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Opis kŕmnej suroviny: vedľajší produkt z výroby surového oleja, získaný následnou extrakciou semien 
repky po lisovaní. 
 

Pokyn pre použitie: kŕmna surovina je určená na prípravu kŕmnych zmesí pre zvieratá v zmysle platnej 
legislatívy. 
 
Minimálna doba použiteľnosti: 3 mesiace od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania 
 
Surovina: semeno repky olejky (Brasica napus L. var. Napus), ktorej kvalita vyhovuje STN 462300-1 a 2 a 
spĺňa ustanovenia Potravinového kódexu SR, Nariadenia vlády SR č. 439/2006 Z.z. a požiadavky uvedené 
v zozname povolených odrôd. Surovina neobsahuje geneticky modifikované organizmy. 
 
Kŕmna surovina: spĺňa požiadavky legislatívy Nariadenia vlády SR č. 438/2006 Z.z.,  Zákon 271/2005 Z.z., 
Nariadenie Európskeho  parlamentu a Rady (ES) č.767/2009, Nariadenie Komisie (EU) č. 68/2013 
o Katalógu krmív. 
 
Úprava: bez úpravy 
 
Organoleptické vlastnosti: 
Vzhľad: sypký materiál bez spečených kusov nad Ø 10 cm  
Farba:  hnedá  
Vôňa:  prirodzená, typická pre daný produkt, môže byť slabo pripražená, bez cudzieho zápachu. Nesmie mať 
pach po extrakčnom činidle. 
 
Požiadavky na kvalitu 
Repkový extrahovaný šrot musí vyhovovať požiadavkám uvedeným v tabuľke: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parameters Allowed values  (in origin) 

Sušina / Dry matter ( % wt.) min  87 

Vlhkosť / Moisture (% wt.) max  13 

Dusíkaté látky / Proteins  NL (N x 6,25) (% wt.) min 34,0 

Vláknina / Fibre   (% wt) min 10,0 

Tuk / Fat   (% wt) max 3,0 

Popol/piesok  /  Ash/Sand  (% wt) max 8,7 

Popol nerozpustný v HCl / Content of ash insoluble in 
HCl (% wt) 

max 2,2 

Obsah glukozinolátov v beztukovej sušine /  
Glucosinolate content in non-fat dry matter  (µmol/g) 

max  35 

Botanická čistota / Botanical purity  (% wt) min 95 
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Zdravotná neškodnosť 
1. Kŕmna surovina musí byť zdravotne neškodná, bez cudzích pachov a živých škodcov (prípustný je len 
výskyt roztočov I.stupňa). Nesmie byť naplesnivená a plesnivá. 
2. Množstvo nežiaducich látok v KS (ťažké kovy, mykotoxíny, patogénne zárodky  a iné) musí byť v súlade 
s platnými legislatívnymi predpismi - Nariadenie vlády SR č. 438/2006 Z.z. o nežiadúcich látkach 
v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení neskorších predpisov. 

Harmless to health: 
1. Feed material must be harmless to health , free of foreign smell and live pests ( acceptable is only 
occurrence of acarid first grade). It cannot by modly . 
 
Informácia o GMO: Výrobok nepochádza z geneticky modifikovaných organizmov a spĺňa požiadavky 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 1829/2003 A 1830/2003. 
 
Skladovanie: skladovacie priestory a zariadenia musia byť suché, čisté a v dobrom stave, so zamedzením 
prieniku hmyzu, hlodavcov a vtákov. Sklady musia byť zabezpečené tak, aby sa zabránilo napadnutiu KS 
plesňami. 
 
Spôsob balenia:  voľne ložené v železničných vagónoch alebo na nákladných autách vhodných pre tento 
účel. 
 
Označovanie: formou Etikety/Návesky v zmysle požiadaviek Nariadenia Európskeho  parlamentu a Rady 
(ES) č.767/2009   
 
Požiadavky na prepravu:  
1.  kŕmnu surovinu môže prepravovať len zaregistrovaný prepravca 
2. dopravné prostriedky, prepravujúce voľne ložené materiály, sa musia pravidelne čistiť, dezinfikovať, 
v prepravných kontajneroch a návesoch nesmú zostať žiadne zvyšky a pachy z predchádzajúcej nakládky. 
3.  Prepravovaná surovina musí byť chránená pred poveternostnými vplyvmi. 
 
Odber vzoriek a laboratórne skúšanie: sa vykonáva podľa metodík uvedených vo výnose MP č. 
1497/4/1997-100 v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
 


