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AB 823
oferuie badania akredvtowane:

.

analizy gleb mineralnych

i

zawańośó makroelementóW

organicznych na
, metali

ciężkich oraz

gleb mineralnych na żawańośćmikroelementów,

.

oznaczanie§kładu granulometrycznego
w gIebach mineralnych,

.

analizy gleb i podłożyogrodniŹych na zawańość
składników pokarmowych,

.

analizy nawozów naturalnyó, organicznych
i

organiczno-mineralnych oraz osdóW

śdekowyó i kompostów na zawariość metali
ciężkich,

oferuie badania nie akredytowane:

.

analizy 9leb organicznych w zakresie
mikroelementów,

.
.
.

analizy flzykochemiczne gleb,

analizy wód i pożywek ogrodniczych,
anaIizy materiału roślinnego oraz pasz

gospodaGkiń

.

i

z

trwającymi pracami nad wyznaczeniem obszarów z
ograniczeniami naturalnymi (ONW) w Polsce, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsizobowiązało Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze do wykonania badań PH
gleb, które posłuzą jako jedno z kryteriów do ustalenia powierzchni objętych
specjalnąformą płatnościw latach 2Q14-2020.
Z danych AR|MR wynika, że tylko w roku 2013 z dopłat ONW skozystało
,1,37 mld zł Mając
w Potsce ponad 750 tys. rolników na łączną kwotę blisko
nadzieję na utrzymanie tak znaczącego poziomu wsparcia dla rolnictwa w
warunkach gospodarowania na obszarach z ograniczeniami naturalnymi
informuję, że na terenie gminy w miesiącach Vll 2014-V 2015 będą prowadzone
prace monitoringowe, w celu dostarczenia (całkowicie anonimowych) danych do
lnstytutu Uprawy Nawoźenia i Gleboznawstwa Państwowego lnstytutu
Bad'awczego w Puławach, który na zlecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wyznaczy ONW.
Badania są bezpłatne, a ich wyniki mogą przynieśćznaczące korzyści
rolnikom w perspektywie lat 2014-2020. Liczymy zatem na życzliwości
propagowanie celu prac prowadzonych przez specjalistow z Okręgowej Stacji
Chem iczno-Rolniczej w Białymstoku.

związku

przemysłolvych,

analizy nawozów mineralnyń i wapna
nawozowego,

.

analizy nawozów naturalnyń, organicznych
organicaGminer9lnych,

i

.
.

analizy osadów ściekowych i kompostów,
analizy miodóW.

DzlAŁAGRocHEMlczNEJ
oBsŁUGl RoLNlcTWA

orqanizuie:

.

badania gleb, pasz, nawozów i materiału
roślinnego,

.

pobiera odpłainiepróbki dobadań,

.
.
.

zalecenia nawozowe rolnicze i ogrodnicze,
raporty, synlszy i mapy zasobności gleb.
opracowja i opiniuje plany nawożenia dla fem

opracowuie:

i

.
.

innych zle€niodawów,

dofadżtwo nawozows, .
gkolenia w zakresie nawożenia i wapnowania
gleb,

-o ńqnitqłr§ Nmin w glebie i wód g}ebowo gruntowych,
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