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Prahovo Chemical Industry се намира на пресечната точка на 
три граници между Румъния, България и Сърбия, на брега на 
река Дунав. Основан е през 1960 г. като част от 
технологичната верига  на минно-металургичния комплекс на 
Басейна Бор. От 2012 година производството на химически 
продукти се извършва в рамките на системата на групата 
Elixir.

Elixir Prahovo е голям химически комплекс, най-известен с 
производството и преработката на фосфорни компоненти и с 
производството на различни соли на фосфорната киселина. 
Основни продукти: фосфорна киселина (използвана като тор 
и за хранителни цели), изкуствени торове (SSP, TSP; NPK, 
MAP/DAP), неорганични фосфати за храна.

Ключ към успеха:
Ключът за нашия успех се крие във възможността за 
независим контрол върху състава на фосфорната киселина 
като основен компонент, което се отразява и върху 
качеството на крайния продукт. 

Дикалциев фосфат DCP
Дикалциевият фосфат  CaHPO4 * 2H2O се произвежда при 
химическата реакция на дефлуоринирана, частично 
пречистена фосфорна киселина (фосфорна киселина за 
храни) и фино смлян калциев карбонат.

Difos представлява хранителен клас Дикалциев 
фосфат. Той се произвежда при реагиране на 
калциев карбонат с дефлуоринирана с мокър 
процес фосфорна киселина

Гарантираният минимум от 18% 
съдържание на фосфор осигурява 
гъвкавост и икономия при съставяне на 
рецептите.

Високо съдържание на Калций – мин. 23%

Забележителните физически качества 
осигуряват лекота при работа и равномерно 
диспергиране при смесване с храни и 
минерали.

Осигурява максимална икономичност за 
единица биологично усвоим фосфор.

Elixir Prahovo – industrija hemijskih proizvoda d.o.o Prahovo, 
Radujevački put bb; 19330 Prahovo, Сърбия; Телефон: +381 19 543 991; факс: +381 19 542 885, 

имейл: monofos@elixirprahovo.rs; www.elixirprahovo.rs; www.elixirfeed.rs
 

Дикалциев фосфат 



Фосфор  

Положителни ефекти на фосфора:

• Регулира синтезата на протеини и подобрява имунитета;

• 

• 

•  

Недостигът на фосфор в животинската 
храна причинява:

Дикалциев фосфат CaHPO4 * 2H2O

Нарушение на апетита

Рахит

Загуба на темп на растеж и телесна маса 

Намалено преобразуване, т.е. намалена ефективност 
на оползотворяване на фуража
Намалено производство на мляко и яйца
Намалени защитни сили на организма
Репродуктивни нарушения

P

Недостигът на калций в животинската 
храна причинява:

Нарушения на апетита

Нарушения на растежа

Нарушения на минерализацията на костите

Рахит, остеомалация, остеопороза

Осигурява храносмилателната адсорбция, гликолното и директно окисление на 
въглехидрати, бъбречната екскреция, транспортирането на липиди, обмена на 
аминокиселини и други процеси;   

Тъй като е ниско-активен химикал, фосфорът не уврежда витамини и ензими и не 
блокира аминокиселини и протеини; не създава неусвояеми съединения при 
смесване с фуражи;

Процесите на обмен на липиди, протеини, въглехидрати, минерали и енергия в 
организма са свързани с трансформациите на фосфорната киселина.

Параметър Типична стойност Метод за анализ
Химически състав   
Фосфор (P) общ, мин. 18,00% Спектрофотометрия

Относителна разтворимост на фосфор 
в 2% лимонена киселина, мин.

98,00% Спектрофотометрия

Калций (Ca) общ, мин. 23,00% Обемен анализ

Физически свойства   
pH (1% разтвор) 5 - 6,5 Потенциометрия
Влажност % (H2O) max. 2,5% Тегловен анализ (3 ч. - 60˚C)
Зърнометрия - микрогранулиран  < 0,5 мм, мин 95% Ситов анализ
Цвят Бяло-сив Органолептичен метод
Нежелани елементи   
Флуор  (F) макс. 0.2%
Арсен (As) макс. 10 ppm Атомна абсорбция

Йонселективни електроди

Кадмий (Cd) макс. 10 ppm Атомна абсорбция

Олово (Pb) макс. 15 ppm Атомна абсорбция

Живак (Hg) макс. 0.1 ppm Атомна абсорбция
US EPA 1613, 1668 (изменен)
US EPA 1613, 1668 (изменен)

Диоксин макс. 0,75 ppt
Недиоксиноподобни полихлорирани 
бифенили (PCBs)

макс. 1 ppt

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА        

Калций

Положителни ефекти на калция:

• Блокира негативните ефекти на някои елементи, включително натрий, калий и магнезий;

• 

• 

Ca

Активира храносмилателните ензими и подобрява усвояемостта; незаменим за 
сърцето, нервната система, мускулите и влияе на усвояемостта на фосфор и цинк.

Калциевите йони подобряват защитните функции на организма и намаляват 
пропускливостта на клетките за бактериални токсини;

Макро-минералните елементи като фосфор и калций са основни компоненти за 
устойчивото развитие и отглеждане на здрави и продуктивни животни. Те участват в 
много биологични процеси, като например формирането на костната и мускулна 
система и са част от енергийния цикъл на организма.

Като цяло, селскостопанските животни и птици получават по-малко от необходимото 
количество фосфор. Фосфорното съдържание в растителните храни покрива едва 
30% от техните изисквания. Нещо повече, само 50% от това количество се усвоява, 
тъй като растенията и животните се нуждаят от различни форми на фосфор.

Според едно проучване, фосфорът в дикалциев фосфат се усвоява по-добре от 
животните, отколкото фосфатите в други храни. В допълнение към това, той 
гарантира насищането на организма с калций. Дикалциев фосфат, добавен към 
фуражните смески ускорява наддаването на тегло на селскостопански животни и 
птици с 5-12%. Той е далеч по-ефективен от подобните добавки, използвани в 
селското стопанство.

В резултат от това, употребата на фураж, съдържащ дикалциев фосфат, носи много 
повече биологични, енергийни и икономически ползи

Нарушение на поддържането на нервните и мускулни 
функции

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА:
DiFos е хранително вещество в минерална форма за животински храни, което съдържа калций и фосфор от неорганични 
съединения, а именно: ортофосфорна киселина и фино смлян калциев карбонат. Продуктът представлява бял, безмирисен 
фин прах, който е стабилен на въздух. Има ниска разтворимост във вода, но лесно се разтваря в амониев цитрат. 
Дикалциевият фосфат е нужен в животинската диета тъй като осигурява важните калций и фосфор за формирането на 
костите. Използва се в съчетание с хранителни смески и предварително приготвени храни, съгласно инструкциите на 
производителя на животинската храна. 

ОПАКОВКА, ЕТИКЕТИРАНЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ:     
Продуктът е в насипни опаковки –1000 кг големи торби, нето (полипропиленови с полиетиленова вътрешна обвивка), или в 
25 кг торби, нето (натрон с полиетиленова вътрешна обвивка), като се предлага възможност и за палетиране със 
стреч-фолио. Етикетите може да бъдат на различни езици, съобразно изискванията на клиента. Продуктът не се 
класифицира като опасен, съгласно регламентите на ЕС. Опакованият продукт е защитен от разсипване, влага, 
замърсяване и други неблагоприятни въздействия.

СЪХРАНЕНИЕ:
Продуктът трябва да се съхранява на закрито, сухо и хладно място. При правилно съхранение в оригиналната опаковка, 
препоръчителният срок за употреба на продукта е 3 години.

ТРАНСПОРТИРАНЕ:
Продуктът не се класифицира като опасен, 
съгласно регламентите за транспортиране.


