SPECIFIKACE VÝROBKU (SV)
Název výrobku:
Krmná surovina:

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

Nahrazuje: - SV 19 z 2. 1. 2017

ŽITNÉ OTRUBY
Platnost od : 2. 1. 2017

SV 19

Schválil za mlýn: R. Příhoda
Funkce: stárek

Číslo PN : 05/MJV
Datum: 2. 1. 2017

IDENTIFIKACE VÝROBKU
Tržní druh

Obchodní název výrobku

Krmná surovina: Žitné otruby

Zařazení do krmiv dle Nařízení
Komise EU 575/2011
Žitné otruby

Pořadové číslo:
1.7.4

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU
Popis výrobku

Způsob použití

Výrobek z výroby mouk získaný z přečištěného žita,se stává převážně z částic vnějších
obalů a z části zrn,z nichž byla odstraněna většina endospermu.

Surovina pro výrobu krmných směsí.

Trvanlivost
2 měsíce
od data výroby

JAKOSTNÍ PARAMETRY VÝROBKU
Alergologické informace: Výrobek obsahuje alergen – lepek.
GMO: Výrobek byl vyroben ze suroviny, která neobsahuje GMO.
Smyslové požadavky
Světle hnědá až hnědá, s odstínem, do zelena.
Barva
Pach
Škůdci

Po žitě bez cizích zápachů.
Bez přítomnost škůdců v jakémkoli stádiu.

Fyzikálně chemické požadavky
Vlhkost, %
Hrubá vláknina
Škrob

max. 15,0
min.5,0
min. 16,0

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,
Nařízení komise EU 575/2011 a Nařízení ES 767/2009 (znění pozdějších předpisů.)
BALENÍ A DODÁVÁNÍ
Typ balení
volně bezobalová přeprava v cisternách
Pytlované

Podmínky balení a dodávání
Přeprava i obaly splňují veškeré hygienické požadavky pro krmné suroviny.
Před každou nakládkou je provedena kontrola způsobilosti cisterny.
Na vyžádání je dodáván certifikát čistoty cisteren.
Hmotnost balení: 40 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: škrob, hrubá vláknina
účel užití: Určeno pro výrobu krmných směsí nebo pro přímé zkrmování.
PRŮVODNÍ DOKLADY O VÝROBKU
Typ dokladu
Faktura dodací list
Certifikát jakosti (na vyžádání)

způsob předání
řidič s dodávkou
řidič s dodávkou

Nařízení Komise EU
č.575/2011

