MKSZN Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft. Talaj- és Növényvizsgáló Laboratórium által végzett
akkreditált vizsgálatok
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NÖVÉNYVIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM

Vizsgálat típusa

Ár

Alap talajvizsgálat

3.000,- Ft+ÁFA/minta

(pHKCl, pHH2O, KA, összes só, CaCO3, humusz)
Szűkített talajvizsgálat

3.500,- Ft+ÁFA/minta

(pHKCl, KA, összes só, humusz, CaCO3, P2O5, K2O, NO3--NO2--N)

Bővített talajvizsgálat - AKG-hez

4.600,- Ft+ÁFA/minta

(pHKCl, KA, összes só, humusz, CaCO3, P2O5, K2O, NO3 -NO2 -N,
Na, Mg, SO42-, Mn, Cu, Zn)
-

-

Talajvizsgálat erdőtelepítéshez

3.700,- Ft+ÁFA/minta

(pHH2O, pHKCl, KA, összes só, CaCO3, humusz,
szódalúgosság vagy y1, 5 órás kapilláris vízemelés, hy1)
Levélanalízis - AKG-hez (N, P, K, Ca, Mg)

4.500,- Ft+ÁFA/minta

Teljeskörű levélanalízis (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, B)

9.000,- Ft+ÁFA/minta

Öntözővíz és talajvíz vizsgálati sor

10.000,- Ft+ÁFA/minta

Műtrágya vizsgálat (N, P, K)

2.500,- Ft+ÁFA/minta/paraméter

Egyéb speciális vizsgálatok: térfogattömeg vizsgálat, mechanikai összetétel és leiszapolható rész
meghatározás, kationcsere vizsgálat, immunitás és fiziológiás mésztartalom meghatározása, stb.
Egyedi árakért és kedvezményekért keresse munkatársainkat!
Laboratóriumunk NAT-1-1739/2018 számon nyilvántartott akkreditált vizsgálólaboratórium, a
fenti paraméterek mindegyikére érvényes akkreditációval rendelkezik.

office@gardenproiect.ro

Magyar Kertészeti Szaporítóanyag
Nonproﬁt Kft.
Talaj- és növényvizsgáló laboratórium

Mintakísérő jegy *

Székhely : 4244 – Újfehértó, Vadas tag 2.
telefon: +36-70/522-51-30, e-mail: labor@mkszn.hu

Megrendelő

No. _ _ _ _/_ _

neve**: ………………………………………………………………… ……….….
címe **: …………………………………………………………………… ………..
adószám a**: …………………………………… ...............................................
e-mail címe /telefonszám **: ……………………………………………………..
regisztrációs száma **: …………………… ……………………………... ...........
célprogram megnevezése **: …………………………………………… ……….

Minta átvételének ideje * (év/hó/nap): ………………………………………………… …........ .....

Kötvál.
terület
sorszáma **

Blokkazonosító **

Helyrajzi
szám **

Tábla
területe
(ha)**

Egyéb jellemző
(talajszint/
növényfaj )**

Laborazonosító *

Kért vizsgálatok: ………………………………………………………………………………………. .
A vizsgálatok befejezésének várható ideje

*: ………………………………………………………..

Megrendelő tudomásul vesz i, hogy a vizsgálati eredményeket tartalmazó jegyzőkönyv egyben a munka
teljesítését is igazolja, valamint nyilatkozik, hogy a laboratórium által használt vizsgálati módszereket megismerte
és elfogadja.
Megrendelő aláírása …………….……………………. Mintát átvette *: …………….…………………….
A vizsgálatok elvégezhetők * …………….…………………….
* - a labor tölti ki!
** - Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés célja az Adatkezelő és Ügyfél közötti kapcsolattartás és kommunikáció. Hozzájár
ulok,
hogy az Adatkezelő részemre postai úton levelet, elektro
nikus úton e-mailt küldjön. Ezen hozzájárulás nem vonatkozik a kezelt adatok
harmadik személy részére történő átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag előzetes hozzájárulásommal történhet.
Jelen
hozzájárulás bármikor, korlátozás, feltétel és ni dokolás nélkül visszavonható. Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden
külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.

