Bonda Bostelzout
Productomschrijving:
Zout heeft een wit tot lichtgrijze kleur en heeft een korrelige structuur. Door middel van het toevoegen van
zout aan Bierbostel, wordt de osmotische druk in het product verhoogd. Dit heeft een conserverende
werking, omdat de groei van bacteriën en schimmels wordt geremd. Daarnaast heeft zout een smaak
verbeterend effect op voedermiddelen.
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Toepassingsadvies (rundvee):
Zout wordt als conserveermiddel meegeleverd en op het afleveradres in zakgoed separaat geleverd of op
verzoek van de afnemer met het vijzelmengsysteem door de Bierbostel gemengd.
Geadviseerde dosering:
50 kg zout per ca. 11500 kg. Bierbostel geleverd (= 4,3 gram per kg bostel).
Dubbele dosering:
100 kg zout per ca. 11500 kg. Bierbostel (= 8,6 gram per kg bostel) is in overleg mogelijk.
Hogere dosering:
Meer dan 100 kg zout per ca. 11500 kg Bierbostel, wordt niet geadviseerd. Wel kan aanvullend, ter
bevordering van de conservering, na het lossen, 25 kg zout per ca 11.500 kg bostel over het
productoppervlak worden gestrooid.
Ter compensatie van een mogelijke deficiëntie (tekort) aan Natrium kan aanvullend aan melkgevend
rundvee ca 60 g per dier per dag separaat worden verstrekt. Dit alleen op advies van uw vertegenwoordiger.

Aflevering en opslagadvies:
Zout wordt afgeleverd in zakken van 25 kilo. Alle verplichte en benodigde aflevergegevens staan vermeld op
de zak. Indien zout wordt opgeslagen, dan dient dit op een schone, droge plaats en bij voorkeur op een
verharde ondergrond te gebeuren. Indien op deze wijze opgeslagen dan is zout minimaal twee jaar houdbaar.

Kwaliteitsborging:
Voor afkeurgrenzen, streefwaarden en actiegrenzen worden de SecureFeed- en GMP+ normen gehanteerd.
De afwezigheid van contaminanten wordt geborgd aan de hand van een product specifieke risicobeoordeling
welke middels een HACCP-methodiek worden gemonitord.

Bel voor meer informatie, een rantsoeninventarisatie, aflevermogelijkheden en/of uw bestelling naar uw
vertegenwoordiger of naar onze verkoopbinnendienst, telefoon (0252) 536 146.
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