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tel./fax 52 566 6250

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
dla próbek gleby
1. Dane Zleceniodawcy
Nazwisko, imię/Nazwa Gospodarstwa …...............................................................................
Adres …................................................................ …..-.......... …............................................
Tel. kontaktowy …...................................................................................................................
NIP (dotyczy czynnych podatników VAT) …...........................................................................
PESEL (dotyczy osób fizycznych/rolników ryczałtowych).......................................................
2. Sposób dostarczenia wyników
□ pocztą na podany adres/na inny adres: …..........................................................................
□ e-mailem: …........................................................................................................................
3. Informacje o próbkach (pola nieobowiązkowe)
- metoda pobrania: ….............................................................................................................
- data i miejsce pobrania: …...................................................................................................
- cel badania: …......................................................................................................................
4. Zgody
1) Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.
2) W przypadku niewskazania metody badania pozostawiam decyzję Laboratorium.
3) Zapoznałem/zapoznałam się z Zasadami Ochrony Danych Osobowych (art. 13 ust. 2
RODO) i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych.
Podpis: …..........................................................
5. Lista próbek
Proszę zastosować następujące skróty z pogrubionych: makroelementy rolnicze – mR (fosfor, potas, magnez, pH);
makroelementy ogrodnicze – mU (fosfor, potas, magnez, wapń, sód, azot azotanowy, zasolenie, pH); mikroelementy –
mi (Cu, Zn, Fe, Mn); mikroelementy z borem – miB (Cu, Zn, Fe, Mn, B); węgiel organiczny i próchnica - C,proch, siarka
siarczanowa - S, metale ciężkie – mc (Cu, Zn, Mn, Cr, Pb, Cd, Ni, Hg), azot mineralny – Nmin (azotanowy, amonowy),
azot ogólny – Nog., skład granulometryczny – SG, suma zasad wymiennych – CEC, kationy wymienne – kw, pH w 1M
KCl – pH, pH w wodzie destylowanej – pH w H2O, zasolenie – zas,

tryb realizacji: □ ekspres (dot. wybranych analiz) □ standard
Nr próbki

Symbol pola
/Nr dz. ewid.1)

Rodzaj analizy
(wybrać ze skrótów powyżej)

Uprawa2)

Uwagi

1) pole nieobowiązkowe, proszę wskazać tylko w razie konieczności nr działki ewidencyjnej lub inny symbol pola, bez
opisów słownych i nazw miejscowości;
2) pole nieobowiązkowe. Wskazanie gatunku uprawy jest jednoznaczne ze zleceniem wykonania zaleceń nawozowych
na podstawie uzyskanych wyników. Pełna lista upraw przypisanych do typów analiz znajduje się na stronie internetowej.

AgroEkspert®
Polska

Nr próbki

AgroEkspert® Polska, Kościelec 77A, 88-170 Pakość

Symbol pola
/Nr dz. ewid.1)

agro@agroekspert.com

Rodzaj analizy
(wybrać ze skrótów powyżej)

tel./fax 52 566 6250

Uprawa2)

Uwagi

1) pole nieobowiązkowe, proszę wskazać tylko w razie konieczności nr działki ewidencyjnej lub inny symbol pola, bez
opisów słownych i nazw miejscowości;
2) pole nieobowiązkowe. Wskazanie gatunku uprawy jest jednoznaczne ze zleceniem wykonania zaleceń nawozowych
na podstawie uzyskanych wyników. Pełna lista upraw przypisanych do typów analiz znajduje się na stronie internetowej.

