
 Kompleksowa i profesjonalna obsługa w najlepszej cenie na rynku!
 Oszczędność na nawozach liczona w tysiącach złotych na 1 hektar
 Profesjonalne zalecenia nawozowe dostosowane do Twoich upraw.

PLONY I ICH JAKOŚĆ ROSNĄ WRAZ Z WIEDZĄ O GLEBIE.
Planujesz zlecić pobór, analizę lub /i zalecenia nawozowe dla 10 , 20 lub 30 próbek gleby ?

GRATULUJEMY ! To świetna decyzja, na której dużo zyskasz !
Dla klientów zamawiających w Laboratorium Ekodarpol wielokrotność 10 usług przygotowaliśmy 
specjalne promocje i rabaty:

 Przy zleceniu na 10 PRÓBEK gleby, kompleksową obsługę jedenastej próbki gleby, w 
wybranym pakiecie wykonamy dla Ciebie już za 1 grosz.

 Przy poborze automatycznym 20 PRÓBEK gleby przez naszego próbkobiorcę mapy zasobności 
wraz z obrysem pola otrzymasz  za 1 grosz.

 Zlecając naszemu próbkobiorcy pobór 30 PRÓBEK gleby, w jednym terminie, otrzymujesz 
gwarancję wykonania poboru w ciągu 7 dni roboczych a dojazd do 50 km od Laboratorium 
Ekodarpol jest GRATIS.

Dodatkowo zachęcamy do skorzystania ze specjalnych rabatów dla nowych i obecnych klientów 
Laboratorium Ekodarpol

RABAT 10% dla stałych klientów.

Szansa na RABAT 10% dla wszystkich którzy polecą usługi laboratorium..

Jeśli nasza promocyjna oferta wzbudziła Twoje zainteresowanie zadzwoń i dowiedz się więcej.
Próbkobiorca Ekodarpol        661 556 556         probkobiorca@ekodarpol.pl
Laboratorium Ekodarpol        885 110 580         laboratorium@ekodarpol.pl

Regulamin promocji dostępny w siedzibie organizatora lub na stronie internetowej  
https://www.ekodarpol.pl/promocja-laboratorium/

Jeśli chciałbyś pobrać próbki glebowe sam a następnie zlecić ich analizę  Laboratorium Ekodarpol zadzwoń do nas. Chętnie 
instruujemy naszych klientów jak prawidłowo i samodzielnie pobrać próby glebowe, pomagamy w transporcie próbek do 
laboratorium zlecając odbiór próbek laboratoryjnych przez kuriera. Nasz próbkobiorca może również odebrać próbki osobiście, bez 
dodatkowych opłat. Istnieje możliwość wypożyczenia próbnika glebowego (Laski Egnera) na czas poboru.

Szczegóły do ustalenia z próbkobiorcą Ekodarpol.
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PRECYZYJNY POBÓR PRÓB GLEBOWYCH
Zdając sobie sprawę jak wielkie znaczenie ma dokładność poboru prób glebowych, korzystamy z 
automatycznego próbnika Wintex 2000 w oparciu o współrzędne GPS. Klient, który decyduje 
się na pobór ręczny również może skorzystać z usługi poboru przez doświadczonego próbkobiorcę 
Laboratorium EKODARPOL. Pobór zawsze odbywa się zgodnie z obowiązującymi normami i najwyższą 
starannością.

WIARYGODNĄ ANALIZĘ GLEBY – SKŁADNIKÓW DOSTĘPNYCH DLA ROŚLIN
Pracujemy na innowacyjnych instrumentach analitycznych – jako nieliczni posiadamy Spektrometr 
Mas ICP-MS, by dać Państwu jak najdokładniejsze wyniki w przypadku każdego badanego pierwiastka 
mającego wpływ na wzrost uprawianych przez Państwa roślin. Posiadamy również Analizator 
Elementarny CHNS do badań próchnicy glebowej, azotu ogólnego oraz siarki ogólnej. Nasze 
nowoczesne metody analityczne pozwalają wskazać ilość składników pokarmowych dostępnych 
dla roślin oraz całkowitą zawartość pierwiastków w glebie. Większość laboratoriów określa jedynie 
całkowitą zawartość składników pokarmowych w glebie, co nie zawsze pozwala precyzyjnie określić 
potrzeby nawozowe. Wybierając Laboratorium Ekodarpol możesz mieć pewność, że wyniki analiz 
będą odzwierciedleniem faktycznego stanu Twojej gleby. 

DEDYKOWANE ZALECENIA NAWOZOWE
Nasze zalecenia nawozowe przygotowane są w oparciu o wiarygodne wyniki badań oraz  
kwestionariusze nawozowe przygotowane tak, aby każda informacja o Państwa uprawie przybliżyła 
nas do wydania rzetelnych, skutecznych wskazówek mających na celu uzyskanie wysokich plonów.

PROFESJONALNE DORADZTWO
Zawsze chętnie pomagamy i doradzamy naszym klientom za pośrednictwem rozmowy telefonicznej, 
a także w czasie bezpośrednich spotkań w gospodarstwie lub w terenie. 

ODBIÓR PRÓBEK OD KLIENTA 
Możliwość odbioru próbek przez naszego kuriera na terenie całego kraju. Cena to jedynie 33,83 zł 
brutto za paczkę do 30 kg. Wymagana ilość próbki wynosi 0,5 kg, więc daje to Państwu możliwość 
wysyłki nawet do 60 próbek w jednej przesyłce.

Rolniku jeśli niedobory wody powodują straty w Twoich uprawach - NIE CZEKAJ!
SPRAWDŹ POJEMNOŚĆ WODNĄ SWOJEJ GLEBY W LABORATORIUM EKODARPOL 

oraz dołącz do ogólnopolskiego programu wsparcia rolnictwa  

STOP SUSZY 
organizowanym przez EKODARPOL.

Każdy rolnik, który dołączy do programu może otrzymać, już na pierw-
szym etapie nieodpłatnie 20l Humus Active na Suszę. W całym pro-
gramie nakierowanym na walkę z suszą i dzielenie się doświadczeniami 
każdy z uczestników ma szansę na 3 produkty z linii Humus Active o 
pojemności 20l oraz inne wyjątkowe nagrody.

Drogi kliencie
Skorzystaj z badań nowoczesnego Laboratorium EKODARPOL

 i uzyskaj zalecenia nawozowe w oparciu o wiarygodne wyniki badań 
jak i fachowe doradztwo ze strony Działu Rolnego Firmy EKODARPOL. 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji na każdym etapie działań 
zmierzających do uzyskania wysokich plonów, OFERUJEMY:

Szczegóły akcji dostępne na: 

www.ekodarpol.pl/stop-suszy/


