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OKREGOWA STACJA CHEMICZNO - ROLNICZA
W BIALYMSTOKU

15-027 Bialystok, ul. Ogrodowa l0
tel./fax: (85) 743 58 4l

www.oschr.bialvstok.pl, e-mail: bialystok(a)schr.eov.pl

DZIAI, LABORATORYJNY

B iatystok, dnia 2021 -09 -l 7

Zleceniodawca: Wojewddzki Inspektorat Ochrony Roilin i Nasiennictwa w Bialymstoku

Oddzial w Wysokiem Muzoh'ieckint

Adres: ul. Sienkieu,icza 10, 18'200 Wysokie Mazowieckie

Sprawozdanie z badari nr NA/4312021

do umowy/zlecenia nr NAJ43/2021 z dnia 08.09.2021, .dotyczy Porozumienia w sprawie wsp6lpracy w zakresie kontroli jakoSci

nawoz6w, nawoz6w omaczonych znakiem ,,NAWOZOW WE" i Srodk6w wspomagajqcych uprawg roSlin z dnia 08 wrzeSnia

2020r.
. Obiekt badany: wapno nawozowe.
. Cel analizy: kontrola jakoici nqwoz6w.
. Pr6bki pobrane przez zleceniodawcg zgodnie z Protokolem pobrania nr 2/202 I /OWM z dnia 07.09.2021 .

. Pr6bki dostarczone dnia 08.09.202b. przez kuriera w kopercie depozytowej nr CH50555931.

. Stan pr6bek: spelnia kryteria przydatno6ci pr6bek do badari.

. Badania wykonano w dniach: 08.09.2021 do 15.09.2021.

. Wyniki odnoszq sig wyl4cznie do otr4manych i badanych pr6bek.

. Bezpisemnej zgody Dziafu Laboratoryjnego sprawozdanie nie moZe byi powielane inaczej, jak tylko w caloSci.

Wvniki badarin a

Kod laboratoryjny
pr6bki

O znaczenie pr6bki przez
klienta

Badany parametr (zawartoSd)

CaO Mgo

o//o
o//o

NN42lt Lider w ap niowo - m a gnezory
40-10

40,6 8,6

NiepewnoSi wyniku* 7) 1,0

Norma/procedura badawcza PN-EN 12946:2002

STWIERDZENIE ZGODNOSCI
Zasada p o dej mowan ia de cy zji Prostej akceptacji - binama

Specyfi kacj a/w;mraganie
CaO+MgO min.45%r)
w tvm MsO min 8%t)

Spetnienie wymagaf TAK
*NiepbezuwzglEdnieniaetapupobieraniapr6bkiprzyzastosowaniuwsp6lczynnikarozszerueniak=2,

dla poziomu ufnoSci 95%.

Uwagi:
Wapno nawozowe weglanowe zawieraj4ce magnez, odmiana 06.
l) dozporzqdzenie Miiistra Gospodarlii-z dnia 8 wrze5nia 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawoz6w mineralnych, umies2czania informacji

o skladnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawoz6w mineralnych oraz typ6w wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183

poz.1229),
Informacje dostarczone przez klienta zostaly wyr62nione kursyw4'
Dzial Laboratoryjny nie ponosi odpowiedzialnoSci za informacje dostarczone przez klienta.
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Uzgodnienie stwierdzenia zgodno6ci ze specyfikacjq lub wymaganiem -zalqcznik do zlecenia badarl nr NA/43l2OZl

5pecyfikacja/wymaga nie
wyb6r
oozvcii

zakres badari

stwierdrenie rgodnoici r obowiqzujqcyili Prreplsaml Prawai agodnle rs:lsceni6m

Rozporzqdzenie {WE} Parlamentu [uroDeiskiego i Rady Nr 2003/2003, dnia j3 paidliernika 2003 r

w sprawie nawozdvr {02. Ur?. U[ L 304 2 21.11.2003, 3r. 1; , pdin. zm ]'

figrpgr!4dreiie Ministra Gospooarki . dnia 8 vrtrelnia 2010 r, w sprawie Jpcsobu pakowaflia

nawo?dv, nrioerikryah, un\ie5rclaoia in{ormarji o skladniksch nawozowych na lY'h opakowaniach,

50oJotJu badania nawo!6w mineralnvch oraz aypdw vJapna nawo.9we89 {Dz. Lj. Nr XB3 pcz. L;29t
t\Al43/2O2L CaO, MgO

Rg:pcrrEdrenie fvlinistta Roinjdwa i Rozwolu !,Jsi: dnla 18 czetwca 2008 r. w sprawle wylonania

rielt6rych przepisow ustawy o nawoBch i nawoi€niu (Dz. U Nr U9 po?. 765 z p6in' !m.),

n"rpry4dr"r; iiriamentu lurope,skiego i Rady (U[) 2$7917009 , doia 5 czerwra 2019 
''

ustanawiajqte prrepi:y dcrycrqce udo5tqpoianin na rynku produktdw nawo:owyah UE, zmienisiqce

,o.porrqdlenia {wtl nr 1069/2009 i {wEl il 7fO1/2009 oraz uchylaiSce rozporzadzenie {lvE) nr

tuut!Zuv5

ltorporrqdzeD ie lvlinistra Srodowiska z dnir I wrze3oia 2016 r, w sprawie sporobu ptowadzenia oceny

zanreczySzcrenia povJierzahni !lemi (oz. U :2016 r. poz. 1395)

Ro?ponid?enie Minist.a srodowiJka 2 dnia 6 lutego 7.075 t. w sprawie komunalnvch ogaddw

RozpoDidzenie |vlioistra Rolnictwa i Rorwoiu Wti z dnia 6 luteBo 2012 r' w sprawie rowailoicl

substancii Biesoiadenvth w oasrach (Dr.U.2012 p0z. 203)

Rczporzidrenie Komisii (wE) nr 1s81/2006 r dflia 19 gudnia 2005 r. sstalalilce najrYyisze

rln6uqr.?alne oo2iom! niektdech anieclvsrc?erl w lrodkach 5poiywczych {ze zmianaml)

5*rierdrenie ztodnoici z przedtl"wionq 9p€cy{ikacjEldekl6raci4
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Potwierdzenie uzgodnief przez Zleceniodau'€Q

Data I Podpis
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