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DZIAŁ LABORATORYJNY
Akredyiowany przez Polskie Centrum

Akredytacji

AB 823

oferuie badania akredvtowane:

. analizy gleb mineralnych i organicznych na

zawańość makroelementów, metali ciężkich oraz

gleb mineralnych na zawańość mikroelementóW,

. oznaczanie składu granulometrycznego

w glebach mineralnych,

. analizy gleb i podłoży ogrodniczych na zawańość

składnikóW pokarmowych,

. analizy nawozów naturalnych, organicznych

i organiczno-mineralnych oraz osadóW

ściekowych i kompostóW na zawańość metali

ciężkich,

oferuie badania nie akredvtowane:

. analizy gleb organicznych w zakresie

mikroelementów,

. analizy fizykońemiczne gleb,

. ana|izy wód i pożywek ogrodnicżych,

. analizy materiału roślinnego oraz pasz

gospodarskich i pEemysłowych,

. ana|izy nawozów mineralnych i wapna

nawozowego,

. analizy nawozów naturalnych, organicznych

i organicncmineralnych,

. analizy osadów ściekowych i kompostów,

. analizy miodów.

DzlAŁ AGRocHEMlcZNEJ
oBsŁUGl RoLNlcTWA

orqanizuie:

. badania gleb, pasz, nawozóW i materiału
rośIlnnego.

. pobiera odpłatnie próbki do badań,

opracowuie:

. zalecenia nawozowe rolnicze i ogrodniee,

. rapońy, syntezy i mapy zasobności gleb,

. opracowuje i opiniuje plany nilożenia dla fm
i innyń zleceniodawców,

Prornadzi: 
.

. doradztwo nawozowei

. szkolenia w zakresie nawożenia i wapnowania
gleb,

. monitoring Nmin W glebie i Wód glebowo -
gruntowych.

Białystok, dnia: 201 5.03.02

Pan/i Wójt Gminy, Burmistz Miasta/Gminy-

wszyscy w Ęonie działania Okręgowej Stacji

Chem iczno-Roln iczej w Białymstoku

Dol12l2o15

W związku z trwającymi pracami nad wyznaczeniem obszarów z ograniczeniami
naturalnymi (ONW) w Po|sce, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobowiązało
Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze do wykonywania badań pH gleb, ktore posłuzą
jako jedno z kryteriow do ustalenia powierzchni objętych specjalną formą płatności w
latach 2014 - 2020,

Mając ma uwadze utrzymanie znaczącego poziomu wsparcia dla ro|nictwa w
warunkach gospodarowania na obszarach z ograniczeniami naturalnymi, informuję, ze
na terenie gminy w okresie mażec - sierpień 2015 roku będą prowadzone prace
monitoringowe (ll etap), w celu dostarczenia (całkowicie anonimowych) danych do
lnstytutu Badawczego w Puławach, który na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsiwyznaczy ONW.

Badania są bezpłatne, a ich wyniki mogą przynieśc znaczące korzyści rolnikom w
postaci dopłat w perspektywie lat 2014-2020.

Liczymy zatem na życzliwość i propagowanie poprzez róźnorakie formy (przyjęte w
danym środowisku), celu prac prowadzonych przez specjalistow z Okręgowej Stacji
Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku.
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