Uzance - závazné podmínky pro obchodování na burze

Semeno řepky
Obchoduje se se semenem řepky olejky ( Brassica napus L.var. napus), určeného na výrobu olejů a semenem řepice
ozimé (Brassica rapa L. var. silvestris/Lam./Broggs), pokud je určeno na výrobu olejů. Rozlišují se dva tržní druhy:
a) semeno řepky s obsahem kyseliny erukové do 2,0 % a obsahem glukosinolátů do 30 mikromolů na 1 g
v beztukové sušině - tržní druh A.
b) semeno řepky s obsahem kyseliny erukové do 2,0 % a obsahem glukosinolátů nad 30 mikromolů na 1 g
v beztukové sušině - tržní druh B.
Nejmenší obchodovatelné množství je 1 tuna.
Při obchodech se semenem řepky se vychází ze základního obsahu tuku 42 % při vlhkosti semene 8 %.
Neodpovídá-li obsah tuku semene řepky této hodnotě, potom za každé jedno procento obsahu tuku nad či
pod 42 % tuku při vlhkosti semene 8 % se připlácí nebo slevuje 1,7 % z dohodnuté ceny.
2. Semeno řepky musí být zdravé, vyzrálé, bez škůdců a cizích pachů. Semeno řepky pro zpracování na
výrobky pro lidskou výživu nesmí být chemicky konzervováno. Nesmí obsahovat semena naplesnivělá
nebo plesnivá.
3. Pro koupi beze vzorku jsou hodnoty jakostních znaků semene řepky stanoveny takto:
Jakostní znaky
Jakost
obchodovatelná základní
Vlhkost a těkavé látky
nejvýše
8,0 %
8,0 %
Nečistoty
nejvýše
2,0 %
2,0 %
semena porostlá a poškozená celkem
nejvýše
4,0 %
2,0 %
Obsah tuku při vlhkosti semene 8 %
nejméně
36,0 %
42,0 %
1.

4.
5.
6.

Další ukazatele jakosti podle nichž se posuzuje jakost semene řepky jsou uvedeny v ČSN 46 1300-1 a ČSN
46 23 00-2. Specifikace nečistot je uvedena v ČSN 46 23 00-2.
Semeno řepky, které neodpovídá hodnotám jakostních ukazatelů pro základní jakost je obchodovatelné na
základě vzájemné dohody o ceně.
Zkoušení semene řepky se provádí podle ČSN 46 1011-1až 29.

