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NAK – A MEGBÍZHATÓ PARTNER

MIÉRT ÉRDEMES A KAMARÁNÁL IGÉNYBEVENNI
A LABORATÓRIUMI SZOLGÁLTATÁSOKAT?
•
•
•
•
•
•
•

GYORS ÉS MEGBÍZHATÓ MEGOLDÁST
KÍNÁLUNK
JÓL FELSZERELT, AKKREDITÁLT LABORATÓRIUMI HÁTTÉRREL RENDELKEZÜNK
FALUGAZDÁSZÁNÁL KÖZVETLENÜL,
HELYBEN ELÉRHETŐ
SZOLGÁLTATÁSAINKAT KEDVEZŐ
DÍJSZABÁSSAL KÍNÁLJUK
KEDVEZMÉNY EGYÜTTES
RENDELÉS ESETÉN
SZAKMAI IRÁNYMUTATÁSSAL SEGÍTJÜK
A MINTAVÉTELEZÉST
TÁMOGATJUK AZ OKSZERŰ
TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁST

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a teljes ügyintézés terhét leveszi az Ön válláról és a megfelelően
vett levél- és/vagy talajminta analízisének eredményeként minden szakmai igényt kielégítő vizsgálati
jegyzőkönyvet biztosít az Ön számára.
A talaj- és levélvizsgálat eredményeire alapozottan
– teljes körű szolgáltatást nyújtva – elkészítjük táblaspecifikus tápanyag-gazdálkodási tervét is.

LABORATÓRIUMI
VIZSGÁLATOK
SZAKMAI SEGÍTSÉG A KÖLTSÉGHATÉKONY
NÖVÉNYTERMESZTÉSHEZ
A NAK kedvező árakon biztosítja az Ön számára szolgáltatásait,
amelyekkel kapcsolatban falugazdászaink teljes körű tájékoztatással
és ügyintézéssel állnak rendelkezésére!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
+36 80 900 365 (3. menüpont)
agrarszolgaltatas@nak.hu
www.nak.hu/labor
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Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.

Kövessen minket!

NAK – A MEGBÍZHATÓ PARTNER

LABORATÓRIUMI TALAJVIZSGÁLAT

LABORATÓRIUMI LEVÉLANALÍZIS

•

ÚJ SZOLGÁLTATÁS A NEMZETI
AGRÁRGAZDASÁGI KAMARÁNÁL!

•

A talaj általános fizikai-kémiai állapotáról
és tápanyag ellátottságáról ad információt.
A laboratóriumi talajvizsgálat eredményei
alapján készül a tápanyag-gazdálkodási terv.

FONTOS!
•

•

A NAK által ajánlott szakszerű laboratóriumi vizsgálatok hozzájárulnak a környezet- és költségkímélő tápanyag-gazdálkodáshoz, és segítenek Önnek
a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat (HMGY) előírásainak betartásában.
A tápanyag-gazdálkodási terv készítése, illetve
a laboratóriumi talaj- és levélvizsgálatok egymással
szorosan összefüggő szolgáltatások mindazoknak,
akik kötelezettségeik illetve vállalásaik okán, vagy
egyszerűen csak saját szakmai elhatározásból kívánják termőföldjük/növénykultúrájuk tápanyag-ellátottságát megállapítani, a termésbiztonságot és
a költséghatékonyságot javítani.

A nitrátérzékeny területen műtrágyát használó gazdálkodók, illetve a VP-AKG támogatásban részesülők számára szántó és ültetvény esetében kötelező 5 évente talajvizsgálatot végezni!
A tápanyag-gazdálkodási terv készítése az
előbb említett gazdálkodókon túl szántó és
ültetvény esetében a VP-ÖKO gazdálkodók
számára is előírt, melyet célszerű talajvizsgálatra alapozottan elkészíteni.

•

•

A növény tápelem-tartalmát vizsgálja és adatokkal szolgál a növény tápelem-ellátottságának
illetve trágyaigényének kimutatásához
A VP-AKG támogatást igénybe vevőknek vállalás
esetén a talaj- és levélvizsgálat eredményei alapján kell a tápanyag-gazdálkodási tervet elkészíteniük, míg VP-ÖKO esetében ez csak javasolt.

FONTOS!
VP-AKG támogatás igénybevétele esetén a levélminta leadásának határideje augusztus 31.

Az eredmények alapján a termelő, vagy szaktanácsadója dönthet a beavatkozás szükségességéről,
•
•
•
•

megismerheti a hiánytünetek okait, és ezáltal megszüntetheti azokat;
célzottan, a megfelelő mennyiségben juttathatja ki a szükséges tápanyagokat;
szükség esetén átgondolhatja vetésszerkezetét, fajtaválasztását;
ezáltal hosszabb távon is eredményes gazdálkodást tud folytatni.

