
                                                            

                         

Organoleptické vlastnosti: 
Vzhľad: sypký materiál bez spečených kusov nad Ø 10 cm 
Farba:  hnedá  
Vôňa:  typická pre daný produkt, bez cudzieho zápachu 

 Zloženie a výživová hodnota:  
 údaje sú uvedené v  prepočte na 100% sušinu  

Parameter obsah  
 

Sušina v hmot.% min. 87,0  

Dusíkaté látky v hmot.% min. 33 

Vláknina v hmot.% min. 10 

Tuk v hmot.% max. 3 

Popol nerozp. v HCl *) v hmot.% max. 2,2  

Popol / piesok v hmot.% max. 8,7 

Obsah glukozinolátov v beztukovej 
sušine  (v µmol/g) 

max. 20 

Ca **) v g/kg 6,7 

P **) v g/kg 11,6 

BNLV **) v g/kg 385,1 

OH **) v g/kg 928,4 

ADV **) v g/kg 208,5 

NDV **) v g/kg 210,5 

PDIN **) v g/kg 276,7 

PDIE **) v g/kg 211,3 

Ureázová aktivita (mg N/g/min, pri 
30°C) **) v g/kg 

3,36 

EDg **)  v  %  53,52 

EDg NL **) v  % 54,92 

PDIN **) v /kg 276,65 

PDIE **) v g/kg1 211,33 

Črevná stráviteľnosť NL v  %   84,28 

*)  údaj  v pôvode        **)priemerné hodnoty      
REŠ je vyrobený v súlade požiadavkami legislatívy a spĺňa kritériá noriem:  
ISO 9001, ISO 22 000, GMP+B2.  Produkt je  GMO free. 

                
 

Výrobca: 
Poľnoservis, a.s. - člen skupiny Envien group  
Trnavská cesta, 920 41 LEOPOLDOV 
Tel.: +421-33-73 52 400, 411 
Fax: +421-33-73 52 405 
Email: polnoservis@polnoservis.sk 
Web: www.polnoservis.sk, www.enviengroup.eu 

Názov  produktu: 
REPKOVÝ  EXTRAHOVANÝ  ŠTROT 
 s nízkym obsahom glukozinolátov  
 
Číslo KS  z katalógu krmív: 2.14.3   
 
Základné informácie: 
Vedľajší produkt z výroby surového oleja, 
získaný následnou extrakciou semien repky 
po lisovaní. 
 
Vstupná surovina: 
Semeno repky olejky (Brasica napus L. var. 
Napus) 
 
Použitie: 
REŠ vyrábaný špičkovou technológiou,  
obsahuje vysoký podiel pomaly  
rozpustných proteínov (nízka 
degradovatelnosť v bachore a vysoká 
stráviteľnosť v tenkom čreve,) preto   
má vysokú využiteľnosť hlave vo výžive 
hovädzieho dobytka a ďalších prežúvavcov. 
 
Kvalita REŠ: 
Kvalita je pravidelne monitorovaná, jednak 
na vstupe analýzou vstupnej suroviny – 
repky olejnej, v priebehu výroby v 
medziproduktoch, ako aj na výstupe v 
hotovom výrobku.  
 
Forma úpravy: 
Sypké   

 
Spôsob balenia:  
Voľne ložené 
 
Skladovanie: 
Skladovacie priestory musia byť suché, 
čisté a v dobrom stave, so zamedzením 
prieniku hmyzu, hlodavcov a vtákov. Sklady 
musia byť zabezpečené tak, aby sa 
zabránilo napadnutiu plesňami. 
 
Použiteľnosť: 
3 mesiace od dátumu výroby, pri dodržaní 
podmienok skladovania 
 
Registračné číslo výrobcu kŕmnych 
surovín (ÚKSÚP): SK 400200 


