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Pracownia Badania Zanieczyszczeń Chemicznych od października 2001 roku 
posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 363, na zgodność z normą 
PN-EN ISO/IEC 17025. W roku 2009 certyfikat ten został przedłużony do roku 2013. 

Obecnym i przyszłym naszym klientom proponujemy usługi na bardzo wysokim 
poziomie, wykonywane przez wykwalifikowany zespół osób, posiadających 
długoletnie doświadczenie w pracy analitycznej.
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oznaczanie pH gleby mineralnej w KCl 
oznaczanie zawartości fosforu i potasu w glebie mineralnej wg Egnera-Rhiema
oznaczanie zawartości magnezu w glebie mineralnej wg Schachtschabela 
oznaczanie zawartości fosforu, potasu, magnezu, wapnia w materiale roślinnym 
i żywności pochodzenia roślinnego
oznaczanie zawartości azotu całkowitego wg Dumas'a i metodą 
materiale roślinnym i żywności pochodzenia roślinnego
oznaczanie suchej masy
oznaczanie zawartości fosforu, potasu, magnezu, wapnia i sodu w sokach, 
nektarach, koncentratach owocowych i warzywnych

oznaczanie zawartości azotanów i azotynów metodą wysokosprawnej chromatografii jonowej w materiale 
roślinnym i żywności pochodzenia roślinnego 
oznaczanie zawartości metali (kadm, ołów, arsen, miedź) metodą ICP-MS i ICP-OES w materiale roślinnym 
i żywności pochodzenia roślinnego

Usługi dla sadowników, ogrodników, działkowców, przetwórców owocowo-warzywnych oraz innych zleceniodawców, 
w zakresie:

 analizy gleby i podłoży ogrodniczych (pH, zasolenie, zawartość makro i mikroskładników oraz substancji 
organicznej, metali ciężkich)
analizy liści, owoców, soków owocowych, przetworów owocowo-warzywnych, wody, nawozów mineralnych 
i organicznych na zawartość makro i mikroskładników, metali ciężkich
analizy wody dla potrzeb nawodnień upraw sadowniczych
udostępniamy kontakt do naszych diagnostów w celu opracowania zaleceń nawozowych
o
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piniowanie nowych nawozów, środków poprawiających właściwości gleby oraz środków wspomagających 
uprawę roślin
oznaczanie zawartości azotanów i azotynów metodą metodą  "Segmented Flow System"
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Analizy objęte akredytacją:


