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Pěstitelům obilovin
30. 6. 2017
Vážený pěstiteli obilovin,
dovolujeme si Vás, stejně jako v minulých letech, požádat o zaslání vzorků potravinářských obilovin sklizených
v letošním roce, a to potravinářské pšenice (jakost E, A, B), sladovnického ječmene, žita a také ovsa. Potřebujeme vzorky
o hmotnosti přibližně 1 kg, neupravené, bezprostředně po sklizni – „od kombajnu“. Náklady spojené se zasláním vzorků
balíkovou zásilkou budeme kompenzovat bezplatným zasláním výsledků rozborů Vašich vzorků provedených naší
akreditovanou laboratoří zpět na Vaši adresu. Výsledky slouží pro výzkumné účely, pro potřeby státní správy i pro
zpracování přehledu kvality obilovin sklizených v České republice.
Posílejte nám, prosím, vzorky co nejdříve po sklizni. S ohledem na kapacitu naší laboratoře můžeme nabídnout bezplatné
analýzy pro maximálně 5 vzorků pšenice od jednoho pěstitele. Počet vzorků ječmene, žita a ovsa omezen není.
U ječmene naopak uvítáme i více vzorků, může se jednat i o stejné odrůdy, pokud byly pěstovány odlišnou technologií
nebo v různých katastrálních územích Vašeho podniku. Zjištěné parametry kvality budou sděleny pouze Vám. Pro ostatní
potřeby budou výsledky uváděny pouze ve statisticky zpracované podobě. Výsledky Vám budou standardně posílány
e-mailem, pokud máte zájem o zaslání klasickou poštou, vyberte, prosím, tuto možnost v průvodce.
Průvodku je třeba vyplnit ke každému vzorku. Pouze vzorky s kompletně vyplněnými údaji mohou být využity ke svému
účelu. Průvodka je přiložena v el. podobě jako příloha tohoto e-mailu, je umístěna také na našich webových stránkách
www.vukrom.cz/pruvodka. Na požádání Vám ji rádi vytištěnou zašleme poštou.
Na průvodce věnujte pozornost uvedení aktuálních kontaktních údajů (telefon a pokud možno 2 e-mailové adresy:
např. jednu podnikovou a druhou na konkrétní osobu).
Stejně jako v loňském roce Vám opět nabízíme možnost nechat si otestovat zaslané vzorky obilovin na obsah
mykotoxinů (deoxynivalenol – DON, zearalenon – ZEA). Obsah těchto dvou fuzáriových mykotoxinů (DON, ZEA) je
v potravinářských obilovinách limitován nařízením č. 1881/2006 a jeho dodržování může být předmětem kontroly nebo
může být požadováno při prodeji obilovin. V případě, že máte o tuto službu zájem, zaškrtněte prosím příslušné políčko
v průvodce toho vzorku, u kterého si přejete analýzu provést. Výsledky budou odeslány e-mailem a zároveň originál
protokolu klasickou poštou, spolu s fakturou. Cena analýzy jednoho vzorku na obsah obou mykotoxinů činí pro vzorky
zaslané k účelu monitorování kvality obilovin 1000,- Kč. Je možno provést analýzu vzorku jen na obsah DON za cenu
600,- Kč. Analýzy mykotoxinů budou provedeny do 14 dnů od obdržení vzorku.
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci s Vámi. S pozdravem
Ivana Polišenská, vedoucí Oddělení kvality zrna
Adresa pro zaslání balíku se vzorky:

Oddělení kvality zrna
Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.

Havlíčkova 2787/121
767 01 Kroměříž

Kontakt, další informace:

e-mail: kvalita@vukrom.cz
Evidence vzorků, zasílání výsledků:
tel. 573 317 132 S. Cupák, 573 317 126 O. Jirsa
Další informace:
tel. 573 317 134, 604 124 018
Ivana Polišenská
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