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Dotyczy zlecenia nr: 005829/PBCH/2016
Procedura pobierania próbek: WG PN-76lA-74704 "Przetwory ziemniaczane i skrobiowe. Pobieranie. obszar
regulowany prawnie

Plan pobierania próbek: inne

zleceniodawca - właściciel:
Pzedsiębiorstwo Przemysłu ziemniaczanego sAW Niechlowie ul. Przemysłowa 8, 56-215 NiechlóW
Rodzaj' opis próbki: białko ziemniaczane 4.8.1o materiał paszowy' prot. pobrania nr 1 16
Kierunki: aminokwasy; oznaczanie azotu W przeliczeniu na białko (białko ogólne); popioł surowy' sucha masa;

zawańość wody (WiIgotnośĆ)
Data przyjęcia próbki: 21.09'2016 Data rozpoczęcia badań: 21'o9.2o'16 Data zakończenia badańi 17
'1o'2016

otrzymują:

1.

2.

Przedsiębiorstwo Przemysłu ziemniaczanego sA w Niechlowie
ala

WYNIK Z BAOANIA

P:acołnia Eadań chenicznych

Ę.nik nr: 005829/PBCE/20I6
slan próbki \ł chwi]i przyjęcia: beż zastlzeżeń
Data pobrania: 22.OA.2OL6
Czas pobrania : 8:00

P]:óbki pobrane urzedo!'o: Nie
osoba pobierająca: Daliusz Fedolowicz _ przedstar'iciel klienla

Iden!yfi kator miejsca pobrania: PLo204oż7P

próbki: za!'iązana torebka folioła
Identyfikator partii (serii) | 22.OA.21r6zn4
opako$/anie

:.:. :..:::.1.. :l

ll lltl

Nr prób].i v'9 rejestru

]ZawaItość azotu w

Ibia]ko ogÓ1ne

przeliczeniu na |75/7 t 1,5

t tE] l

zawartosć popio}u surowego
zawarŁoŚć wl-IgoŁnoŚci t tE]]
I

000711,/cH

-+----------- - --lw suchej masie: 80,5 1 1,6

g tE]

r

2,96 ! a,D6

----------l

IzawartoŚć lvody (wl1gotność): 6,0 t 0,1
sucha masa z ob]iczeń: 9Ą,0 ! L,9

l
|

1Rozporządzenie Komisj i (WE) nr 752/2oo9 z dnia 2?. o1.2c09, zal. Il] c/ metoda
miareczko!'a, met.
?Rozpo!ządzenie Kofitisj i (I'E) rE L52/2aa9 z dnia 27.0r'2O09, za]'. IIt M/ met. wagowa/
rRozpolŻądzenie Komisj1 (WE) nt L52/2ao9 z dnia 2?.o1.2009, zał. \II A, met. lłagovJa' met. referencyjna
me!. reterency]na
tE] - metoda akredylowana i' zakresie elastYcżn]'n
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sPRAWozDANlE z BADAŃ
Dotyczy zlecenia nr: 005829/PBCH/2016

lN! próbki wq rejestru
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Izawar!ość a'ninokwasów

005829/PBCH/2016

r000807/cH
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1 |k'as aspargino{y _ wyńik: 9,58 t
Itreonina - $Ynik: 3.70 t 0,26
lseryna - tiynik: 3,37 t 0,22
lkwas gl.utaminowy

- wynik:

3,21

lprolina - tiynik: 4,16 i 0,37
lglicyna - wynik: 3,51 t 0,24
lalanina - wyni.k: 3,82 t 0,19

I

0,68

0,21

- Wynik: 1,39 t 0,12
- łrynik: 5,13 1 0,31
lmetionina - Iiynik: 2,66 r 0,15
lj.zoleucyna - wynlk: 4,09 t 0,34
lleucyna - nynik: ?,25 t 0,95
Itylozyna - wynikr 3, 81 t 0, 34
lfenyloalanina - synikr 5,10 1 0,61
lhistydyna - wynik: 2.21 t 0,14
lizyna - Bynik: 4,66 t 0, 17
larginina - wynik: 4,81 t 0,34
lcystyna
|lralj.na

I

t?i s y:
I
PBc-92.00.00, lrydanie
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lE] - ń.loda *r€dytoiane

z dnia 2o.o5'2015, metoda chro'natografii cieczowej z detekcją
t. zaLr€lla alasĘrctn]'n

o3zacow.n! ni€pąvnotć odnosi 3i? do pozlomu uhoŚo 95 9{ o.aŻ t
ponori odpotvi.<tżjalnośd ze pola.dio
odlo3i 3ię do b.d.n.i póbld.
r.bońlofium na. pono!ł
ni.FłnośoąoÓo3i
lli.Fłnośoą
Fóbłi. l.bońlofium
Kooiołanio b.2 Żoody
Kopiołanio
Żoodv zlw dc olone wyĘpŻnie
Wła.Żnie ł cal6ści.
Ku.nl ro p.ało do
9k'Ei9 l6m nl.30 dńi od daty slslawi€ni. splawozd.nl. z Daoań.
viqw.pcA
'bżMl.
oł.€śbrta |3św Ż.l(tsio s*r€dyi.ql i alaldl]F się na
AI(ldytołaM @i.ldność

'lr!.r.

i

Eł|spoft plóD€kPóbl(l

PDA (}lPLC-PDA)

nie podLgts z!łtotoł/i.

X

rerownik PiaCOWn

Podpis Kiłownakg zHW Kicttrynil€

zaĘcznik zHW Po13.00.27, wydanie
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Pracowna

4 z dnia 28.01.2015

