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Wojewódzki lnspektorat Weterynarii w Poznaniu
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu
im. Tadeusza Łosińskiego
ul. Grunwaldzka 250,60-166 Poznań
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Poznań, dn. 10'1'l.2015r.

sPRAWozoANlE z BADAŃ

006770/PBCH/20'15
zHW.931.....]łŹ-h}...zo l s
Dotyczy zlecenia nr: 006770/PBCH/2015
Procedura pobierania próbek: Poza obszarem regulowanym prawnie
Plan pobierania próbek: Próbka nie objęta planem pobierania próbek
zleceniodawca - właściciel:
Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego sA w Niechlowie ul. Przemysłowa 8, 56_215 Niechlów
Rodzaj' opis próbki: białko ziemniaczane 4.8.10 materiał paszowy, miejsce pobrania: magazyn PPZ sA
Kierunki: oznaczanie azotu w prŻeliczeniu na białko (białko ogÓlne); popiÓł surowy; sucha masa; zawańoŚć Wody
(Wilgotność)

02.1'l.2o15 Data rozpoczęcia badań:02.11.2015 Data zakończenia badań:

Data prŹyjęcia próbki:

otrzymują:

1.

ziemniaczanego sA

Prz edsiębiorstwo Przemysłu

2.

ala

06' 11.2015

W Niechlowie

WYNIK Z BADANIA

PraĆornia Badań chenicznych
wynj.k n!. 0o 5'1'10 / PBcIr/ 2ots

stan próbki w chwiri przyjęcia: bez 2a3tr2eżeń
Data pobrania: 29.lO.2OLs
czas poblanid: 12:00
Próbki pobrane ur?ędo o i Nie
05oba pobierająĆa: DaĘiusz Eedoro!.icz _ Przedgta{iciel klienla
opakolranie próbki: wor€k fotiowY slrunowy

identyfikator part ri (serii): 29.10.201s2nD
data produkcj i: 2015-10-29
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10.11.2015
Podpis osoby autoryzljącej'

Podpis Kiercwnika zHW/ Kierownika Pracowni

zalącznik zHw Po-l3'00'27, wydanie 4 z dnia 28'01'2015

