
IČO: 45192405 

DIČ: CZ45192405 

SPECIFIKACE VÝROBKU - 

KRMNÁ SUROVINA 
 

Adresa: 

K+S Czech Republic a.s. 

Novodvorská 1062/12 

142 00 Praha 4 - Lhotka 

Název výrobku: 

KRMNÁ SUROVINA – 

CHLORID SODNÝ -  

SOLSEL – NATURAL  

LIZ SOLNÝ NORMÁLNÍ 

Číslo výtisku: 

Nahrazuje: -  

Číslo PN : SPECIFIKACE 

DODAVATELE 

 

IDENTIFIKACE VÝROBKU 

Tržní druh 
Zařazení dle vyhlášky   

zákona č. 91/1996 Sb. v platném znění 
Jiná označení 

Krmná surovina – chlorid sodný; SOLSEL – NATURAL Liz solný  Krmná surovina 
SOLSEL - 

NATURAL  

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 

Popis výrobku Účel (Cílový trh) Způsob použití Trvanlivost 

- výlisek tvaru hranolu s vnitřním 

kruhovým otvorem, bez nečistot 

- chlorid sodný 

- neobsahuje rostlinné a živočišné 

produkty 

pro skot, koně, prasata, 

kozy, ovce a divokou zvěř  
k lízání 

3 roky od data 

výroby 

 KVALITATIVNÍ PARAMETRY VÝROBKU 

Smyslové požadavky Fyzikálně chemické požadavky 

Barva bílá vlhkost 3,0 % 

Vůně po soli, bez cizích pachů Obsah Na 39 % 

Obsah těžkých kovů: 

As max. 2 mg/kg Pb max. 10 mg/kg  

F max. 150 mg/kg Hg max. 0,1 mg/kg  

Cd max. 0,5 mg/kg    

 

ZDRAVOTNÍ  NEZÁVADNOST 

Vyhovují požadavkům vyhlášky Ministerstva zemědělství č.295/2015 Sb. a Nařízení (ES) 1831/2003 Evropského Parlamentu 

a Rady o doplňkových látkách pro použití ve výživě zvířat.  Obsah rostlinných a živočišných složek: 0% 
Produkt je vhodný pro ekologické zemědělství. Produkt zajištěn GMP+FSA. 

BALENÍ A DODÁVÁNÍ  

Typ balení 
Podmínky balení a dodávání 

 

Kostky jsou ukládány na palety, 

vrstvy jsou prokládány 

papírovými proložkami, palety 

jsou fixovány průtažnou fólií. 

Přeprava i obaly splňují veškeré hygienické požadavky pro minerální krmiva a krmné 

suroviny, definované mimo jiné i v standardu GMP+. 

 

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ 

Výrobky se skladují u dodavatele i zákazníka v suchých, čistých a dobře větratelných prostorech. 

ZNAČENÍ  VÝROBKU 

Výrobky jsou označeny následovně: 

■ název krmné suroviny 

■ obchodní jméno a sídlo výrobce 

■ registrační číslo provozu 

■ hmotnost  

■ složení a jakostní parametry 

■ číslo šarže - partie  

■ minimální trvanlivost do: 

■ návod na použití – krmný návod 

■ způsob skladování 

■ definice v souladu se standardem GMP+ 

Zpracoval: Roháčková 

Funkce: manažer kvality a GMP+ 
Datum: 15.1.2021 

                                       


