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SPRAWOZDANIE Z BADAN
005006/PB.H/2017

7

.HW 93r......\-o-tLk...zor
Dotyczy zlecenia nr: 005006/PBCH/2017
Procedura pobierania próbek; Poza obszarem regulowanym prawnie
Plan pobierania próbek: Próbka nie objęta planem poblerania 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 w Niechlowie

Kierunki: aminokwasy; oznaczanie azolu w przeliczeniu na białko (białko ogólne); popiół surowy; sucha masa;
zaWartoŚć wody (Wilgotność)
Data przyjęcia próbki:

otrzymują:

4.

2.

25'08.2017

Data rozpoczęcia badańi

25'08'2017 Data zakończenia badań: 13'09.2017

Przedsiębiorstwo Przemysłu ziemniaczanego sA W Niechlowie

ala
VVYNIK Z BADANIA

PEacołDia Badań chelllicznych

j.k nrr OO50O6/PBCI1/"O\7
sLan próbkl w chwr]] pIzy]ęcIaI bez zasŁtzeżeó

w)r

Dala pobrania: 23.O4.2OL1
czas pobrania : 9: 00
PIóbki pob.ane urzędowo: Nie
osoba pobierająca: !'ałgorŻatsa Eiebich - Plzedslawiciel klienta
idenlyfi kalor miejsca poblania: PL02oĄ0L7p

opa](oujanie pIóbki: Źa{ią2ana torebla folioła
data produkc:ri r 2ol'l .08.22?.ft'l
x..r

pIÓbŁr lvq rejestru

|000677/TP

-------------l
lZawaItośćamrnokwasów t. Ikwas asparaq]nolvy - Wynik| 9,38 l0,66|
l"]etoda L.]ysoLosprawne] lireonina _ lłynrk: 4 51 ! 0' 31
chromatografrr creczowel lseryna - vuynrk: 4,31' 10,28
Z cleŁe kci ą natrycą
|l,.!vas q]utam'no!'y - WynIk: 8,15 ż 0,53
drodową(HPLc-PDA) [A] l
Ipro1ina - Wyni].: 3,80 1 0,34
lqlicyna - wynaYt 3,1'1 ! 4,26
la]anina - Ił/ynik: 3,6] t 0'19
lcystyna - Wynlk: 0,71 10,06
lwalina uiynik: 4,51 t 0,21
lmelronlna Wynik: 1,31 1 0,08
lizoleucyna l,iynlk: 4,06 t 0,34
lleucyna - ItyniŁ| 7,83 t 1,03
Ityrozyna - Wynlk: 4, 39 t 0, 40
lfenyloalanina - Wynrkr 5,19 t 0,62
lhislydyna - !iynrkr 2,96 t 0,1S
llizyna - viynik: 5,31 J 0,20
larqinina - Wynrk: 1,25 t 0,30

l

Prz.vpisy:
rBaclanie wykonano wg PBC-92.00,00, wydanie 2 z dnia 20.05.2015

[A] - ńetody akradytowane

załącznik ZHW Po_13'00.27' Vlydanie 5 z dnia 30'01'2017

\l

Svona

2 z2
Poznań, dn. 14.09.2017r.

sPRAWozDANlE z BADAŃ
005006/PBcH/2017

Dotyczy zlecenia nr: 005006/PBCH/2017
INr próbki w9 rej estru

------------------------------------+|Zawarlośćpopiolu suroi'ego t
I Metoda waqowatAl I
------------------------------------+IZalvartość wi]gotności B.
Isucha masa { 2 obliczeń) 3.

1000546/cH

|

|

IMeŁoda wagowa IA]2

t--------

-

--

- -

-- -- --

IZawartoŚć azotu w przeliczeniu

I na brałko ogóIne

48 10,0?

l

i 5,5 r

0,1
1 9Ą,5 + 7,9
I

- - -+

3.

Il']eŁoda miareczko'^,a IA]

3,

l

-

--------l

I

I

--------l

I

I

16,3 t 3,8

3

lZawarlość azotu w prze]iczeniu
| 80,7 t 4,0
l na blałko oqÓlne !./ suchej ńasie *.
I

Przypisy

lBadanie ykonano wg Rozpo'Żądzenia Kom.isji (WE) nr 152l2009 z dnia 2T.A1.2OA9, zai. IIl
:Badanie vykonano iig Rozpolzą.lzenia Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 21.AL2009, zal. IIl
rBadanie wykonano wg Rozporządzenia Komisji lWE) nr 15212009 z dn1a 27.01.2009, za1. IIl
lAl - luetody akredytowane
I
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A
C

njgpewńoŚciąodnogisię do kddnej próbki' Laboralorium nie ponosi odPowiedzialnoś ci 2a Pobioran e itEnŚpon Póbgk'Próbka nl€ Podl69a łrotowI.
Kopiowanie bez zgody zHW dożwolone wyłącznie w całości'
Klientma pEwodo zlożeni. skaEiw t€miniB 30 dniod da|ywysleieńie sp.awozdani.Ż bedań.
AkredyDwana dz]al6hość określona]es| w z6keŚ e 6k.edyt6cjiiŻnajduje się ńa strcn]e Ww'Pca' gov.pl
Dg|e dolyczqce pńbek pżenies]ono na pod9awie pblokołu pobEnia próbek umowy/'ecenia lub innei doklmeilacji tNazyszącaj pfÓbl(om. l(ierowhik
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