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Specifikace kvality/Quality Specification 
 

Výrobek/Product: Řepkové expelery – krmná surovina  
                                                                   Rapeseed expeller feed 

 
 

Organoleptické požadavky/Organoleptic characteristics 

Vzhled 
Appearance 

Sypké, bez spečených kusů nad 10 cm; prosté cizích nečistot a 
jiných škodlivých příměsí. 
Loose material without agglomerates over 10 cm in diameter, 
free of foreign impurities and other harmful admixtures. 

Pach 
Odour 

Přirozený, typický pro daný druh. Může být slabě připražený. 
Nepřipouští se pach závadný (hnilobný, plísňový, zatuchlý a 
spálený). 
Natural, typical of a given kind of material, slightly roasted smell 
is allowed. Offensive odour (putrid, moldy, musty and burnt) is 
inadmissible. 

Botanická čistota 
Botanity purity 

Expelery musí obsahovat nejméně 95 % části příslušného 
expeleru. 
The expeller must contain at least 95 % of specific expeller. 

 

Expelery nesmí obsahovat živé škůdce; musí být prosté patogenních a podmíněně patogenních 
zárodků, včetně jiných toxinů. Musí být způsobilé pro krmení hospodářských zvířat a pro daný účel 
použití. Expelery jsou Non GMO podle nařízení EU 1829/2003 + 1830/2003. 
The expeller must not contain any living pests; must be free of pathogenic and facultative pathogenic 
germs including other toxins. The expeller must be suitable for the feeding of domestic animals as 
well as for specific use. The expeller are Non GMO as per EU regulations 1829/2003 + 1830/2003. 
 

Vlastnosti/Characteristics  Limity/Limits 

Obsah vlhkosti 
Moisture content  

9,0 % 

Obsah hrubé vlákniny 
Crude fibre content 

14,0 % 

Obsah hrubého tuku 
Crude fat content 

9,0 % 

Obsah hrubého proteinu 
Crude protein content 

30,0 % 

 
Registrační číslo/Registration number.: CZ 801393-01 
Doba minimální trvanlivosti / self life: 3měsíce od data výroby / 3 months from the date of 
production 
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