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Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van Ir. T.G.M. Aanhane, Business Unit Manager.
Op al onze vormen van dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek
worden deze en/of de specificaties van de analysemethoden toegezonden. Eurofins Agro Testing
Wageningen BV stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voortvloeiend
uit het gebruik van door of namens ons verstrekte onderzoeksresultaten en/of adviezen.
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742157, 04-07-2018

Monster          Onderzoek-/ordernr:      Datum monstername:        Datum verslag:
                 742157/004400143         27-06-2018                04-07-2018

                 Code onderzoek:          Datum ontvangst:          Monster genomen door:             Contactpersoon monstername:
                 712                      28-06-2018                Derden                            Jan van der Smit: 0623229202

                 712

Resultaat        Onderzoeknummer                           742157                            742158
                 Monsteraanduiding                         PGC2 voor spoelen                 PGC2 na spoelen

                 Aëroob kiemgetal 22°C kve/swab            777                               3         b)

                 Totaal aantal schimmels kve/swab          118                               1         b)

                 Tot. aantal gist+schim. kve/swab          118                               1         b)

                 Gebruikte afkortingen:
                 kve: kolonie vormende eenheden
                 a)  Het resultaat geeft een indicatieve waarde weer.
                 b)  Er is slechts een detectie waargenomen van de aanwezigheid van micro-organismen.
                 c)  Door de aard van het monster is/zijn de kolonies van 1 of meerdere platen niet telbaar. Dit geeft een grotere spreiding op het
                     gerapporteerde getal (dan gebruikelijk)
                 d)  De incubatietijd van 4 dagen is gehanteerd en dit wijkt af van het protocol. Dit geeft een grotere spreiding op het gerapporteerde
                     getal (dan gebruikelijk).

Toelichting      Richtwaarden na ontsmetting:
                 Aëroob kiemgetal                  < 50             kve/swab
                 Totaal aantal schimmels           < 10             kve/swab

Methode          Aëroob kiemgetal 22°C             Em: MBL2
                 Totaal aantal schimmels           Em: MBL2
                 Tot. aantal gist+schim.           Em: MBL2

                 Q   Methode geaccrediteerd door RvA
                 Em: Eigen methode,   Gw: Gelijkwaardig aan,   Cf: Conform
                 Alle verrichtingen zijn binnen de gestelde houdbaarheidstermijn tussen monstername en analyse uitgevoerd.
                 De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aan Eurofins Agro aangeleverde materiaal.


