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DZIAI- LABORATORYJNY

B iatystok, dnia 2021 -09 - l'1

Zlecenicidawca: Wojewddzki Inspektorat Ochrony Roilin i Nasiennictwa w Bialymstoku
Oddzial w \l/ysokiem Mazowieckim

Adres: ul, Sienkiewicza 10,18-200 Wysokie Mazowieckie

Sprawozdanie z badari nr NA/4212021

do umowy/zlecenia wNN42l202l z dnia 08.09.2021, dotyczy Porozumienia w sprawie wsp6lpracy w zakresie kontroli jakoSci
nawoz6w, nawoz6w oznaczonych znakiem ,,NAWOZOW WE" i Srodk6w wspomagaj4cych uprawg roSlin z dnia 08 wrzesnia
202Or.
. Obiekl badany: wapno nawozowe.
. Cel aralizy: kontrola jakoici nayrozdw.
. Pr6bkipobraneprzezzleceniodawc?zgodniezProtokolempobranianr l/2021/OI(Mzdnia 07.09.2021.
. Pr6bki dostarczone dnia 08.09.2021r. przez kuriera w kopercie depozytowej nr CH505559 128.
. Stan pr6bek spelnia kryteria przydatno6ci pr6bek do badan.
. Badania wykonano w dniach: 08.09.2021 do 13.09.2021.
. Wyniki odnoszq sig wyl4cznie do otrzymanych i badanych pr6bek.
. Bez pisemnej zgody Dziafu Laboratoryinego sprawozdanie nie moZe byi powielane inaczej, jak tylko w calo6ci.
. Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badan akredytowanych.

* NiepewnoSi rozszerzona wynik6w obliczona bez uwzglgdnienia etapu pobierania pr6bki przy zastosowaniu wsp6lczynnika rczszerzenla k:2,
dla poziomu ufnoSci 95%.

Uwagi:
Wapno nawozowe niezawieraj4ce magnezu, wapniowe, odmiana 04.
r) Rozporz4dzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 wrzeSnia 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawoz6w mineralnych, umieszczania 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 wyr6znione kursyw4.
Dzial Laboratoryjny nie ponosi odpowiedzialnoSci za informacje dostarczone przez klienta.

Sporz4dzil: Danuta Kalita
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