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SPRAWOZDAN IE Z BADAN NR VWJ-4167 24I2O2O

Zleceniodawca:
Nazwa klienta:

PRZEDslĘBloRsTWo PRZEMYsŁU ZlEMNlACZANEGo s'A' W NlEcHLoWlE

Adres klienta:

PRZE|VYsŁoWA 8
NTECHLOW 56-215

Zlecenie/Umowa:

(8 7O2)

z dnia 31-01-2020

Wyniki badań dotyczą Wyłącznie badanych obiektóW' Bez pisemnego zezwolenia cBJ sp. z o. o' nie wolno powjelac
fragmentóW sprawozdania z badań.
Załącznik nr Vll-00'02'03_LlNłs1; ważny od 12'2019
Strona I z 3

sprawozdanie z badań nr WKJ-41672412020

1' obiekt badań/próbka:

Nazwa badanego

cel

materiałU/obiektu:

Kod |aboratoryjnY 2749120
Żywnośc- Zywnośc
Numer próbki-LlMS: Koo42o267 0o1
Próbka - skrobia ziemniaczana superior standard. Nr pańii:
2o2o-o8-24zmr ' N.łiejsce poboru próbek Magazyn PPZ s-A'

badań:

Potrzeby własne (obszar nieregulowany prawnie)

PowyŻsze dane zgodne z oświadczeniem zleceniodawcy'

sposób

i data

pobierania

próbek:

Próbkizostały pobrane i dostarczone do laboratońum pęez
Zleceniodawcę.
Procedura pobierania próbek brak Harmonogram pobierania próbek:
brak.

Powyższe dane zgodne z ośWiadczeniem Zeceniodawcy.
Data przyjęcia badanago materiału do badań
laboratorium i opis iego stanu:
2. Data wykonania
3.

do

25-08-2020 1'l:2o

stan próbki: Dobry

badań:

25-08-2020 - 01-09-2020

Wyniki badań:
Metode bedawczt

Lp.

Wańość

UA

osoba autoryzu.iąca

płYlkowa posiewu'^4qłębnego
PN-EN tSO 4833

ogólna liczba

2

Liczba *oŻdŻy

T

4,1'10

jtlłs

<1,0'10

jtlds

1,0'10

jtlds

.1,0'10

itk/s

1,8.10

jtlds

2013 12

PN-tSO 21527-2 2009

pvlkowa posiewu !Ęłębnego

3

PN ISO 16649 2:2004

Liczba Escherichia

<

Ćoli

pvtkowa posiewu vwłębnego
4

PN EN SO 6848

Liczba

2

2mlAT

2004

koagulaŻododatnic
h

Liczba pleśni

6

PN SO 21527

2 2009

lakoscowa hodowlana
uzupeIniona leśami

obecność

i

baochemicznymi
serologicŻnymi
PN EN 1SO65791:2017 04

Salmonella spp

nie

25s

Wyniki badań dotyczą wyłącznie badanych obiektów' Bez pisemnego zezwolenia cBJ sp' z o. o' nie Wolno powielać
fragmentóW sprawozdania z badań.
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sprawozdanie z badań nr WKJ-416724l2o2o
AE

eIasł.zny ż.keśakledytacji

tjF nepeMośćpońiaru nie uwŻględna €tapu
Pod ane

Pobierania Próbk

@rlości niepeMoó.i si.nowią niep€Moaci

ro3zezone pży pożońi€ ulności95 % iŃpółcŻynnik! roŻsŻeżenia k

=2'

Uwagi;
(w log1 0 jlug)
Ad ''| Povlla zalnosc vlYrażona jako odchylenie standardowe powlaŻ alności sFo
'07
Ad'2'5 łwnośćo aktywnościVvody niższej lub rółnej0'95
Ad' 3,4 pńba analityczna niezawiera jednośek i^/o.zących kolonie (itk)
(w log1o jlug)
Ad'3 PoMaŻalnośćvwrżona jako odchylenie standardowe pov!łarz alności sFo
'05
Ad.4 Temperatura in kubacii 37"Ct1"C

sprawozdanie opracował:
i?i'oBlłLo';i'z;]Ł
dB' f,:ializ
poźniał-werteftrcKa.- 50l
l_
'J3'i:"Ia
Magdalepę;i;,1;-'v

@,.
^\.

xplo

,

data

Sprawozdanie zatwiefdził:
'il'!^ł'|': . .

14:

,0g*d;!:).$#łł$}

I \.0q.

podpjs

podpis

Wnjki badań dotyczą wyłącznie badanych obiektóW. Bez pisemnego zezwolenia CBJ sp. z o' o' nię wo|no powielac
fragmentów sprawozdania z badań.
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