
Uzance - závazné podmínky pro obchodování na burze 

Ječmen sladovnický 

1. Nejmenší obchodovatelné množství je 1 tuna.  

2. Za ječmen sladovnický se považují odrůdy ječmene setého dvouřadého: 

- z domácí produkce zapsané do Listiny povolených odrůd mezi odrůdy označené jako vhodné pro výrobu 

pivovarského sladu; 

- z dovozu,pokud svou jakostí odpovídají odrůdám ječmenů z domácí produkce zapsaných do Listiny 

povolených odrůd.  

3. Při dodávkách sladovnického ječmene musí být v průvodních dokladech deklarováno / včetně deklarace 

podle ČSN 46 10 10 /:  

a. odrůda sladovnického ječmene / u dovozu pokud je známa /  

b. umělé sušení sladovnického ječmene  

4. Nemůže-li být při dodávce ječmene sladovnického deklarována odrůda podle odstavce 3 smí být dodáván 

jen se souhlasem kupujícího.  

5. Pro koupi bez vzorku jsou hodnoty jakostních znaků ječmene sladovnického stanoveny takto:  

Jakostní znaky 
 

Jakost 

obchodovatelná základní 

barva  žlutá i méně vyrovnaná světle žlutá 

plucha zrna  
méně jemná, i méně jemně 

vrásčitá 

jemná, jemně 

vrásčitá 

vlhkost nejvýše 16,0 % 15,0 % 

podíl zrna nad sítem 2,5 mm 
nejmén

ě 
70 % 90 % 

zrna poškozená nejvýše  5,0 % 2,0 % 

zrna se zahnědlými špičkami nejvýše 6,0 % 2,0 % 

zrna porostlá nejvýše 0,5 % 0,0 % 

celkový odpad z toho:  

- neodstranitelná příměs 

- zrna zelená 

nejvýše 7,0 % 3,0 % 

nejvýše 1,0 % 0,5 % 

nejvýše 1,0 % 0,5 % 

klíčivost 
nejmén

ě 
92,0 % 98,0 % 

dusíkaté látky v sušině (N x 

6,25) 
nejvýše 12,5 % 11,0 % 

Ječmen sladovnický nesmí obsahovat semena slunečnice.  

6. Další ukazatele jakosti podle nichž se posuzuje jakost ječmene sladovnického jsou uvedeny v ČSN 46 10 

10 a ČSN 46 11 00-5. Specifikace podílu zrna nad sítem 2,5 mm poškozených zrn, zahnědlých špiček, 

porostlosti a celkového odpadu je uvedena v ČSN 46 11 00-5.  

7. Systém slev používaných při reklamaci jednotlivých jakostních znaků pro 1 tunu ječmene sladovnického 

bez obalu:  

a. u podílu zrna nad sítem 2,5 mm za každé započaté nižší 1 % podílu zrna je sleva 0,5 % z ceny,  

b. u zrn poškozených za každé započaté vyšší 1 % poškozených zrn je sleva 1,0 % z ceny,  

c. u zrn se zahnědlými špičkami za každé započaté vyšší 1 % zrn se zahnědlými špičkami je sleva 

0,5 % z ceny,  

d. u zrn porostlých za započatých 0,5 % zrn porostlých je sleva 0,5 % z ceny,  

e. u celkového odpadu za každé započaté vyšší 1 % celkového odpadu je sleva 1 % z ceny,  

f. u klíčivosti za každé nižší 1 % je sleva 1 % z ceny,  

g. u dusíkatých látek za každých započatých vyšších 0,1 % dusíkatých látek je sleva 0,5 % z ceny,  

h. u vlhkosti za každých vyšších 0,5 % vlhkosti je sleva 0,6 % z ceny,  

i. u nečistot za každé vyšší 0,1 % nečistot je sleva 0,1 % z ceny.  

 


