Špecifikácia hotových výrobkov
Liehovarské mláto - S005
Identifikácia výrobcu:
Slovenské liehovary a likérky a.s. , Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, Tel. +421 33 7352102

Popis výrobku :
Vedľajší produkt pri výrobe liehu, získaný odstredením tekutých liehovarských výpalkov po fermentácii
a destilácii zo šrotu kukurice. Používa sa ako prídavok do kŕmnych zmesí pre zvieratá pri mokrom
kŕmení. Surovina: zrno Kukurice siatej (Zea mays L.) určeného na výrobu etanolu, ktorej kvalita
vyhovuje S001 04 Kukurica.

Organoleptické vlastnosti :
Vzhľad: Sypký s vlhkosťou do 70 %
Farba: Medovo- žltá
Vôňa : Typická pre daný produkt, bez cudzieho zápachu.

Požiadavky na kvalitu :
Parameter
Sušina v % hmot.
Dusíkaté látky NL v % hmot.
Vláknina v % hmot.
Tuk v % hmot.
Popol v % hmot.

V pôvodnej hmote
min. 32%
min. 10
min.3,5
min. 0,5
max. 1,0

Obsah mykotoxínov:
Parameter

Max. obsah v prepočte na 12% vlhkosť

Aflatoxín (B1, B2, G1, G2)
Deoxynivalenol ( DON )
Zearalenón (ZEA)
Ochratoxín

0,02 mg/ kg , krmivo určené pre dojnice 0,005 mg/kg
9 mg/kg
1,5 mg/kg
0,1 mg/kg

Vypracoval : Ing. Rastislav Šiška

Dátum: 4.11.2021

Schválil :
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Ing. Jozef Kamas
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Liehovarské mláto - S005
Zdravotná neškodnosť :
1. Kŕmna surovina musí byť zdravotne neškodná, bez živých škodcov a cudzích pachov.
2. Množstvo nežiadúcich látok v kŕmnej surovine ( ťažké kovy, mykotoxíny a iné ) musí
byť v súlade s platnými leg. predpismi EU a SR ( Nariadenie EP a Rady ( ES ) č. 178/2002
a 183/2005 a Nariadenie vlády SR č. 438/2006 Z.z.o nežiadúcich látkach v krmivách
a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení neskorších
predpisov ).
Informácia o GMO a aditívach :
Výrobok nepochádza z geneticky modifikovaných organizmov a spĺňa požiadavky nariadení
Európskeho parlamentu a Rady č. 1829/2003 a 1830/2003. V procese výroby sa nepoužívajú
antibiotiká . Výrobok obsahuje konzervačnú látku SELKO TMR v množstve 1-1,5kg/tonu mláta.

Skladovanie balenie preprava :
Skladovanie :
Trvanlivosť :

Skladovacia priestory a zariadenia musia byť suché, čisté a v dobrom
technickom stave, so zamedzením prieniku hlodavcov a vtákov.
- Bez úpravy- max. 48 hodín od dodania.
- 2 mesiace od dátumu výroby, ak je krmná surovina silážovaná bez
prístupu vzduchu . Silážovaním sa rozumie vytesnenie vzduchu ,
hermetické uzavretie fóliou minimálne v jednej vrstve a dôkladné
zaťaženie krytiny, alebo uskladnenie vakovaním.

Balenie, preprava : Balenie – voľne ložené. Dopravné prostriedky, prepravujúce voľne
ložené materiály sa musia pravidelne čistiť, v prepravných kontajneroch nesmú zostať žiadne
zvyšky z predchádzajúcej prepravy. Prepravovaná surovina musí byť chránená pred
poveternostnými vplyvmi.
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