
ZITROCID DRY CODE: (H60-ZM/0153) 

Complementary feed/Διατροφικό συμπλήρωμα  
Σύνθετη ζωοτροφή σε σκόνη με οξινιστικές και συντηρητικές ιδιότητες για πρόσθετα διατροφής για  

όλα τα είδη των ζώων, και ιδιαίτερα για χοιρίδια. 
Powder compound feed if acidifying and preservative properties to  

supplement feed  for all types of farm animals, especially piglets. 
 
Composition:/Σύνθεση: 
Feed material (as specified in EEC 68/2013): palm and coconut oils distilled fatty acids, vegetable palm oil and coconut . 
Υλικό τροφής (όπως καθορίζεται στην EEC 68/2013): έλαιο κοκκοφοίνικα, φοινικέλαιο,  διυλισμένα λιπαρά οξέα, φυτικό φοινικέλαιο, και κοκκοφοίνικα.  
 Feed additives (as specified in EEC 1831/2003): 1a*: (E338) phosphoric acid, (E330) citric acid, 2b* flavouring compounds: Citrus flavouring 1*:Colloidal 
silica (E – 551b). 
Πρόσθετες ύλες (όπως καθορίζονται στην EEC 1831/2003) : 1a*: (E338) φωσφορικό οξύ, (E330) κιτρικό οξύ, , 2b* αρωματικές ύλες: κίτρο (αρωματική 
ουσία) 1*: Κολλοειδές Πυρίτιο (E – 551b).  
Declared content of active components per active substance: formic acid min. 510 g/kg; 
Δηλωμένο περιεχόμενο ενεργών συστατικών ανά δραστική ουσία : μυρμηκικό οξύ 510 g/kg. 
 
Use:/Χρήση : 
As  compound feed for direct mixing with feed materials and other compound feed used in animal nutrition as prescribed in dosage. Used to complete 
nutritional dose with necessary nutrients, to improve feed conversion ratio, and to stabilize the quality of compound feed and feed materials – preservatives. 
Ως σύνθετη ζωοτροφή για απευθείας μίξη με υλικά ζωοτροφών και άλλες σύνθετες ζωοτροφές για χρήση στη διατροφή των ζώων όπως ορίζεται από τη 
δοσολογία. Χρησιμοποιείται για τη συμπλήρωση της διατροφής με απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, για τη βελτίωση του δείκτη μετατρεψιμότητας της 
τροφής και την σταθεροποίηση της ποιότητας των σύνθετων ζωοτροφών και των υλικών – συντηρητικών των ζωοτροφών  
Application: Exclusively for production of compound feed for animals used for nutritional products 
Εφαρμογή :  Αποκλειστικά για την παρασκευή σύνθετων ζωοτροφών για παραγωγικά ζώα  

Dosage: per 1 ton of complete feed   
Δοσολογία: ανά τόνο τροφής 
Piglets up 6 weeks end another  young animals 4.0 kg/t 
Χοιρίδια ηλικίας μέχρι 6 εβδομάδων και άλλα νεαρά ζώα 

      Piglets  Χοιρίδια     4.0kg/t 
Fatteners and sows Παχυνόμενα και Χοιρομητέρες 2.0kg/t 

      Poultry  Πτηνά     1.0-1.5 kg/t 

 
 

WEIGHT NET:   25 Kg 
 ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 
 
Nutrients (analytical) per 1kg/Θρεπτικά συστατικά (αναλυτικά) ανά 1kg 
Raw protein: 0.0 g/kg, Raw fibre: 0.0 g/kg, Oils and raw fats: 2.0 g/kg, Raw ash: 289 g/kg, Phpsphorus: 110.0 g/kg, Lysine: 0.0 g/kg, 
Methionine: 0.0 g/kg, Sodium: 0.0 g/kg 
Ακατέργαστη πρωτεΐνη: 0.0 g/kg, Ακατέργαστες ίνες : 0.0 g/kg,, Έλαια και ακατέργαστα λίπη: 2.0 g/kg, Ακατέργαστη τέφρα: 289 g/kg, 
Φώσφορος: 110.0 g/kg, Λυσίνη: 0.0 g/kg, Μεθειονίνη: 0.0 g/kg, Νάτριο: 0.0 g/kg 
  
CORROSIVE ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ UN 1759 

 
R34  Causes burns./ Προκαλεί εγκαύματα 
S22:  Do not breathe dust./Μην αναπνέετε τη σκόνη  
S26  Immediately rinse eyes with plenty of water and seek medical advice./Σε περίπτωση επαφής με 

τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή  
S36/37/39  Wear appropriate protective clothing, gloves, goggles and facemask./Φοράτε κατάλληλη 

προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου  
S45  In case of emergency or health problems seek immediate medical advice, if possible, show the 

label./Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία,ζητήστε αμέσως   ιατρική 
συμβουλή(δείξτε την ετικέτα όπου αυτό είναι δυνατό)  

 
Concentrated preparation. Do not use directly for feeding purpose. Use exclusively for feed production. Store in a dry and cool place 
Συμπυκνωμένο παρασκεύασμα. Να μην χρησιμοποιείται απευθείας για τροφή. Χρήση αποκλειστικά για την παρασκευή ζωοτροφών. Αποθηκεύστε σε ξερό και 

δροσερό μέρος. 
 
 

 
Best  before:   02/2016  Batch:  18115 
Κατανάλωση πριν από:    Παρτίδα: 

MANUFACTURER Παρασκευαστής: PROVIT Ltd: Szpitalna str 44A; 99-300 Kutno, POLAND tel. 24/355 89 00  
Veterinary number: Αριθμός έγκρισης: α PL1002029p  
 

Αντιπρόσωπος για την Ελλάδα και Κύπρο: 
 

 
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.  

Μεσογείων 335  

152 31  Χαλάνδρι   
Τηλ.: 2130065000 

Θεσσαλονίκη Τηλ.:2310289100 

 


