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ADATLAP 

ACIDOMIX
®
 FG Forte 

Takarmánysavanyító és takarmány kiegészítő 
 

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 
Az ACIDOMIX

 FG Forte egy mikrogranulált takarmány kiegészítő, melyet pálmazsírból nyert 

zsírsavak és szilikát vivőanyagon (E-551a) elnyeletett takarmánytartósítók: hangyasav (E-236), tejsav (E-

270), fumársav (E-297) és ammónium-formiát (E-295) alkotnak. 
 

BELTARTALOM 
Szín bézs, barnás 

Szerkezet mikrogranulált 

Illat jellegzetes, hangyasav-szerű 

Szemcseméret >0.8 mm max. 5 % (DIN 66165) 

Folyóképesség ≤ 3 (Novus PN-Flow-02) 

Aktív összetevők hangyasav  180.000 mg/kg 

 tejsav  150.000 mg/kg 

 fumársav  150.000 mg/kg 

 ammónium-formiát  109.000 mg/kg 

Analízis szerint hangyasav 260.000 mg/kg
1) 

(HPLC) 

 tejsav 150.000 mg/kg
1) 

(HPLC) 

 fumársav 150.000 mg/kg
1) 

(HPLC) 

 ammónia 29.000 mg/kg
1) (Kjeldahl) 

HASZNÁLATA ÉS ELŐNYEI 
Az ACIDOMIX

 FG Forte szerves savainak erős antimikrobiális hatása javítja a takarmányhigiéniát. Jól 

emészthető zsírsavai energiatöbbletet biztosítanak, melyre különösen emésztési rendellenességek 

esetén lehet szükség. A pH-érték és a takarmány savmegkötő képességének csökkentése révén az 

ACIDOMIX

 FG Forte aktiválja az emésztésért felelős enzimeket és így javítja a fehérjék emésztését a 

malacoknál. Az ACIDOMIX
 FG Forte a gyomor-bél traktusban gátolja meg a potenciális 

enteropatogén baktériumokat, mint pl. az E. coli-t, a hasmenéses esetek előfordulása csökken. 
 

ADAGOLÁS 
Malactápok  0,5 – 1,0 % 

Nevelő és befejező tápok  0,4 – 0,8 % 

Kocatáp (ellés körül és laktáció alatt)  1,0 % 

Brojler / pulyka tápok  0,4 – 0,6 % 

Nyúltápok  0,3 – 0,5 % 
 

JOGI BESOROLÁS 
Premix 
 

TÁROLÁS 
Hűvös, száraz helyen, zárt gyári csomagolásban a gyártástól számított 12 hónapig eltartható. Fagytól 

óvjuk! 
 

KEZELÉS / BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
A zsákokat tartsuk szorosan lezárva, óvatosan nyissuk ki és kövessük a biztonságtechnikai adatlap 

utasításait. 
 

CSOMAGOLÁS 
Big Bag polipropilén béléssel – nettó 1.000 kg, papír-polietilén zsák – nettó 10 kg vagy 25 kg. 

D5185-1-E1 / 16.11.2007 
1)  Tűréshatár a Német Takarmánytörvény 19. §-nak megfelelően. 


