
"AGRO-LA", spol. s r.o.
středisko laboratoř

Jiráskovo předměstí 630, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec

tel: 384 321 011-12, e-mail: laborator@agrola.cz

zkušební laboratoř č. 1450 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018  

List číslo: 1
Počet listů: 1

Protokol o zkoušce č. V673/2021

Zákazník: Konečný Pavel
Šumenská 3226/3

143 00 Praha

Datum příjmu: 30.3.2021 17:21
Období zpracování vzorků: 30.3.2021 - 14.4.2021

Vzorek číslo: V3660/2021

Materiál: včelí měl

Odebral: zadavatel
Objednávka číslo:
Datum odběru: 22.3.2021  

Typ rozboru: Paenibacillus larvae

Bakteriologické vyšetření

Paenibacillus larvae
Č.vz. Poř. Chovatel Reg. číslo Reg. číslo Katastrální Počet Výsledek Počet 

č. chovatele stanoviště území včelstev spór / g měli
V3660 1 Konečný Pavel 101950 89942394 784982 25 negativní  

Seznam použitých metod:
(A) SOP 128 (OIE Terrestrial Manual 2008, chapter 2.2.2., american foulbrood of honey bees)

Pozn.:

Metody v rozsahu akreditace jsou označeny (A) před kódem SOP, metody mimo rozsah akreditace jsou označeny (N), (SA) akreditovaná subdodávka,

(SN) neakreditovaná subdodávka - subdodávka neakreditovaná je stanovená na žádost zákazníka a laboratoř nepřebírá zodpovědnost za výsledky 

zkoušky, (FA) aplikace přiznaného flexibilního rozsahu akreditace: zavedení/modifikace/vývoj již akreditovaných zkušebních postupů (rozšíření 

rozsahu zkoušených parametrů či předmětu zkušebního postupu) za předpokladu, že princip měření zůstává zachován.

Prohlášení: Tento protokol nesmí být reprodukován bez písemného souhlasu laboratoře "AGRO-LA", spol. s r.o. jinak než celý. Výsledky se

týkají pouze vzorku uvedeného v tomto protokolu a nenahrazují jiné dokumenty. Laboratoř neručí za správnost odběru a správnost údajů dodaných

zákazníkem vztahujících se ke vzorku v  případě, že byl odběr proveden zadavatelem. Není-li uvedeno jinak, provádí se zkoušky na adrese laboratoře 

uvedené výše, vyjma zkoušek provedených na místě při odběru vzorku (označeny *).

Konec protokolu končí razítkem a podpisem.

Protokol zpracoval: Bc. Lenka Fajmanová

V J.Hradci dne: 16.4.2021 Jméno, funkce, podpis, razítko: Bc. Lenka Fajmanová
manager kvality
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