
BIOFERM Bacteria Control LF9 NC
Tekutý konzervant proti nežádoucím mikroorganizmům v krmivech

Typ produktu
Tekutý konzervant proti nežádoucím 
mikroorganizmům v krmivech.

Klíčová slova
Konzervace, přípravek proti bakteriím, 
salmonela, nekorozivní, mastné 
kyseliny se střední délkou řetězce 
(MCFA).

Použití
V důsledku synergického účinku organických kyselin 
posíleného lipofilními sloučeninami působí BIOFERM 
Bacteria Control LF9 NC proti širokému spektru 
různých mikrobů. Kombinace kyseliny mravenčí a 
propionové zajišťuje účinné snižování pH, a tím posilu-
je inhibiční aktivitu produktu. 
Přípravek BIOFERM Bacteria Control LF9 NC má silný 
antibakteriální účinek a je velmi účinný proti většině 
druhů salmonel v krmných směsích a krmných surovi-
nách. Zajišťuje prevenci proti opětovné kontaminaci 
při výrobě krmiva ze surovin. 
Jedinečná kombinace solí zajišťuje nekorozivní vlast-
nosti výrobku a menší riziko pro uživatele, než před-
stavují samotné sodíkové soli. Přípravek je také účinný 
inhibitor plísní. Snadná manipulace (nekorozívní). 
Nemá ochrannou lhůtu.

Stabilita a skladování
Produkt je stabilní po dobu 2 let od data výroby. 
Fyzikální stabilita se ještě před uplynutím doby trvanli-
vosti může snížit, pokud není produkt skladován v 
chladnu, suchu a v dobře větraném prostoru. 

Manipulace a přeprava
Výrobek nepoškozuje kůži a je označen NC 
(nekorozivní).

Balení na objednávku
1200 kg IBC kontejnery
Volně ložený

Certifikace
Výroba a dodávky tohoto produktu jsou řízeny systé-
mem jakosti GMP+. 
Vyrobeno v Holandsku.

Bezpečnostní upozornění
Před manipulací s produktem si pročtěte bezpečnostní 
list materiálu. 

Záruka: Tyto informace jsou  určeny jako pomůcka a podle nejlepšího 
vědomí výrobce jsou  k datu tisku tohoto materiálu přesné a spolehlivé. 
Uvedené hodnoty jsou pouze informativní, výrobce za ně neručí a mohou se 
bez oznámení změnit. Další informace o našich produktech a těchto specifi-
kacích vám poskytne naše oddělení technických služeb. 

(ref. 03/2014)

VLASTNOSTI PRODUKTU

Složení Tekutá směs kyseliny mravenčí, 
propionové, amonných a sodných 
solí v kombinaci s lipofilními 
sloučeninami

Druh zvířat Všechny druhy, do krmných směsí i 
krmných surovin 

Doporučené
dávkování

Přípravek byl speciálně vyvinut pro 
ošetření krmiv a krmných surovin s 
vysokým obsahem tuku. Dávkování 
v krmných surovinách 5-20 kg na 
tunu a v krmných směsích 2-10 kg 
na tunu podle účelu aplikace 
(prevence nebo dekontaminace), 
rozsahu bakteriální kontaminace 
(salmonela) a skladovacích podmí-
nek. 

Typické  hodnoty Kyselina mravenčí 60,8%
kyselina propionová 19,7%
amoniak 5,7%
sodík 3,1%
MCFA 1%

Nutriční hodnota NE prasata 2,95 MJ/kg 
ME drůbež 3,71 MJ/kg 

Vzhled Tekutina, světle žlutá
Hustota: 1,218 g/cm3 při 20 °C, 
pH (10% roztok): 3,4
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