SCANDAGRA EESTI AS
ÕLIKULTUURIDE KVALITEEDITINGIMUSED, 2019 saak

RAPSI JA RÜPSI KVALITEEDITINGIMUSED
1. Suurim lubatud niiskusesisaldus
baas 6,0% maksimaalselt kuni 9,0%
2. Prügilisandid
baas 2,0%, maksimaalselt kokku kuni 4,0%
3. Ülekuumutatud terad (Canadian
maksimaalselt kuni 5,0%
standard by
4. Õli sisaldus
baasiline sisaldus 40,0%
5. Klorofüll
maksimaalselt kuni 30 mg/kg (kokkuleppel
kuni 50
6. Glükosinolaadid
maksimaalselt kuni 25 mmol/kg
7. Eruukhapped
maksimaalselt kuni 2,0%
8. Vabade rasvhapete sisaldus FFA
maksimaalselt kuni 2,0%
NENDE KOOSTISOSADE MÄÄRATLEMINE, MIDA EI VÕI SISALDADA LAITMATU KVALITEEDIGA
ÕLIKULTUURID.
HINNAKORREKTSIOONID
1. Niiskus lubatud 6-9%, alla 6,0% ja üle 9,0% niiskusega seemet ei osteta.
2. Prügilisandid on orgaanilise ja anorgaanilise päritoluga lisandid, mis õlikultuuride sihtotstarbelisel
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4.
5.
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7.
8.

kasutamisel kuuluvad eraldamisele. Baasiline võõrlisandite sisaldus on 2%, mahaarvestus hinnast
0,1% iga 0,1% võõrlisandite sisalduse erinevuse kohta baasilisest. Üle 4,0% prügilisandiga seemet
vastu ei võeta. Kui kaup võetakse vastu esialgsete analüüsitulemuste alusel ning lõpliku analüüsi
tulemus on suurem kui 4%, toimub mahaarvestus hinnast 0,5% iga 0,1% erinevuse kohta lubatud
maksimumist 4%.
Ülekuumutatud terad (Canadian standard by FOSTA) on rapsiseemned, mille värvus ja lõhn on
muutunud jäädavalt kuivatamise käigus ning on tingitud liiga kuumast kuivatusprogrammist.
Baasiline õlisisaldus 40%, juurde-ja mahaarvestus 0,15% baashinnast iga 0,1% õlisisalduse
erinevuse kohta baasilisest.
Klorofüllisisaldus maksimaalselt 30 mg/kg mahaarvestus baashinnast 0,1% iga 1,0 mg/kg kohta
kuni 50 mg/kg-ni.
Glükosinolaatide sisaldus seemnes maksimaalselt 25 mmol/kg, üle antud normi seemet ei osteta.
Eruukhapete sisaldus maksimaalselt 2%.
Vabade rasvhapete sisaldus FFA maksimaalselt 2%.
Õlikultuurid ei tohi sisaldada väliste haigustunnustega, riknenud ega mädanevaid seemneid, olla
õlikultuuridele mitteomase värvuse, lõhnaga ega nakatunud taimehaigustest. Seemneid peab
olema kuivatatud, jahutatud ja tarnimisel peab nende temperatuur olema alla +20°C. Väliste
haigustun- nustega seemneteks nimetatakse teri, mis on inimestele ja loomadele mürgised.
Õlikultuuride transportimiseks kasutatud veok peab olema enne kauba laadimist KORRALIKULT
PUHASTATUD. Kui peale mahalaadimist selgub, et õlikultuurid on saastunud eelnevalt
transpordis veetud kaubaga, on Ostjal õigus kauba vastuvõtmisest keelduda ja nõuda tagasi
pealelaadimiseks ja vastuvõtusüsteemi puhastamiseks tehtud kulutuste kompenseerimist.

