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oKREGOWA
STACJA CH EM ICZNO.ROLN I CZA

W KRAKOWIE

ul. Kolowa 3
30-l 34 Krakow

L.dz.....osChR DQt37t2o2t 30

&*4ok7a Qarr,+.,
Panie i Panowie
Prezydenci, Starostowie,
Burm istrzowie i W6jtowie

Dotyczy: wsp6lpracy w zakresie badafi Srodowiskowych

w 2022 roku

okrggowa stacja chemiczno-Rolnicza w Krakowie zaprasza

do wspolpracy w zakresie ochrony Srodowiska.

Gleba jest waznym elementem Srodowiska przyrodniczego

w kt6rym przebiega wzrost i rozw6j ro$lin stanowiqcych pokarm dla

ludzi i paszq dla zwierzql. Produkcja rolnicza cotaz czq$ciej

postrzegana jest w formie zagrolen dla Srodowiska naturalnego,

a Stacje Chemiczno-Rolnicze powolane sq do pomocy w zakresie

prawidlowej agrotechniki. Wyniki badai przeprowadzonych w 2020

roku wykazujq, 2e ponad polowa uzytkow rolnych to gleby

o odczynie bardzo kwa6nym i kwa$nym (59%). Zakwaszenie gleb

ogranicza produkcjq ro6linnq i zagra2a Srodowisku.

W 2019 roku zostal wdrozony ,,Og6lnopolski program regeneracji

srodowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie". celem programu jest

wsparcie dzialan regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku

oddziatywan ia czynnikow antropogen icznych.
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CENTRALA: 12 637-55-17
12 637-53-33

fax: 12 637-046'l
e-mail: krakow@schr.gov.pl
strona: www.schr.gov.pl

Dzial Laboratoryjny
akredytowany ptzez

Polskie Centrum Akredytacji

AB 759

Oferuje badania akredytowane
w zakresie:
- analizy gleb mineralnych na

zawartoS6 makro i mikroelement6w,
metali cig2kich ozz azolu
mineralnego

- analizy gleb i podlozy ogrodniczych
na zawarto56 skladnik6w
pokarmowych

- analizy nawoz6w mineralnych
(w tym ze znakiem ,,WE")

- analizy wapna nawozowego
- analizy materialu roSlinnego

na zawartoSe makroelement6w,
metali cig2kich

Oferuje analizy uzupelniaiqce:
- fizykochemiczne gleb
- zawartoSci siarki w glebach

i roSlinach
- nawoz6w naturalnych

i organicznych

PCA
PoLSKE cEilTnuM

AxnEoYTAcJt

Dzial Agrochemicznej
Obslugi Rolnictwa
Opracowuie:
- zalecenia nawozowe dla upraw

rolniczych, sadowniczych
i ogrodniczych

- mapy odczynu oraz zasobnoSci gleb
w skladniki pokarmowe

Prowadzi:
- poradnictwo nawozowe
- szkolenia z zakresu nawo2enia

iwapnowania gleb
- monitoring zawartoSci azotu

mineralnego w glebie
- monitoring zawartoSci azotan6w

i fosforan6w w wodach

Oroanizuje:
- pobieranie pr6bek do badafi
- badania na rzecz ochrony

Srodowiska rolniczego i zdrowej
2ywnoSci

Ooiniuje:
- plany nawozenia

b



Oprocz badania odczynu gleby, Stacja oferuje mozliwo66 analizy gleby na

zawartoSc makro i mikroelementow oraz szereg innych badan i temat6w do wsp6lpracy.

Zostaty one przedstawione w zalqczniku nr 1 do niniejszego pisma.

Wysokq jako56 naszych uslug potwierdza certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr

AB 759 na wykonywane analizy.

W celu utrzymania kontaktu naszej jednostki z wladzami terenowymi

i bezpo6rednio z rolnikami oferujemy pomoc i wsparcie naszych specjalist6w

terenowych. Dane dotyczqce kontaktu i rejonu dzialania kazdego pracownika

terenowego znajd ujq siq na stron ie i nternetowej www. sch r. krakow. p I

lnformujqc o powyzszym Okrqgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Krakowie

prosi o rozwa2enie pzez Panstwa naszej oferty i uwzglqdnienie jej

w przyszlorocznym budzecie.

Liczqc na dobrq iowocnq wspolpracq
zwyruzami szacunku
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Otzymujq:
Starostwa/Miasta/Gminy z terenu dzialania OSChR w Krakowie:

Wojew6dztwo malopolskie:
Powiat: bochehski; brzeski, Gm. Alwernla;
Powiat dqbrowski; gorlicki; krakowski; limanowski; Gm. Golcza;
Powiat mySlenicki; nowosqdecki; nowotarski; Gm. Tzyciqz;
Gminy: Koniusza, Nowe Brzesko; Proszowice, Radziemice;
Gm. Jordan6w; Bystra-Sidzina;
Powiat tarnowski; tatrzafiski; wielicki; Krakow, Nowy Sqcz, Tarn6w

Wojew6dztwo podkarpackie:
Powiat dQbicki; Gm. Radomy5l Wielki

Do wiadomoSci:
1. UW Marszalek Wojew6dztwa Malopolskiego
2. UW Wojewoda Wojew6dztwa Malopolskiego
3. Malopolska lzba Rolnicza
4. Matopolski OSrodek Doradztwa Rolniczego
5. UW Wojewoda Wojew6dztwa Podkarpackiego
6. Podkarpacka lzba Rolnicza
7.ala
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Okrggowa Stacja C hem iczno-Rol n icza w Krakowie

Propozycja badafi na rok 2022.

Ocena stanu gleb (odczyn (pH), zawartoSd przyswajalnych makroelement6w
z uwzglqdnieniem wptywu stosowanego nawozenia na jako56 rolniczej
przestrzen i p rod u kcyj nej).

2. Oznaczanie zawartoSci mikroelement6w w glebie (bor, cynk, mied2, mangan,
2elazo).

3. Oznaczanie zawarto6ci metali ciqzkich w glebie (kadm, olow, chrom, nikiel,
cynk, rtqd itp.)

4. Oznaczanie zawarto6ci azotan6w w roSlinach

5. Oznaczanie zawarto6ci makro i mikroelement6w w ro6linach

6. Oznaczanie metali ciqzkich w plodach rolnych

7. Badania gleb i podtozy ogrodniczych (odczyn, makro i mikroelementy,
zasolenie)

Uwaga:
Aktualne ceny realizowanych badan sq zamieszczone na stronie yvww.gchr.oov.pl.,
natomiast informacje dotyczqce realizaqi i zakresu wykonywanych badan moZna
uzyskac bezpoSrednio w siedzibie Okrqgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w
Krakowie pod numerami telefon6w: centrala: 12 637-53-33, 637-55-17 oraz tel./fax
637-04-61.
e-mai I : krakow@sch r. gov.pl, osch r@schr. krakow. pl

Gwarantujemy wysokq jako36 Swiadczonych uslug oraz szybkq i sprawnq
obslugg
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