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Formularz zlecenia - analiza GMO
Klient
Poczta
Nr klienta
Klient
Osoba kontaktowa
Ulica
Kod pocztowy
Tel.
E-mail
Nr oferty
Informacje o próbce (proszę dokładnie uzupełnić)
Produkt
Nazwa próbki
Numer próbki
Producent

E-mail

Faktura do (jeśli adres inny niż klienta)

Poczta

E-mail

Kopia raportu do

Poczta

E-mail

Numer projektu
Próbkobiorca
Data pobrania
Czas pobrania
Miejsce pobrania
Partia

Pochodzenie próbki (KRAJ)

Uwagi
* Informacje na temat pochodzenia paszy lub jej składników ułatwiają identyfikację decydujących odmian GMO w przypadku pozytywnych wyników
przesiewowych!

ZAKRES BADAŃ (PROSZĘ ZAZNACZYĆ 'x')
Analiza pasz jednoskładnikowych
Soja

GMO Screening Soja (P 9896)

Ryż

GMO Screening Ryż (P 12423)

Kukurydza

GMO Screening Kukurydza (P 98981)

Burak cukrowy

GMO Screening Burak cukrowy (P 12038)

Rzepak

GMO Screening Rzepak (P 9897)

Inna pasza
jednoskładnikowa

→ w razie potrzeby prosimy skonsultować z laboratorium w
celu doboru analizy

(Typ próbki)

Analiza mieszanek paszowych
GMO Screening (4 parametry) (P 3405)
GMO Screening (6 parametry) (P 9066)
Soja

Mieszanka zawiera jako składnik:

Rzepak

Kukurydza

pozostałe składniki:

→ Dołącz deklarację składu/ etykietę!
W przypadku wykrycia GMO, nasz Dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia dalszych działań. Im więcej informacji na temat
pochodzenia i składu próbki, im więcej informacji otrzymamy tym lepiej będziemy mogli dopasować odmiany GMO w przypadku pozytywnych
wyników.
Zasadniczo analizę GMO przeprowadza się zgodnie z następującą procedurą:
1. Screening
2. Identyfikacja obecnych zdarzeń (dla gatunków nie
(oznaczenie GMO w zatwierdzonych przez EC, n.p. ryż Bt63 lub len CDC Triffid,
wystarczająca jest identyfikacja dla tego rodzaju, ze względu na
paszy)
brak tolerancji dla GMO w tych gatunkach

Wykrywanie specyficznych modyfikacji
GMO Soja
Soja RR (GTS 40-3-2)
Soja RR2Yield (MON89788)
GMO Kukurydza
Kukurydza NK603
Kukurydza MON810
GMO Rzepak
Rzepak T45
Rzepak RT73 (=GT73)
Inne
Ryż Bt61

3. Oznaczenie ilościowe obecnych zdarzeń (dla gatunków z zatwierdzeniem EC może być
konieczność analizy ilościowej ze względu na obowiązek zgłoszenia)
Niemniej jednak, jeśli chcą Państwo analizę konkretnych modyfikacji GMO, może być ona
przeprowadzona bez konieczności przeprowadzania wspomnianego procesu.

(inne zdarzenia są możliwe po wcześniejszym ustaleniu)

jakościowo

ilościowo

Soja A2704-12
Soja A5547-127

jakościowo

ilościowo

Kukurydza TC1507
Kukurydza MON 89034
Rzepak MS8 / RF3

Len CDC Triffid (FP967)

Odnosimy się do naszych ogólnych warunków współpracy, które można znaleźć na stronie internetowej: http://www. agrolab. com/de/agb. html. Należy pamiętać, że nasze raporty
mogą zawierać klauzulę wymuszoną przez normę akredytacyjną w przypadku obserwacji dotyczącej niewłaściwego pobierania próbek, pakowania lub warunków transportu, które
mogą mieć jakikolwiek wpływ na raportowane wyniki analityczne. Zastrzegamy sobie prawo do wykonywania i pobierania opłat za wszelkie niezbędne, dodatkowe czynności
przygotowawcze, jeśli jest to wymagane przez matrycę lub kombinację parametrów bez wcześniejszego powiadomienia.
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