74
Загальна енергетична поживність у перерахунку на суху речовину: 1,12

Показники безпечності
Вміст ртуті (Hg), мг/кг (не більш ніж): 0,02
Вміст кадмію (Cd), мг/кг (не більш ніж): 0,40
Вміст миш’яку (As), мг/кг (не більш ніж): 0,50
Вміст свинцю (Pb), мг/кг (не більш ніж): 0,50
Вміст афлатоксину B1, мг/кг (не більш ніж): 0,05
Вміст зеараленону, мг/кг (не більш ніж): 0,1
Радіонукліди:
Питома активність цезію-137 (Cs-137), Бк/кг (не більш ніж): 600
Питома активність стронцію-90 (Sr-90), Бк/кг (не більш ніж): 100

Мікробіологічні характеристики
Ентеробактерії: не допускаються
Сальмонели: не допускаються
Пліснява або дріжджові грибки: не допускаються

Пакування, зберігання та транспортування
Умови зберігання: зберігати у сухих, вільних від шкідників приміщеннях, захищених від вологи
Умови транспортування: захищати від вологи під час перевезення
Термін  придатності до використання: 3 (три) місяці від дати виробництва
Пакування: відвантаження насипом
Способи транспортування: залізничні вагони-хопери; напівпричіпи самоскидного типу

Це типова специфікація продукту, що надається лише в інформаційних цілях, Наскільки нам відомо, всі дані, значення параметрів та інші відомості, що 
наводяться у цьому документі, є правильними та дійсними, однак, ми не можемо це гарантувати, Фактичні характеристики продукту можуть 
змінюватись без попередження, Обов’язкові для дотримання характеристики продукту може бути визначено лише на підставі договору або контракту, 

Виробник:
Приватне підприємство “Віктор і К”
вул, Висоцького 2, смт Власівка, м, Світловодськ,
Кіровоградська обл,, 27552 Україна

Тел,: +38 05236 54012 
E-mail: info@kingsmak,com,ua
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