
Paraugu īpašnieks:
"BIOR" Zivju audzētava "Dole", adrese: Salaspils novads, Dolessala, Zivju audzētava "Dole", LV-2121, e-pasts:
dole@bior.lv

Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076; tālr.: 67620916
fakss: 67620434

e-pasts: vetmed@bior.lv

TESTĒŠANAS PĀRSKATS

Pasūtītājs/maksātājs:
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, reģistrācijas Nr.: 90009235333, adrese: Rīga,
Lejupes iela 3, LV-1076, e-pasts: bior@bior.lv, tālrunis: +37167620513

Nr.PV-2016-V-64492.01

Paraugu apraksts:

Paraugi pieņemti BIOR:
"BIOR" Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorija, tālr.: 67620916, e-pasts: vetmed@bior.lv, 15.09.2016 plkst. 16:00
(pavadraksta Nr: DZ-2016-V-64492)

Paraugu ņemšanas datums, laiks: 15.09.2016 plkst. 14:30

Informācija par paraugu ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)
Paraugu ņēmējs: Mārcis Ziņģis, BIOR struktūrvienība: "BIOR" Diagnostikas centrs, amats: Akvakultūras pētniecības un
izglītības centra vadītājs, e-pasts: marcis.zingis@bior.lv

Paraugu ņemšanas vieta: Informācijas nav
Paraugu ņemšanas procedūra, plāns: Informācijas nav

Pasūtījuma veids:
BIOR iekšējie pasūtījumi

Karpas / 2 kopparaugi

Diagnostikas centrs

Paraugi pieņemti: "BIOR" Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorija (15.09.2016 plkst. 16:05)
Testēšana uzsākta:15.09.2016.Testēšana pabeigta:19.09.2016.

Identifikācija Rādītājs/Metode Rezultāts
1 - Zivs
Zivs
Karpas (0+) / 5 gab.

Ihtiopatoloģija
- Ihtiopatoloģiski - BIOR-T-012-094-2007*

Izmeklējot 5 zivis, parazitāro slimību ierosinātāji
konstatēti visās zivīs.

- Apiosoma sp. Visām zivīm konstatēti uz ķermeņa virsmas.

- Citi lenteņi 4 zivīm zarnu traktā konstatēti 8-28 gab.
Bothriocephalus acheilongathi. 3 zivīm zarnu traktā

konstatēti 1-7 gab. Paradilepis scolecina

- Dactylogyrus sp. Visām zivīm žaunās konstatēti 1-11 gab. 1 zivij uz
ķermeņa virsmas konstatēts 1 gab.

- Diplostomum sp. 4 zivīm acs lēcā konstatēti 1-4 gab.

- Ichthioftirius multifilis 3 zivīm konstatēti uz ķermeņa visrmas. 1 zivij
konstatēti žaunās.

- Trichodina sp. 1 zivij konstatēti uz ķermeņa virsmas.

2 - Zivs
Zivs
Karpas (0+) / 3 gab.

Ihtiopatoloģija
- Ihtiopatoloģiski - BIOR-T-012-094-2007*

Izmeklējot 3 zivis, parazitāro slimību ierosinātāji
konstatēti visās zivīs.

- Caryophyllaeus fimbriceps 2 zivīm zarnu traktā konstatēti 2-3 gab.

- Citi lenteņi 2 zivīm zarnu traktā konstatēti 9-12 gab. Paradilepis
scolecina.

- Dactylogyrus sp. Visām zivīm žaunās konstatēti 1-2 gab.

- Diplostomum sp. 2 zivīm acs lēcā konstatēti 2-8 gab.

- Ichthioftirius multifilis 1 zivij konstatēti uz ķermeņa virsmas.

Testēšanas pārskata sastādīšanas datums: 19.09.2016

Sastādīja: Iveta Strode (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Ar drošu elektronisko parakstu parakstīja: Gunita Deksne (Parazitoloģijas nodaļas vadītāja)

Testēšanas pārskats Nr.PV-2016-V-64492.01. Pārpublicējot testēšanas rezultātus atsauce uz „BIOR” obligāta.
Bez „BIOR” rakstiskas atļaujas nav pieļaujama testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā.
Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem testēšanas paraugiem.

 Lapa 1 no 1
* Neietilpst LATAK akreditācijas sfērā
~ Ietilpst LATAK elastīgajā akreditācijas sfērā
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