До началник-отдел „Център за изпитване и оценка
на пригодността и качеството на почвите“
Национална служба за съвети в земеделието

З А Я В Л Е Н И Е
№ .............................../............................
(попълва се служебно)

от
……………………………………………………………………………….
(име, презиме и фамилия)

Адрес за кореспонденция: ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Телефон за връзка:……………………………………………………………………………………...
Желая, да бъде извършен анализ на ……….………броя проби.
Желая, да бъдат извършени следните анализи:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
( киселинност на почвата (KCl/H2O), минерален азот, усвоим фосфор и калий, активен калций, хумус, общ азот и др.)

Желая да получа препоръки:

(моля, отбележете с „х”, ако желаете)

За извършване на желаните анализи и препоръки (ако е приложимо) е заплатена сума в размер
на .................................................... лв. с платежно нареждане от дата: .............................................г.
в банка: ........................................................................................................................................................
№ на вн.бележка .........................................................................................................................................
(моля, отбележете с „х”, ако желаете)
Желая, анализите да бъдат извършен спешно
(за пет работни дни):
(за спешни проби цената се завишава с 25% за серия до 25 проби и с 50% за единични проби)

Желая, да получа фактура:

(моля, отбележете с „х”, ако желаете)

Име...............................................................................................................................................................
БУЛСТАТ/ЕИК:..........................................................................................................................................
Адрес............................................................................................................................................................
МОЛ.............................................................................................................................................................
Дата: …………… г.

С уважение: ……………………………
(подпис)

Забележка:
1. Част 1 – Информация за полето задължително се попълва
2. Част 2 - История на полето се попълва при искане за препоръка.
3. Част 3 - Попълва се служебно на база на данните в част 1.

Част 1
ИНФОРМАЦИОННА КАРТА

..............................................................................................................................
( Производител / Област / Населено място )

..............................................................................................................................
( Взел пробите - име и длъжност / Дата на вземане на пробите )

Лаб.№
на
пробата
(попълва
се
служебно)

Местоположение
на пробите
град / село, местност,
кадастрален номер на полето
(имота по КВС или КК )/
парцел № от масив №

Дълбочина
на
профила
0-30см
30-60см
60-90см

Вид почвен анализ
( Моля отбележете желания анализ )

Култура
( която се
отглежда/
ще бъде
отглеждана )

Площ
(дка)

Планиран
добив
(кг/дка)

pH
KCl
/H2О

* Активен калций се определя в почви с карбонатно съдържание над 5% (над pH 6.5).

Минерален
азот
NO3-N /
NH4-N

Усвоими
фосфор и
калий
P2 O5 / K2O

Активен
калций

Са*

Хумус

Общ
азот

Друг
показател
……….…

Желая да
получа
препоръка
за пробата
(моля
отбележете
с „х”)

Част 2
ИСТОРИЯ НА ПОЛЕТО ( ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ, ТОРЕНЕ )
Местоположение
на пробите
град / село, местност,
кадастрален номер на полето
(имота по КВС или КК )/
парцел № от масив №

20................г.
Култура

Добив
(кг/дка)

20...............г.
Торене*
(кг/дка)

Култура

Добив
(кг/дка)

20................г.
Торене*
(кг/дка)

Култура

Добив
(кг/дка)

Торене*
(кг/дка)

ВАЖНО:
* МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ внесеното количество активно вещество – N, P, K (кг/дка), с което е торено полето или наименованието на използвания
минерален и/или органичен тор и тяхното количество (кг/дка).
** Точността на препоръките за торене зависи от правлното попълване на информационната карта и историята на полето.

Част 3

Заявени услуги - общ брой проби, показатели за анализ и препоръки
(попълва се служебно)
pH

Минерален азот

KCl / H2О

NO3-N / NH4-N

Усвоими фосфор
и калий

Активен

P2 O5 / K2O

Са

калций

Хумус

Общ азот

Друг показател
……….…

Препоръки
за торене /......

Общ
брой
проби

Попълнил:
Дата:…………. г.

(име и подпис)

