Produktový list
- specifikace

2.14.7 Řepkový extrahovaný šrot (moučka) krmný

0.1 Výrobek
0.2 Číslo verze

1/2021

0.3 Datum vydání

14.7.2021

A. CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
1.

Obecné údaje

1.1 Kód, název a popis podle Katalogu krmných surovin (Nařízení EU 2017/1017)

Kód, název a popis výrobku
- Česky

- anglicky

2.14.7 ŘEPKOVÝ EXTRAHOVANÝ ŠROT (MOUČKA) KRMNÝ – Výrobek z výroby oleje
získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou řepkových expelerů. Pouze pokud je
vyroben v integrovaném zařízení na drcení a rafinaci, může výrobek obsahovat do:
— 1 % sumy použité bělicí hlinky a filtrační pomocné látky (např. křemeliny, amorfních
křemičitanů a amorfního oxidu křemičitého, fylosilikátů a celulózového nebo dřevného
vlákna)
— 1,3 % surových lecitinů
— 2 % mýdlových kalů
Může být ruminálně chráněný.
2.14.7 RAPE SEED MEAL FEED – Product of oil manufacture, obtained by extraction and
appropriate heat treatment of rape seed expeller. Only when produced at an integrated
crushing and refining site, the product may contain up to
— 1 % of the sum of used bleaching earth and filter aid (e.g. diatomaceous earth,
amorphous silicates and silica, phyllosilicates and cellulosic or wood fibres)
— 1,3 % crude lecithins
— 2 % soap stocks.
It may be rumen protected

1.2 Název a kód produktu podle GMP+ International:

2.278 Rape seed meal feed– Product of oil manufacture, obtained by extraction and appropriate heat treatment of rape
seed expeller. May contain up to 1 % used bleaching earth and filter aid (e.g. diatomaceous earth, amorphous silicates and
silica, phyllosilicates and cellulosic or wood fibres) and crude lecithins from integrated crushing and refining plants. It may
be rumen protected.

1.3 Obchodní název

ŘEPKOVÝ EXTRAHOVANÝ ŠROT

1.4 Druh krmiva

KRMNÁ SUROVINA/ZAJIŠTĚNO GMP+FSA

1.5 Země výroby
viz etiketa
2. Vlastnosti
2.1 Jakostní parametry
Parametry domluvené v kupních/prodejních smlouvách
2.2 Povinně deklarované znaky:
Katalog KS (EU 2017/1017):
Hrubý protein (dusíkaté
látky)

3.
3.1

ES 767/2009, příloha V:
Hrubý protein, pokud > 10 %
Hrubé oleje a tuky, pokud > 5 %
Hrubá vláknina

GMO free

Použití živočišné bílkoviny:
Při výrobě nebyly použity
živočišné proteiny, ani nebyly
do výrobku přidány.

Složení

Použité suroviny

3.2 Použití doplňkových látek

MAXIMÁLNÍ LIMITY NEŽÁDOUCÍCH LÁTEK

2.14.1 Řepkové semeno

4.

GMO:

3.3 Použití pomocných látek ke zpracování
-

Dodávané produkty jsou vhodné pro použití jako krmiva a splňují max. limity stanovené požadavky evropské legislativy a standardu GMP+BA1.

5.2 Normativní požadavky
GMP+B3 Obchod, shromažďování, skladování a překládka; GMP+BA10 Požadavky pro nákup; GMP+BA4 Min. požadavky pro
vzorkování a rozbory; GMP+ BCN-DE1 QM-Milch, popř. další přílohy GMP+.
5.3 Tolerance podle přílohy 4R 767/2009

5. Další vlastnosti
6.1 Balení
6.2 Skladování
Volně ložené

V suchých, chladných čistých, dobře větraných a snadno větratelných prostorech, prosté plísní, škůdců
a cizích pachů. Skladovací teplota: při teplotě max. do 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu nejvýše 70 %.

B. CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
1. Zamýšlené použití

2. Min. trvanlivost

Viz. etiketa

Viz. etiketa

3. Číslo šarže
Viz. průvodní doklady

4. Pokyny pro zpracování
Viz. etiketa

5. Pokyny pro skladování

6. Pokyny pro dávkování

V suchých, chladných čistých a dobře větraných prostorech

Viz. etiketa
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6.

Pokyny pro vzorkování a rozbory

Výrobce zajistí vzorkování a uchování vzorků vyrobených krmiv o hmotnosti min 300 g, po dobu min. „do data min. trvanlivosti“.
Rozbory nežádoucích látek výrobce zajistí u laboratoře akreditované podle ISO 17025 a přednostně registrované u GMP+FSA (v
případě rozborů na těžké kovy, dioxiny a mykotoxiny).

7.

Pokyny pro dopravu

8.1 Obecně
Přepravu volně ložené komodity
zajišťovat v režimu GMP+B4

8.2 IDTF číslo nákladu
40341 – Krmná surovina rostlinného původu
vyžadující min. suché čištění A

8.3 Způsob čištění po převozu nákladu
A – suché čištění

8. Značení – průvodní doklady
Etiketa je součástí průvodních dokladů.
Součástí každé dodávky je vážní lístek, popř. dodací list, který obsahuje následující údaje:
a) název nebo obchodní jméno a úplnou adresu odesílatele (prodávajícího), v případě dodacího listu i název odesílací
stanice nebo místa skladu (místo nakládky);
b) název nebo obchodní jméno a adresu příjemce (kupujícího) včetně místa určení nebo místa skladu;
c) název výrobku
d) druh: krmná surovina
e) kódy podle EU 1017.2017 nebo Registru krmných surovin EC 767.2009 a Katalogu GMP+ International
f) země výroby
g) BEZ GMO, vyrobeno s použitím řepy cukrovky vypěstované na území ČR z geneticky nemodifikovaného osiva
h) referenční číslo šarže nebo partie;
i) povinně deklarované vlastnosti podle katalogu EU 1017.2017 a podle EC č. 767/2009;
j) datum odeslání; hmotnost;
k) způsob přepravy a číslo dopravního prostředku (SPZ tahače i návěsu; název dopravce);

10. Podpisy
Za prodávajícího

Za kupujícího
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