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Wojewódzki lnspektorat Weterynarii w Poznaniu
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu
im. Tadeusza Łosińskiego
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ul. GIunWaldzka 250,60-166 Poznań
Tel.: 61 868-93-47 Fax: 61 868-47-00
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Dotyczy zlecenia nr: 005679/PBCH/20 18
Procedura pobierania próbek: Poza obszarem regulowanym prawnie
Plan pobierania próbek; PrÓbka nie objęta planem pobierania próbek
Zleceniodawca - wlaściciel :
Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego sA W Niechlowie ul' Przemyslowa 8' 56_215 NiechlóW
Rodzaj, opis próbki: Białko ziemniaczane 4'8'10 materiał paszowy
Kierunki: aminokwasy
Data rozpoczęcia badań: 03.09.2018 oala zakończenia badań: 09'10'2018
Data przyjęcia próbki: 03.09'2018
otrzymują:
F ' \ Przedsiębiorstwo Przemysłu ziemniaczanego sA W Niechlowie
WYNIK Z BADANIA
Pracownj'a Badań cbemicznych
Wynik nr: OO5619/PBCI1/2OIA
st].' pIóbki w .:1]wi1' lrr'zyjęc1a: bez zasŁ!zeżeń
D.,rt 1 trjl]l]fania: 23.oa'2oLa Cz.is p.]bfania: 13:o0 Pli,bki p,:,lrr,:lle urzęd']''Ó: Nle
ol],r])J

póbiera]ą,:J: Dariusz Eedorowicz - Przedstawic1e]. kJ'ienta

t,].]Ża] nlie lrica pobr.lnia: maqazyn PPz sA w $iechlowie
l.leltyfikaLor miels.ja poLrania: P!0204017p

prlibki: wolek folLolly i(lentyfikatoL li.rrtii (:ierii): brak danycb
(se.li) : bfak danych data produkcj1: 20].8.08.23zmD
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1Ba.taniE !'ykonan,.] lrg PBC-!r2.00.00. wydanie 2 z dnża 20.a5.2l)I5
[A] - netody akledytolrane
-

epownośc ą odnGl się do badańejpfóbki. LaboGtoiuń nig Ponosi odpowirdzlalńości Ża pobielafii€ ilranspoń plób6k'Próbka nió pod ega &rolowi'
Kopiowanie bez zgody zHW doeolono wylącŻnie w calości.
30 dniod daty wyslawiónia sprawozdania z badań'
Klieńtma lrawo do złoźeniaskarqiw t€rmińi€
Ak.edlowana dŻiatahośćokreś]ona ]est w zak.es e akr6dyta.]i] Żnajdujo się na slmnio sW pca.gov'Pl
Dane;olyczace p.Óbek prenEsioro ńa lodslawie protokotu pobrania próbek' unowy/Żlecen]a lub innoj dokumentacji 1owaElsŻącej ptóbkom.
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