AgriOLabEN GIDA VE ZİRAİ LABORATUVAR HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ
TOPRAK VE YAPRAK ANALİZ BAŞVURU SÖZLEŞMESİ FORMU
Adı Soyadı
Adresi
MÜŞTERİ BİLGİLERİ FİRMA / KİŞİ

Toprak
Yaprak Yaprak/Toprak Su
Torf
Paket ……….. /Ekstra istenen analizler:……………………...

Örnek türü
Yapılacak Analizler
Tel / e-mail / Faks
Fatura Kesilecek Firma /

FATURA BİLGİLERİ

/

/

Kişi

Adresi
/

Vergi Dairesi Adı/ Vergi No / TC No
Numuneyi Alan
NUMUNE BİLGİLERİ

Numune Alım Tarih/Saat
Toplam Numune Adeti

Numune No
Gönderim Şekli
RAPOR TESLİMATI
Alınan derinlik : 0-30 30-60

Elden

Kargo

e-mail

Fax

Adres

60-90

90-120

Toplam ekilebilir alan:
Sulama yöntemi : Damla/Mini yağmurlama Yüzey (Salma/Tava)

Yağmurlama Diğer (……….)

Yetiştirilecek bitkinin türü:
Yetiştirilecek bitkiden daha önce alınan ürün miktarı (kg/da) :
Geçen yıl kullanılan gübre/ler ve miktarları(kg/da) :
Yetiştirme kültürü: Açık alan Örtü altı (Sera)
*Bitkinin hasada kadar vejetasyon süresi (Ay) : 2 3 4 5  6  7 8 9 10 Diğer (……….)
TEK YILLIK VEJETASYON (TARLA BİTKİLERİ/BOSTAN/SERA BİTKİLERİ)
Bitkinin ekim-dikim tarihi/ Bostanda dikim ölçüleri (sıra arası-sıra üzeri, cm) :
Toprak örneğinin alındığı zamanda bitkinin durumu  ekim/dikim yapılmadı vejetasyon başlangıcı vejetasyon ortası
ÇOK YILLIK VEJETASYON (MEYVEAĞAÇLARI, PEYZAJ AGAÇLARI)
Bitkinin yaşı :

Dikim tarihi :

Dikim ölçüleri (sıra arası-sıra üzeri, m) :

Bitkinin taç izdüşüm yarıçapı (m) :

Bitkinin kültür formu meyve ağaçları için Bodur Yarı bodur Klasik
Hasat dönemi (Meyve ağaçları için, Erkenci-Geç ürün) : Haziran Temmuz  Ağustos  Eylül Ekim
Toprak örneğinin alındığı zaman bitkinin durumu (meyve ağaçları için) Dormant (uykuda) Çiçeklenme Meyve tutumu Meyve gelişimi
Geçen yıl alınan aynı türden ürün için belirlenen şikayetler : Yok

Düşük verim Diğer (……………...)

Gerekli görülen diğer bilgiler ve talep edilen özel hususlar :
SÖZLEŞME MADDELERİ










Laboratuvarda uygulanan analiz metotlarını okudum kabul ediyorum.
Evet
Hayır
Analiz sonuçlarının değerlendirilmesini istiyorum. Değerlendirme Bitki Besleme Uzmanı Prof. Dr Bülent TOPÇUOĞLU tarafından yapılmaktadır.
Evet
Hayır
Raporda Ölçüm Belirsizliği isteniyor mu? (İstenirse ekstra ücretli)
Evet
Hayır
Analiz fiyat listesi ve metodlar formun 2. Sayfasında yer almaktadır.
Analiz ücreti yatırılmayan numunenin sorumluluğu laboratuvara ait değildir.
Deney raporları hazırlama süresi talep edilen parametreye göre değişiklik gösterir. (2-15 gün)
Numunenin elden veya kargoyla gönderiminde bu form yetkili kişi tarafından doldurulup imzalanmalıdır.
Analizi yapılacak numune miktarı minimum Toprak numunesinde 1 kg ,Su numunesinde 1 lt,Yaprak numunesinde ise büyük yapraklılarda 25 adet küçük yapraklılarda 50 adet
yaprak olmalıdır.
 Rapor tarihinden itibaren müşteri analiz sonuçlarına 15 gün içerisinde itiraz edebilir.15 gün sonunda itiraz hakkını kaybeder.
 Şahit numune saklama süreleri Toprak 1 yıl ,yaprak 2 aydır.Su şahit numunesi saklanmamaktadır.
 Numune laboratuvarımız tarafından
Alınmıştır
Alınmamıştır
 Müşteriler veya temsilcileri; talepte bulunduğu deneye lab. müdürünün başvuruyu değerlendirerek uygun bulması durumunda tanık olabilirler.

 Laboratuvarda uygulanan analiz metotlarını “TOPRAK YAPRAK SU ANALİZ FİYAT LİSTESİ” ni okudum kabul ediyorum.
GİZLİLİK
 AgriOLabEN „in yürüttüğü bütün hizmetler gizli olacaktır. Raporlar, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.
 AgriOLabEN raporların gizliliği konusunda tarafsızlık ve gizlilik taahhütnamesi mevcuttur.
 Laboratuvarın kamuya açık hale açık hâle getirmek istediği bilgi hakkında müşteriyi önceden bilgilendirilir ve müşterinin onayını alınır.
 Laboratuvarın gizli bir bilgiyi açıklamaya kanunen zorunlu olduğu veya sözleşmeden kaynaklı olarak yetkili kılındığı durumlarda, kanunen yasaklanmadıkça,
müşteri ya da ilgili şahsın, açıklanacak bilgi konusunda haberdar edilir.
RAPORDA MÜŞTERİ TARAFINDAN TALEP EDİLEN VE FERAGAT GEREKTİREN DURUMLAR;
ONAY
Numunenin …………………….. (miktar, numune kabı yırtılma, çatlama, dökülme vs.) standartlara uygun olmadığı tarafıma beyan edilmiştir.
“Beyan edilen şartları kabul ediyorum” analize alınmasını talep ediyorum ve sorumluluk tarafıma aittir.
Talep ettiğim metodun/standardın; TÜRKAK akreditasyonu, ulusal/uluslar arası geçerliliği, ilgili yönetmeliklere göre uygun olmadığı ve güncelliği
laboratuvar tarafından bilgilendirme yapılmıştır. Beyan ettiğim analiz metodu ile numunenin kabul edilmesini ve analize alınmasını istiyorum.

Yukarıdaki bilgileri beyan eder, raporun beyanıma göre düzenlenip tarafıma verilmesini arz ederim.
Numuneyi Gönderen
Laboratuvar hizmet esaslarını okudum. Analiz ücretlerini
gördüm.
Kabul ediyorum.

...... / ..... / ……
ONAY (Unvan/ İsim/ İmza)

Numuneyi Teslim Alan

Numune Kabul Bilgileri
(Laboratuvar tarafından doldurulacaktır)
Numune Geliş Şekli:

...... / ..... / ……
ONAY ( İmza)

Kargo
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