Ins fi-tut Ogrodnictrrra

-

Pańs trvorrl. Ins §,tut B adarvcz].

Za|<ład Pszcz elnictr,l,a rv Pułarvach
],ab oratoriurn B adania } ako ściProduktólv Ps zcz

elich

tll. I{azimicrska 2A. 21-700 Pułarłr.
tel. (B1) 886,21-ó.t, fax. (B1) 88(1-42-09

AB 715

Sprawozd ańe z badań Nt 98 / 02 / 21
Nazwa i adrcs Zleceniodawcy: BRYŁA MIODU( Bryła Foods Sp. z o.o.), ul. Skawińska27-5131,-066

Kraków
Ptóbkę pobnŁ, przechowywał i dostarczył ZLeceńodawca.
Strvietdzenie pzydatności ptóbki do badań: ptóbka spełnia kryteda przydatności do badań.
Data pnyięcia ptóbki do Laboratofium: 07.07.2021t. Daty wykonaniabadafu 08.07.202'l, -L4.07.2021,
Zlecelie t 98 /2L z dnia 05.07 .202l t.
Sptawozdanie opracowano dnia: 15.07 .202l t.
Informacie dostafczon e ptzez klienta: Miód Rzepakowy z Roztocza
Oznaczenie próbki nadane pflez klienta: Miód Rzepakowy zRoztocza
Inne informacie: brak

Wyniki badań

Rodzai i opis ptóbki: ptóbka miodu, około 200 grLuźno skrystalizowana, szaro-kremowejbarwy.
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(Ą - metoda akredvtou,ana przez Polskie Centrum Akredltacii (PCA)
R\IRiR\\1 - Rozporządzenie }Iirristra Rolrrictrva i Rozrvoju \Vsi z dnia 03 paździerńka 2003 r. w sprawie szczegółou,t,ch
rrł,magań rr, zakresie jakościhandlou,ej rrrlodu Pz.U. Nr 181, poz. 1773 z poźn. zn.)
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Opirrie i interpretacje:

Nfiód rzepakorr1,.

Snvierdzenie zgodności ze specyfikacią lub w},maganiami6:
- Polska Norma iest to miód tzepakooT.

§7edług PN-88/A-77 626 ,,Miód pszczeh"

Kod dokumentu:F04-P0-07
Wercja: 12.01.202l

Kod 1abomtorium: LBJPP InHot

Strona

l

z 2

§(lyniki
badań

100

oświadczenie:

1. \\'r,niki podane w spralrrozdaniu odnoszą się lłl.łączniedo badanl,clr próbek,
2. Rez pisemrrej zgody Laboratotitrm, sptalvozdanie rrie może bJ-ć p.r*i"lon e inaczej niż lv całości.
3. Klient ma pfavo do skatgi w terminie 1,1 dni Ll,cząc c>d datt, doręczenia sprawozdania.
4. Informacje doq-czące niepev,ności rozszerzol1ei (k=2, &=0,05) podawane są żawsze dla rr.r,nikorv
akredytowan].ch, NiepervnoŚĆ ta nie obejmuje pobietania probek.

5. l,aboratorium dokonuje stwierdzenia zgodności ze specl:fi[26iu iub
6,

l,vr.maganiem zgodnte

badań

z ptzllętą zasadą

podcjmorvania decyzji, za rłryjątkiem, kied1, klient tego sobie rłr.taźnienie życzlt |1$ strvierdzenie zgodności ze
specr-fikacją lub normą nie jest mozlirve.
Strvierdzenie zgodności ze specl.fikacją na podstawie lrJ.rrikórv badań ołljench zakresem akredvtacii jest dokonrrłzna
zgoclnie z prz,s,j1t4ptzezLabotatodum zasadąpodejmorr.,ania decyzji, biorąc pod ulvag€ poziom ryzr,ka zxia;zanego z
pfż]-iętą zasadą. Zasada ta polega na potórvnarriu rrTniku z ulvzględnieniem rn,znaczonej niepelvności metod1,, z
rłrrnaganiami określonyrnirv Rozporządzenia N{RiR\\/ z dnja 3 października 2003 r. rv sptawie szczegółorrl.clr
s.r-magań rv zaktesie jakości lrandlorvej miodu Qr.U. Nr 181, poz. 1,773 z poźn. zm.) dla patamettórv
fizl.koclre 'czfllr6|, a rv przvpadku prolinl. t anaiz.s- pl4korvej z rłr.maganiami PN-88/A-17626,,N[iód pszcze\7",.
c//a ParulletliwJia,kochelnił7ly^cll, d/a kró5t,h Roęol7ądrynie XIPJRIł;'okreś/a u1,1łtagania ,,nie wią,q'nii" - ulnik jesr
igodlły, jeśliuafictśćbadanąo ?dru/ileha ?a awijlędnieniu uiEewnościneloĄl .,na ntinu.r"jesl równa /ub vrujduje się poniiE
lldltol'ci do?alł,<dlileJ; wl,uikje.t nieigodry, jeś/iwaiol'i: badanąo Parlneha Po awŁg/ędnieniu niePewno.ici nelod1 ,,na
in aj d Ę e i ę P o w1 1E u a i o.i ti dap a.r 1;ia / n q' :
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Parunletlów_liakołhenic7ttlch, dla króry,łh Roęuxądł€nie X,lRjRIl./ ol"a1analia Pylkowe/ dla krółE Pl1-88 /;1-77(126
okl,eślawj,tlagania ,,nie lłlni1' niN" - wynikje.rt ryodil). je.ili waiośćbadanego Para/?/ehu p0 uw7g/€dnienia niepewności metod1,
..naP/ul"jei ńlyna lab 1tĘdrye łięPawl7g tyańośi doPul4,ia/ne1; wjuikjesl nieigodny,jeśli waftośćbadanegoparumeha?0
aaąg/ędnieniu nięawnośLi lłlelctĄ, .,na Pla.ł" ąnĘdufe .rię PoniiE watlol'i doPusąt7ahłej;
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stwietd1eria godno.ici /ab nieryodnośi ry ęeą|ikaqa lub wlnagauieru, ryodnie 7 prryiętą

priei

Laboralońuru 1asadąPodejnlo]uonił deq{i uylno.ri 50olo, gdy )ł|ilikjei {liąony do uartośn doPmryąaltte1.
zasada podejmorvania decvzji jest jednoznacznie określona przezk):,entą przepis;, lub dokument\., noffnat\\\rlle,
Laboratorium stosuje się do tej zasad1,, a dalsze Iożpatq,w-anie poziomu Ązyka nie jest korrieczne.
Badania ozll^czolle (Ą ,,Akredl,towane przezPC,X" w §.m sprawozdaniu są objęte zaktesem akredl,ta6lj PCA nr AB
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(Irnię i nazu,isko, funkcja)

(Imię i nazwisko, funkcia)
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zakładu pszczelnictwa w puławach

ul. Kons§rtucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice

Laboratorium 8adania Jakości produkótł pszczeIich

ul. Kazimierska 2 A, 24-1 00 Puławy
Tel. 81 886-42-08, fax: 81 886-42-09
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