
Uzance - závazné podmínky pro obchodování na burze 

Extrahované šroty  

1. Nejmenší obchodovatelné množství je 10 tun.  

2. Extrahované šroty jsou zbytky po extrakci olejnatých semen nebo pokrutin s obsahem tuku do 3 %.      

3. Obchoduje se s extrahovanými šroty  určených ke krmným účelům, a to řepkové, sojové,  

        slunečnicové, lněné, palmojádrové, podzemnicové, kokosové, sezamové, tykvové z loupaných semen a 

       bavlníkové z odvlákněných semen.    

4. Extrahované šroty musí být sypké, bez zpečených kusů nad prům. 100 mm, prosté cizích nečistot a jiných 

       škodlivých příměsí.  

5. Pach přirozený, typický pro daný druh, může být slabě připražený, nepřipouští se pach po extrakčním  

činidle a pach závadný  ( hnilobný, plísňový, zatuchlý a spálený ). 

6. Druhová čistota odpovídá druhu zpracované olejniny podle označení, povoleno je 5 % příměsí  

       extrahovaných šrotů z jiných druhů olejnin. 

7. Velikost částic : povolené množství spečených kusů od 20 do 100 mm nejvýše 2 %, z toho částice od 50 

do 100 mm nejvýše 1 %. 

8. Nesmí obsahovat živé škůdce, musí být prosté patogenních a podmíněně patogenních zárodků včetně jejich 

toxinů, způsobilé pro krmení hospodářských zvířat.  

       9.    Fyzikální a chemické požadavky :    

              

                     Vlhkost     -      sojový a palmový šrot         nejvýše                                 14,0 % 

                                      -      ostatní šroty                          nejvýše                                13,0 % 

                     Obsah nerozp. podílu popela v HCl             nejvýše                                   3,0 %   

                     Číslo kyselosti tuku v mg/g                          nejvýše                                40 

                     Obsah dusíkatých látek (Nx6,25)                 nejméně 

                                      -      řepkový                                                                            31,0 % 

                                      -      sojový                                                                              40,0 % 

                                      -      slunečnicový, I.třída jakosti                                             42,0 % 

                                                                    II.třída jakosti          35,0 % 

               III.třída jakosti                                           26,0 % 

                                      -      lněný                                          30,0 % 

            -      palmojádrový            16,0 % 

            -      podzemnicový, I.třída jakosti           48,0 % 

     II.třída jakosti          44,0 %     

                                      -      kokosový                    19,0 % 

            -      sezamový              40,0 % 

            -      tykvový z loupaných semen                                            46,0 % 

            -      bavlníkový z odvlákněných semen, I.třída jakosti          47,0 % 

           II.třída jakosti         39,5 % 

           III.třída jakosti        30,0 %        

    

 

10.  Odběr vzorků a jejich zkoušení se provádí dle ČSN 46 7090, ČSN 46 7013 a ČSN EN ISO 8892 a 

ČSN EN ISO 9289. 

11. Další ukazatele jakosti, podle nichž se posuzuje jakost extrahovaných šrotů, jsou uvedeny 

       v  ON 58 2010 - neplatná.  


