SPECIFIKACE VÝROBKU (SV)
Mlýny J. Voženílek, spol. s r. o.
Průmyslová 107,
503 02 Předměřice n. L.
Zpracovala: J. Šindelářová
Funkce: PVJ

Název výrobku:
Krmná surovina:

Nahrazuje: - SV 18 z 2.1. 2016

PŠENIČNÉ KLÍČKY
Platnost od : 2. 1. 2017

SV 18

Schválil za mlýn: R. Příhoda
Funkce: stárek

Číslo PN : 04/MJV
Datum: 2. 1. 2017

IDENTIFIKACE VÝROBKU
Tržní druh

Obchodní název
výrobku

Krmná surovina: Pšeničné klíčky

Pšeničné klíčky

Zařazení do krmiv dle Nařízení Komise
EU 575/2011

ve znění pozdějších předpisů.
Krmná surovina

Pořadové číslo
1.11.11

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU
Popis výrobku
Výrobek z mletí mouky sestávající převážně z pšeničných klíčků
mačkaných nebo jiné formě, na nichž mohou ještě ulpívat částice
endospermu a vnějších obalů.

Způsob použití

Trvanlivost

Surovina pro výrobu krmných směsí.

2měsíce
od data výroby

JAKOSTNÍ PARAMETRY VÝROBKU
Alergologické informace : Výrobek obsahuje alergen -lepek
GMO: Výrobek byl vyroben ze suroviny, která neobsahuje GMO.
Smyslové požadavky
Fyzikálně chemické požadavky
Světle žlutá s podílem bílé mouky a světle
Vlhkost, %
Barva
hnědých otrub.
Hrubý protein %
Po pšenici.
Hrubý tuk %
Pach
Bez přítomnosti škůdců v jakémkoli stadiu.
Škůdci

max.15,0
23,0
8,5

Nařízení Komise EU
č. 575/2011

POŽADAVKY NA CHEMICKOU A BIOLOGICKOU ČISTOTU
Vyhovují požadavkům vyhlášce Ministerstva zemědělství. č.295/2015 Sb.,kterou se provádí zákon č.91/1996 Sb.,o krmivech,ve znění
pozdějších předpisů, Nařízení komise EU 575/2011 a Nařízení ES 767/2009
BALENÍ A DODÁVÁNÍ
Typ balení
Pytlované

Podmínky balení a dodávání
Přeprava i obaly splňují veškeré hygienické požadavky pro krmné suroviny.
Hmotnost balení: 50 kg
Pytle uzavřené šitím, lepením nebo vázáním

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ
Výrobky se skladují u dodavatele i zákazníka v suchých, čistých a dobře větratelných prostorech.
ZNAČENÍ VÝROBKU
Výrobky jsou označeny na pytlích nebo na souvisejících dokumentech následovně :

název krmné suroviny

obchodní jméno a sídlo výrobce

registrační číslo výrobce

hmotnost

datum výroby

datum minimální trvanlivost

deklarace jakostních znaků: dusíkaté látky, hrubý tuk

účel užití: Určeno pro výrobu krmných směsí nebo pro přímé zkrmování.
PRŮVODNÍ DOKLADY O VÝROBKU
Typ dokladu
Faktura dodací list

způsob předání
řidič s dodávkou

Certifikát jakosti (na vyžádání)

řidič s dodávkou

