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Kutatási koncepció:
termények, takarmányok, élelmiszerek, agrár – és élelmiszeripari melléktermékek,
kozmetikumok, egyes vegyipari áruk minőség-megőrzési idejének meghatározása,
minőségváltozás nyomon-követése
Kutatási, vizsgálati szolgáltatások:
Kísérlettervezést követően nedvesség, vízaktivitás, szín, állomány, mezofil aerob összcsíra,
élesztő-penész, enterobaktériumok, savfok, pH, stb. egyéb kémiai jellegű vizsgálatok a
szolgáltatási portfólióból, és szükség esetén egyéb, külső szolgáltatóval elvégzendő
mérésekkel
Mely iparág számára releváns a szolgáltatás:
Agrár- és élelmiszeripar, vegyipar
Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendelkezésre álló infrastruktúra:
kémiai és mikrobiológiai laboratórium
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