
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUREAU VERITAS MAGYARORSZÁG KFT 

Laboratóriumi szolgáltatások 

A Bureau Veritas megnyitotta új, minden igényt kielégítő, korszerű gépekkel felszerelt   
laboratóriumát Békéscsabán! 

Összefoglaló 

Gabonáktól az olajos magvakon át a takarmányokig és 

élelmiszeripari termékekig, a Bureau Veritas sok-sok 

éves tapasztalattal áll ügyfelei szolgálatára, kiváló 

minőséget és széles körű vizsgálati lehetőségeket 

biztosítva egy jól felszerelt laboratóriumban. 

Előnyök 

■ A legkorszerűbb berendezésekkel, gépekkel és 

műszerekkel felszerelt, új laboratórium. 

■ A 330 négyzetméteres épület energiatakarékos, 

környezetbarát fűtéssel és hűtéssel működik. 

■ Széles vizsgálati spektrumot kínálunk: több mint 100 

paraméterrel. 

■ A legújabb berendezésekkel, gépekkel és 

műszerekkel felszerelt: HPLC, GC, GC-MS / MS, 

AAS, Realtime PCR, Foss Protein Analyzer, Dumas 

Nitrogen Analyzer, Glutomatic, Soxhlets stb. 

■ Több, mint 10 éves szakmai tapasztalattal 

rendelkező, összeszokott kollégák alkotják a 

laboratórium csapatát. 

■ Tanúsítványainkat a világ legnagyobb termelői, 

kereskedői és pénzintézetei is elfogadják. 

■ Az eredmények időben történő jelentése és az 

akkreditív tárgyalásához szükséges tanúsítvány. 
 

       Akkreditációk & tagságok 
 

■ Laboratóriumunk GAFTA, FOSFA 

tanúsítással, ISO 17025 akkreditációval és 

GMP+ B11 regisztrációval rendelkezik. 

 

 

Analitikai vizsgálatok 
Számos speciális vizsgálatot kínálunk a gazdálkodók, 

kereskedők, takarmány- és élelmiszergyártók számára,  

hogy pontos információkkal rendelkezzenek termékeik 

minőségéről: 

■ Gabonafélék: búza, durumbúza, kukorica, árpa, sörárpa, 
cirok stb. 

• Fizikai paraméterek: nedvesség, hektoliter súly, 

tisztasági vizsgálatok különböző szabványok szerint, 

acélos/üveges szemek, waxy teszt stb. 

• Reológiai vizsgálatok: esésszám, sikér, Zeleny 

index, Alveográfos vizsgálat, sütőipari érték 

meghatározása stb. 

• Analitikai vizsgálatok: fehérje (Kjeldahl vagy 

Dumas), keményítő, rost, csírázóképesség, 

durumbúza sárga pigment, stb. 

• Szennyező anyagok egyéb vizsgálata 

■ Olajos növények: HO és LO napraforgómag, repce, szója stb. 
• Fizikai paraméterek: nedvesség, tisztaság vizsgálatok 
különböző szabványokra 
• Olajtartalom 
• Szabad zsírsav (FFA) 
• Zsírsav-összetétel (olajsav, erukasav + 35 egyéb típusú 
zsírsav) 
• Glükozinolát 

• Ureáz aktivitás, tripszin inhibitor 
• Szennyező anyagok egyéb vizsgálata 

■ Állati és növényi zsírok, olajok 
• Analitikai vizsgálatok: nedvesség, peroxidszám, 
savszám, szabad zsírsav, zsírsavösszetétel stb 

• Szennyező anyagok egyéb vizsgálata 

■ Takarmányok 
 • Fehérje, zsír (különböző módszerrel), rost, hamu, ADF, 
ADL, NDF, cukor, keményítő, aminosavak (17 típusú és 
triptofán) stb. 

 • Szennyező anyagok egyéb vizsgálata 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapcsolat 

Bureau Veritas Magyarország Kft 
Cím: 
1117 Budapest, 
Budafoki út 56.  

Tel.: +36 1 802 6900 

Honlap: www.bureauveritas.hu 
 

 

Bureau Veritas Laboratórium 
Cím: 
5600 Békéscsaba, 
Berényi út 134. E-mail: agro.food@bureauveritas.com 
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Élelmiszerek analitikai  
 vizsgálata 

 
■ Tápértékjelölés: 

• Energia 

• Zsír 

• Szénhidrát 

• Telített és telítetlen zsírsavak 

• Keményítő 

• Rost 

■ Továbbiak: Hamu, NaCl, zsírsav összetétel 

■ Szennyező anyagok egyéb vizsgálata 

 

Egyéb vizsgálat típusok 
 

■ Makro- és mikro elemek: 

• Foszfor 

• Kalcium 

• Magnézium 

• Nátrium 

• Kálium 

• Réz 

• Vas 

• Mangán 

• Cink 

■ Aminosavak (17 típus) és triptofán 

■ Vitaminok:  

• Béta-karotin (A pro-vitamin) 

• E-vitamin 

• D3-vitamin 

• A-vitamin 

További vizsgálatokért, információkért, 

ajánlatkéréssel kapcsolatban keressenek 

bennünket az agro.food@bureauveritas.com 

email címen. 
E-mail: agro.food@bureauveritas.com 

 
Szennyező anyagok vizsgálata 
 

■ Mikotoxinok:  

• Don toxin 

• Afla toxin 

• Zearalenone 

• Ochratoxin 

• Fumonizin 

• T2/HT2 toxin 

■ Növényvédőszer-maradékok 

• 253 peszticid anyag 

■ GMO: real time PCR-rel 

■ Policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) 

■ Nehézfémek: arzén, cadmium, ólom, higany stb 

■ Mikrobiológiai vizsgálatok: partner laboratóriummal (A 

4/1998. (XI. 11.) EüM és a 2073/2005/EK rendeletekben 

foglaltak szerint.) 

■ Dioxin és nem dioxinszerű PCB-k: partner 

laboratóriummal 
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