RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1)
a NAH-1-1864/2020 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
1. Az akkreditált szervezeti egység neve és címe
Alisca-Mag Vetőmagtermelő és Értékesítő Kft.
Vetőmagvizsgáló Laboratórium
7000 Sárbogárd, Millenium 2000. u. 1.
2) Akkreditálási szabvány:
MSZ EN ISO/IEC 17025:2018
3) Akkreditálási kategória:
Vizsgálólaboratórium
4) Az akkreditált státusz érvényessége:
Az akkreditált státusz kezdetének napja: 2020. április 30.
Az akkreditált státusz lejáratának napja: 2025. április 30.
5) Az akkreditált terület:
I. Az akkreditálandó területhez tartozó laboratóriumi vizsgálatok

A vizsgált termék/anyag

A vizsgált/mért jellemző,
a vizsgálat típusa,
mérési tartomány*

A vizsgálati/mérési módszer
azonosítója

Gabonafélék, takarmánynövények, nagymagvú hüvelyesek,
olaj- és rostipari növények vetőmagvai (búza, árpa, rozs,
zab, tritikálé, homoki zab, durumbúza, tönkölybúza, borsó,
szója, káposztarepce, réparepce, olajretek, mustár, napraforgó, kukorica, pohánka,
mézontófű)

laboratóriumi tisztaság vizsgálat

Gabonafélék, takarmánynövények, nagymagvú hüvelyesek,
olaj- és rostipari növények vetőmagvai (búza, árpa, rozs,
zab, tritikálé, homoki zab, durumbúza, tönkölybúza, borsó,

ezermagtömeg vizsgálat

MSZ 6354-2:2001

fizikai tömegmérés
mérési tartomány:
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MSZ 6354-2:2001. 2. fejezet

vizuális vizsgálat
mérési tartomány:
0,01-100 m/m%
idegenmag vizsgálat
vizuális vizsgálat
mérési tartomány:
0 – 25.000 db

MSZ 6354-2:2001
4. fejezet

0,1-1000 g
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A vizsgált termék/anyag
szója, káposztarepce, réparepce, olajretek, mustár, napraforgó, kukorica, pohánka,
mézontófű)

A vizsgált/mért jellemző,
a vizsgálat típusa,
mérési tartomány*

A vizsgálati/mérési módszer
azonosítója

csírázóképesség vizsgálat
vizuális számlálás
mérési tartomány: 0-100 db
%

MSZ 6354-3:2008

nedvességtartalom vizsgálat

MSZ 6354-7:2001

fizikai vizsgálat
mérési tartomány:
0-50 m/m %
búza, árpa, rozs, zab, tritikálé,
durum búza

osztályozottság (áthullás)
vizsgálat
rostálás, fizikai tömegmérés
mérési tartomány:
0-100 m/m%

MSZ 6354-2:2001
3.4. szakasz

II. Az akkreditálandó területhez tartozó mintavételi, minta-előkészítési eljárások
Termék/anyag

Az eljárás jellege

Az eljárás azonosítója

Mintavétel, tisztaság, idegenGabonafélék, takarmánynövémag tartalom, ezermagtömeg,
nyek, nagymagvú hüvelyesek,
osztályozottság, nedvességtar- MSZ 7145:2007 2. fejezet
olaj- és rostipari növények vetalom, csírázóképesség egyöntőmagvai
tetűség vizsgálat céljára
A Nemzeti Akkreditáló Hatóság a 2018. április 3-a után a visszavont szabványok státuszát már nem tünteti fel az
akkreditált részletes területet megadó részletező okiratban. A 2018. április 3-a előtt visszavont szabványok „(visszavont szabvány)” jelölését a részletező okiratok az akkreditálási ciklus végéig még tartalmazzák. A 2018. április 3-a
után kezdődő új akkreditálási ciklusok esetén már a „(visszavont szabvány)” jelölés nem szerepel a részletező okiratban. Az akkreditált szervezet köteles feltüntetni az ügyfeleinek átadott dokumentumokon a szabványok visszavont státuszára vonatkozó információt. A szabványok hatályos vagy visszavont státuszáról a Magyar Szabványügyi Testület
honlapja (www.mszt.hu) vagy a szabvány kiadójának (pl. ISO, IEC stb.) honlapja tájékoztat.
A szabványok hatályos vagy visszavont státuszáról a Magyar Szabványügyi Testület honlapja (www.mszt.hu) vagy a
szabvány kiadójának (pl. ISO, IEC stb.) honlapja tájékoztat.
Az aktuális akkreditált státuszra vonatkozó adatok a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján érhetők el
(www.nah.gov.hu/kategoriak).

- VÉGE -
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Budapest, 2020. április 30.
NAD-165_05

2/3

NAH-1-1864/2020
5. kiadás / 2019. 08.23.

Nemzeti Akkreditáló Hatóság
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