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Liehovarské kukuričné mláto s výpalkami sušené / DDGS (Distillers´ Dried Grains and Solubles) 
– pripálené, určené na technické účely 
 
Opis kŕmnej suroviny: vedľajší produkt pri výrobe liehu, získaný sušením pevných zvyškov 
fermentovaných zŕn kukurice a výpalkov. Produkt vznikajúci pri nábehu, odstávkach  a poruchách 
technológie – môže vykazovať známky pripálenia. 
 
Účel použitia: bioplynové stanice, spaľovne, výroba vykurovacích  peliet 
 
Surovina: zrno Kukurice siatej (Zea mays L.) určené na výrobu bioetanolu a DDGS. 
 
Úprava: bez úpravy 
 
Organoleptické vlastnosti: 
Vzhľad: sypký materiál  
Farba:  medovo-žltá až hnedá  
Vôňa:  typická pre daný produkt, môže byť pripálená  
  
Požiadavky na kvalitu 
DDGS (negranulované) musí vyhovovať požiadavkám uvedeným v tabuľke 1. ( údaje sú 
prepočítané na 100 % sušinu) 

Parametre Prípustné hodnoty 

Sušina v % hmot. min.  86,0 

Dusíkaté látky NL (N x 6,25) v % hmot.  min.  28 

Vláknina v % hmot.  min.    8 

Tuk v % hmot.  min.   8 

Redukujúce cukry v % hmot. min. 1,5 

 
Skladovanie: skladovacie priestory a zariadenia musia byť suché, čisté a v dobrom stave, so 
zamedzením prieniku hmyzu, hlodavcov a vtákov. Sklady musia byť zabezpečené tak, aby sa 
zabránilo napadnutiu DDGS plesňami. 
  
Spôsob balenia: voľne ložené 
 
Požiadavky na prepravu:  
1. dopravné prostriedky, prepravujúce voľne ložené materiály, sa musia pravidelne čistiť, 
dezinfikovať, v prepravných kontajneroch, resp. v cisternových návesoch nesmú zostať žiadne 
zvyšky z predchádzajúcej nakládky. 
2.  Prepravovaná surovina musí byť chránená pred poveternostnými vplyvmi. 
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