Pielikums Nr.5
Diagnostikas centrs
Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076; tālr.: 67620916
fakss: 67620434
e-pasts: vetmed@bior.lv

TESTĒŠANAS PĀRSKATS
Nr.PV-2018-V-52954.01
Pasūtītājs/maksātājs:
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, reģistrācijas Nr.: 90009235333, adrese: Rīga,
Lejupes iela 3, LV-1076, tālrunis: +37167620513
Pasūtītāja struktūrvienība:
Zivju audzētava "Tome", Adrese: "Tome", Ķegums, Ķeguma novads, e-pasts: tome@inbox.lv
Paraugu īpašnieks:
"BIOR" Zivju audzētava "Dole", adrese: Salaspils novads, Dolessala, Zivju audzētava "Dole", LV-2121, e-pasts:
dole@bior.lv
Paraugu apraksts:
2 karpu kopparaugi (katrā 2 gb.)
Paraugi pieņemti BIOR:
"BIOR" Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorija, tālr.: 67620916, e-pasts: vetmed@bior.lv, 01.08.2018 plkst. 11:02
(pavadraksta Nr: DZ-2018-V-52954)
Pasūtījuma veids:
BIOR iekšējie pasūtījumi
Informācija par paraugu ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)
Paraugu ņēmējs: Viktors Romaņuks
Paraugu ņemšanas procedūra, plāns: Informācijas nav
Paraugu ņemšanas vieta: Informācijas nav
Paraugu ņemšanas datums, laiks: 01.08.2018 plkst. 09:30
Paraugi pieņemti: "BIOR" Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorija (01.08.2018 plkst. 11:07)
Testēšana uzsākta:01.08.2018.Testēšana pabeigta:01.08.2018.

Identifikācija
1 - Zivs
Zivs
Karpa / 1+ / 2 gb.

Rādītājs/Metode
Ihtiopatoloģija
- BIOR-T-012-127-2011~
- Caryophyllaeus fimbriceps

Dīķis Nr.7
2 - Zivs
Zivs
Karpa / 1+ / 2 gb.

Dīķis Nr.8

Rezultāts
Izmeklējot 2 zivis, abām zivīm konstatēti parazitāro
slimību ierosinātāji.
1 zivij gremošanas traktā konstatēts 1 gab.

- Dactylogyrus sp.

1 zivij uz žaunām konstatēts 1 gab.

- Diplostomum sp.

1 zivij acīs konstatēti 7 gab.

Ihtiopatoloģija
- BIOR-T-012-127-2011~

Izmeklējot 2 zivis, abām zivīm konstatēti parazitāro
slimību ierosinātāji.

- Dactylogyrus sp.

1 zivij uz žaunām konstatēti 2 gab.

- Diplostomum sp.

2 zivīm acīs konstatēti 2-6 gab.

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Laura Gaisina (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)
Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 01.08.2018
Testēšanas pārskatu apstiprināja: Zanda Ozoliņa (Parazitoloģijas nodaļas vadītājas p.i.)
Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu.
Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts
kā apstiprināts dokumenta noraksts.

Testēšanas pārskats Nr.PV-2018-V-52954.01. 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

