Organoleptické vlastnosti:
Názov produktu:
Obchodný názov: DDGS (Distillers´
Dried Grains and Solubles)

Číslo KS z katalógu krmív:
1.12.11- Liehovarské kukuričné mláto s
výpalkami sušené

Základné informácie:
DDGS vzniká ako vedľajší produkt
pri výrobe bioetanolu. Vyrába sa
sušením a peletizovaním pevných
zvyškov fermentovaných zŕn kukurice.

Vstupná surovina:
Zrno kukurice siatej (Zea Mays)

Vzhľad: granule alebo sypký materiál
Farba: medovo-žltá
Vôňa: typická pre daný produkt, bez cudzieho zápachu

Zloženie a výživová hodnota:
údaje sú uvedené v prepočte na 100% sušinu
Parameter
Sušina.

obsah
v hmot.%
min. 86,0

Dusíkaté látky

min. 30

Vláknina

min. 8

Tuk

min. 8

Popol nerozp. v HCl *)

max. 2,2

Bezdusíkaté látky výťažkové **)

45,98

Využíva sa ako kŕmna surovina na
prípravu kŕmnych zmesí pre všetky druhy
zvierat. Je vysoko hodnotným
energetickým zdrojom živín (hlavne
bielkovín, vysoko stráviteľného tuku,
fosforu a vlákniny) pre zvýšenie
produkcie mlieka u hovädzieho dobytka,
pre výkrm ošípaných a hydiny.

Organická hmota **)

95,02

Acidodetergentná vláknina **)

16,18

Neutrálnodetergentná vláknina **)

37,32

Použitie:

Lignín **)

3,2

Ca **)

0,03

P **)

0,72

Kvalita DDGS:

Na **)

0,26

Kvalita je pravidelne monitorovaná,
jednak na vstupe analýzou vstupnej
suroviny - kukurice, v priebehu výroby
v medziproduktoch, ako aj na výstupe
v hotovom výrobku.

K **)

0,94

Forma úpravy:

*) údaj v pôvode

**)priemerné hodnoty

DDGS je vyrobené v súlade požiadavkami legislatívy a spĺňa kritériá noriem:
ISO 9001, ISO 22 000, GMP+B2.
Produkt je GMO free.

Sypké DDGS
Peletizované DDGS

Spôsob balenia:
Voľne ložené

Skladovanie
Skladovacie priestory musia byť suché,
čisté a v dobrom stave, so zamedzením
prieniku hmyzu, hlodavcov a vtákov.
Sklady musia byť zabezpečené tak, aby
sa zabránilo napadnutiu plesňami.

Použiteľnosť:
6 mesiacov od dátumu výroby pri
dodržaní podmienok skladovania

Registračné číslo výrobcu
kŕmnych surovín (ÚKSÚP):
SK 400 579

Výrobca:
ENVIRAL, a.s. - člen skupiny Envien group
Trnavská cesta, 920 41 LEOPOLDOV
Tel.: +421-33-73 52 400, 411
Fax: +421-33-73 52 405
Email: enviral@enviral.sk
Web: www.enviral.sk, www.enviengroup.eu

