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ZLECENIE BADANIA: rolnicze/sadownicze  

Zleceniodawca: ...............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………......…

…………………………………………………….          NIP…...…….………………………....

Tel. ........................................ Fax……........................... e-mail……............................................

Nr prób: 

Nr z rejestru zlecenia:

................../..........

Płatność:          przelew              gotówka w Laboratorium              wystawić fakturę VAT      

 Wyniki   przesłać:           fax                        e-mail                      poczta                    odbiór w laboratorium  

Osoba do kontaktu: ...........................................................................................................Tel. ……………....................................

Rodzaj próbek:  podłoże                                         Data poboru ................................. 

Ilość próbek: ...................       Pobrano:  zleceniodawca                             Dostarczono:  zleceniodawca 

Data dostarczenia……………………………. Godz. dostarczenia …………..   
Oświadczenie zleceniodawcy:

Metody badawcze: - uzgadniam wykonanie badań przy pomocy właściwych metod badawczych przyjętych w Laboratorium;
                                 - proszę o podanie niepewności wyników TAK / NIE*)

Przyjmuję do wiadomości, że:
- istnieje możliwość składania pisemnej skargi w ciągu 7 dni od otrzymania wyników,
- po spełnieniu wymagań Laboratorium jest możliwość uczestnictwa w badaniach w charakterze świadka.

Uwagi Zleceniodawcy:    
                          - proszę o telefoniczne udzielenie informacji dot. badania  TAK / NIE * 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

                               

Data ..........................................        Podpis zleceniodawcy .....................................................................

Uwagi:                 
                            ……........................................................................................................................................................................

                             …………………………………………………………………………………………………………………..

                             …………………………………………………………………………………………………………………..

Stan próbki - prawidłowy / nieprawidłowy* 

Przyjęcie – akceptuję / nie akceptuję *)    Data :................................... Podpis ………………………….......................................
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Nr próbki Oznaczenie klienta

ZAKRES BADAŃ 

Metodyka

Nr próbki

A Analiza rolnicza  

1. Oznaczanie odczynu pH w glebie z chlor-
kiem potasu

PB-23 wyd. 2 z dn. 19.11.2010

2. Oznaczanie P met. kolorymet. PB-15 wyd. 2 z dn. 19.11.2010

3. Oznaczanie K met. AAS PB-26 wyd. 1 z dn 19.11.2010

4. Oznaczanie Mg met . AAS PB-27 wyd. 1 z dn.19.11.2010

5. Przygotowanie ekstraktu wodnego z pod-
łoży rolniczych / sadowniczych.

PB-25 wyd. 1 z dn. 19.11.2010

B Analiza sadownicza
1. Oznaczanie odczynu pH w  podłożach PB-22 wyd. 2 z dn.19.11.2010

2. Oznaczanie zasolenia (EC) met. konduk-
tometryczną

PB-21 wyd. 2 z dn. 19.11.2010

3 Oznaczanie N-NO3 - met. jonoselektywna PB-20 wyd.  2 z dn. 19.11.2010

4. Oznaczanie P - met. kolorymetryczną PB-15 wyd. 2 z dn. 19.11.2010

5. Oznaczanie K - met. AAS PB-26 wyd. 1 z dn 19.11.2010

6. Oznaczanie Ca - met. AAS PB-01 wyd.  2 z dn.19.11.2010

7. Oznaczanie Mg - met. AAS PB-27 wyd. 1 z dn.19.11.2010

8. Oznaczanie Cl - met. nefelometryczną PB-09 wyd. 2 z dn. 19.11.2010

9. Przygotowanie ekstraktu wodnego z pod-
łoży rolniczych / sadowniczych.

PB-25 wyd. 1 z dn. 19.11.2010

* niepotrzebne skreślić
      właściwe zaznaczyć
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