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Ремiзова Н.Л.

4. Замовник, адреса
вул. Суиська, l

CTopiHKa 1

Ф-5.10.4.1 вiд 17,02. lб (змiна Nч2)
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5. Мiсце,tдб;рrБ;i;

7. Розмiр партii 1270 кг

8. Кiлькiсть зразка З,45 кг
9. Щата надходження для випробув;;; 
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Визначення залишкових кiлькостей пестицидiв

визначення мiкотоксинiв

CTopiHKa 2
Ф-5. l0.4, l вiд l7.02. l б (змiна Nч2)
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Продовження протоколу Nя 0623т вiд 03.04,2017
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CTopiHKa З
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визначення антибiотикiв 

- 

!

5Г;","-;; ]9:Й-Гнд 
"" 

*.;й -дфсти*nl - Фч*;".,";lп;_- llrцJtlll^. вимiр. ' випробувань 
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piBHi .nur.nn, __*""бка

l Естрадiо,'il 7-в мг/кг Ър зzов-вs не бiльйе 0.0002 менше 0.000 i 5* - t 57о

Визначення гормонiв

] l Естрадtол-l7-в мг/кг мр 3208-85 не бiльше 0,0002 r 
менше 0,00015* l 

- лsй" ]:-
2 ffiетилстиЛьбестроЛ мг/кг Тр zgaa{3 не допускасгься менше 0.00004* j l 51:

OблаДнання:вaгиA!-500,TШХ,Хpoмaтoгpaф''Кpисталл-2000М''

Примiтка: * - межа чутливостi ме,году
** - межа чутливостi приладу
*** - розходясеuня мiж паралельними випробуваннями

flaTa початку
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випробувань

-2-0-]'Z"в.__

Щата закiнчення випробувань

. 3_ кLiт_ц_я20_1 "7_.в-,,.., ",,_

Вiдповiдаglнi за випробування та пiдготовку протоколу:

KocTiHa о.С.

--*Цзр"_рпý9_Д:Р_
Бородавка С.М.

Божинська Л,Я.
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Волохова С.А.
Примiтка:

CTopiHKa 4
Ф-5,10.4. l вiд l 7.02. lб (змiна JФ2)

CTopiHoK
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;; назва показника
вимlр.
Один. НД на метод
вимiр. випробувань plBHl значення

,г ю.г.

Капорiна Т.М.
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