
Uzance - závazné podmínky pro obchodování na burze 

Pšenice tvrdá /Triticum durum/ 

1. Nejmenší obchodovatelné množství je 1 tuna.  

2. Za pšenici tvrdou se považují odrůdy pšenice tvrdé (Triticum durum Desf.): 

- z domácí produkce, zařazené do Listiny povolených odrůd mezi odrůdy s odpovídající jakostí pro výrobu 

těstárenské mouky - semolíny, 

- z dovozu, odpovídající jakostí pšenici tvrdé pro výrobu těstárenské mouky semolíny z domácí produkce.  

3. Pro koupi beze vzorku jsou hodnoty jakostních znaků pšenice tvrdé stanoveny takto:  

Jakostní znaky 

 

Jakost 

obchodovat

elná 

základ

ní 

vlhkost nejvýše 15,0 % 14,0 % 

objemová hmotnost 
nejmén

ě 
770 g/l 800 g/l 

obsah zrn pšenice obecné, pokud zůstávají na sítě 2,2 x 22 

mm 
nejvýše  10,0 % 5,0 % 

sklovitost 
nejmén

ě 
75 % 85 % 

příměsi celkem nejvýše 8,0 % 3,0 % 

obsah mokrého lepku v sušině (test Go) 
nejmén

ě 
28,0 % 30,0 % 

bobtnavost lepku nejvýše 10 ml 10 ml 

číslo poklesu /viskotest/ 
nejmén

ě 
250 sec  

300 

sec 

4. Další ukazatele jakosti podle nichž se posuzuje jakost pšenice tvrdé jsou uvedeny v ČSN 46 10 10 a v ČSN 

46 11 00-3 Specifikace příměsí a nečistot je uvedena v ČSN 46 11 00-3.  

5. Systém slev používaných při reklamaci jednotlivých jakostních znaků pro 1 tunu pšenice tvrdé bez obalu:  

a. u objemové hmotnosti za každých započatých nižších 10 g/l je sleva 1 % z ceny,  

b. u obsahu zrn pšenice obecné pokud zůstávají na sítě 2,2 x 22 mm za každé započaté vyšší 1 % zrn 

pšenice obecné je sleva 0,5 % z ceny,  

c. u sklovitosti za každých započatých nižších 5 % sklovitosti je sleva 1 % z ceny,  

d. u příměsí celkem za každé započaté vyšší 1 % příměsí je sleva 0,5 % z ceny,  

e. u čísla poklesu je pro interval 299 až 250 sec je sleva 0,5 % z ceny,  

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

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

 


