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Zatwierdzone     do     wykonywania     następujących      badań     laboratoryjnych     mleka     

surowego w kierunku: 
 

1)   oznaczania liczby komórek somatycznych - metoda instrumentalna, 
 

2)   wykrywania obecności  antybiotyków i innych substancji hamujących 
 

3)   oznaczania punktu zamarzania - metoda krioskopowa, 
 

4)   oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów  - metoda instrumentalna 
 

Zatwierdzone do wykonywania następujących badań laboratoryjnych w  żywności w kierunku: 
 

1)   wykrywania obecności  Salmonella spp. - metodą horyzontalną wg PN-ISO 6579:2003; 
 

2)   oznaczania obecności Listeria monocytogenes - metodą horyzontalną wg PN-EN ISO 11290-1:1999; 
 

3)   oznaczania  liczby gronkowców koagulazododatnich – metoda horyzontalna; 
 

4)   oznaczania liczby drobnoustrojów   w temperaturze 30 °C – metoda płytkowa (posiew wgłębny) wg 

PN-EN ISO 4833-1:2013-12 (żywność); 

5)   oznaczania liczby bakterii z grupy coli- metoda płytkowa; 
 

6)   oznaczania liczby   -glukoronidazo-dodatnich  Escherichia  coli, metodą płytkową w temp. 440C, 

metodą horyzontalną – wg PN-ISO 16649-2:2004, 

7)   oznaczania liczby Enterobacteriaceae,  metodą płytkową, metoda horyzontalną PN-ISO 21528-2:2005, 
 

8)   oznaczania      liczby     Listeria      monocytogenes,       metoda     horyzontalną     PN-EN      ISO     11290 
 

2:2000/A1:2005/Ap1:2006:Ap2:20 

 9)   oznaczania   Clostridium   perfringens,   metoda  liczenia  kolonii   w  temp.  300C,  metoda  

horyzontalna PN-EN ISO 7937:2005, 
 

10) oznaczania liczby bakterii redukujących siarczany (IV), metoda horyzontalna PN-ISO 15213:2005, 
 

11) wykrywania obecności bakterii z grupy coli, metoda horyzontalna PN-ISO 4831:2007; 
 

12) obecność specyficznego DNA dla Salmonella spp. Metoda PCR, system BAX PB/MB/20, wyd.01 z dnia 
 

01.12.2011 (żywność pochodzenia zwierzęcego i roślinnego; próbki środowiskowe); 
 

13) obecność specyficznego DNA dla Listeria monocytogenes  Metoda PCR, system BAX PB/MB/21, wyd. 

01 z dnia 01.12.2011 (żywność pochodzenia zwierzęcego i roślinnego; próbki środowiskowe); 

14) obecność Salmonella spp. Metoda hodowlana uzupełniona  testami biochemicznymi i/lub 

serologicznymi, PN-EN ISO 6579:2003 (próbki środowiskowe-wymazy; higiena uboju-wymazy z 

półtusz/tusz); 

15) liczba  bakterii  z  rodziny  Enterobactericeae,  PN-ISO  21528-2:2005  (próbki  środowiskowe-

wymazy, wycinki z półtusz); 

16) ogólna liczba drobnoustrojów  w temperaturze 30°C – metoda płytkowa  (posiew wgłębny) PN-EN  

ISO 4833:1:2013-12 (próbki środowiskowe z obszarów produkcji i obrotu żywnością -wymazy, wycinki 

z tusz zwierząt rzeźnych). 

 

 

 

 



Zatwierdzone do wykonywania następujących badań laboratoryjnych pasz w kierunku: 

1)   obecność specyficznego DNA dla Salmonella spp. metoda PCR, system BAX, PB/MB/20, wyd.01 z dnia 
 

01.12.2011; 
 

2) obecność Salmonella spp. metoda hodowlana  uzupełniona  testami biochemicznymi  i serologicznymi, 

PN- EN ISO 6579:2003; 

3) liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae. Zakres od 10 jtk/g (produkty stałe) od 1 jtk/ml 

(produkty płynne). Metoda płytkowa (posiew wgłębny) w temp. 30 ºC lub 37 ºC, PN-ISO 21528-2:2005; 

4)   oznaczanie  ogólnej liczby drobnoustrojów  w temperaturze 30°C – metoda płytkowa  (posiew 

wgłębny) wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12; 
 

5) obecność beztlenowych  bakterii  przetrwalnikujących  w temp. 37 ºC. Metoda hodowlana  uzupełniona 

testami biochemicznymi, PN-R-64791:1994 pkt 3.3.4.1; 

6) liczba  bakterii  redukujących  siarczany(IV)  rosnących  w warunkach beztlenowych  Zakres:  od  10 

jtk/g (produkty stałe) od 1 jtk/ml (produkty płynne). Metoda płytkowa (posiew wgłębny) w temp. 

37 ºC, PN- ISO 15213:2005; 

7)   o becność Clostridium  perfringens  w temp. 37 ºC.  Metoda hodowlana,  PB/MB/14,  wyd.  02 z  

dnia 01.12.2011. 

 

18. Laboratorium Eurofins Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  

Dąbrówki 16, 40-081 Katowice 
 

Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie następujących kierunków: 
 

1)   obecność  specyficznego  DNA  dla  Salmonella  spp.,  metoda  PCR,  system  BAX, PB/MB/20,   wyd. 
 

01.12.2011 w paszach; 
 

2)   obecność Salmonella spp. Metoda hodowlana  uzupełniona  testami biochemicznymi  i serologicznymi, 

PN- EN ISO 6579:2003 w paszach; 

3)   liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae. Zakres: od 10 jtk/g (produkty stałe), od 1 jtk/ml 

(produkty płynne). Metoda płytkowa (posiew wgłębny) w temp. 30°C lub 37 °C, PN-ISO 21528-2:2005 

w paszach; 

4)   oznaczanie  ogólnej liczby drobnoustrojów  w temperaturze 30 °C – metoda płytkowa (posiew 

wgłębny) wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12 w paszach; 
 

5)   wykrywanie obecności Salmonella spp. metodą horyzontalną wg PN-ISO 6579:2003 w żywności; 
 

6)   wykrywanie   obecności    Listeria   monocytogenes    metodą   horyzontalna   wg   PN-EN    ISO   11290- 
 

1:1999+A1:2005 w żywności; 
 

7)   oznaczanie liczby drobnoustrojów  w temperaturze 30°C – metoda płytkowa (posiew wgłębny) wg PN-

EN ISO 4833-1:2013-12 w żywności; 

8)   oznaczanie   liczby  Enterobacteriaceae,   metodą  płytkową,  metodą  horyzontalną  PN-ISO  

215282:2005 w żywności; 
 

9)   oznaczanie   liczby  gronkowców koagulazo-dodatnich,  metoda  horyzontalna  wg  PN-EN   ISO  

6888- 
 

2:2001+Ap1:2004 w żywności.; 

10) wykrywania obecności  pałeczek Salmonella Typhimurium  i Salmonella Enteritidis  metodą wg PN-EN 

ISO 
 



6579:2003+AC:2014-11    Schemat   White’a    –    Kauffmana   –    LeMinora    PB/MB/23,    wyd.    02 

z dnia 31.03.2015 w żywności; 

11) wykrywanie  obecności   pałeczek  Salmonella   spp.  zgodnie   z  PN-EN   ISO  6579:2003+AC:2014-11 
 

w wymazach; 
 

12) wykrywanie   obecności    Listeria   monocytogenes    zgodnie    z   PN-EN    ISO   11290-1:1999+A1:2005 
 

w wymazach; 
 

13) oznaczanie  ogólnej  liczby  drobnoustrojów   w  temp.  30  °C  zgodnie  z  PN-EN  ISO  4833-1:2013-12 
 

w wymazach; 
 

14) oznaczanie liczby bakterii z rodziny Enterobacteriaceae zgodnie z PN-EN ISO 21528-2:2005 w 

wymazach; 
 

15) oznaczanie liczby Listeria monocytogenes  zgodnie z PN-EN ISO 11290-2:2000 + A1:2005 + Ap1:2006 

+ Ap2:2007 w żywności; 

16) oznaczanie   liczby   β-glukuronidazo-dodatnich    Escherichia    coli   zgodnie   z   PN-ISO   16649-2:2004 
 
w żywności. 


