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НАЗИВ НА УСЛУГАТА

1

Земање на мостра (за квалитет на семе)
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Квалитет на семе кај
-житни растенија
-градинарски растенија
-фуражни растенија (освен луцерка), репа, маслодајни и влакнодајни растенија
- луцерка
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Преиспитување на квалитет на семе кај:
-житни растенија
-градинарски растенија
-фуражни растенија (освен луцерка), репа, маслодајни и влакнодајни растенија
- луцерка
Квалитет на семенски компир
Испитување на квалитет на жита и ориз (комплетна анализа)
Испитување на квалитетни својства на растителен материјал
Испитување на присуство на фитопатогени габи, бактерии или вируси во семе,
саден и растителен материјал
Испитување на содржина на макро, микро и елементи во траги во вода (ICP-MS)
1 – до 10 параметри (по избор)
2 – над 10 параметри (по избор)
Испитување на органолептички и физичко-хемиски својства во вода
1 – до 10 параметри по избор
2 – над 10 параметри по избор
Испитување на содржина на макро, микро и елементи во траги во органска
матрица (овошје, зеленчук, масло, алкохолни пијалоци, лековити билки,
ароматични билки, зачини, фармацевтски производи и биолошки материјали)
1 – до 10 елементи (по избор)
2 – над 10 елементи (по избор)
Испитување на квалитет на растителни масла за јадење (цел пакет)
Определување на конвенционална маса на волумен
Определување на индекс на рефракција
Определување на киселински број и киселост
Определување на јоден број
Определување на пероксиден број
Оксидациска стабилност
Определување на алкалност
Определување на сап. број
Испитување на квалитет на вино, производи од грозје и вино, алкохолни
пијалоци (цел пакет со основни параметри)
Основни параметри:
Вкупен сув екстракт (g/L)
Специфична тежина/густина на 20˚C
Алкохол, %, v/v
Вкупни киселини (g/ L)
Испарливи киселини (g/L)
SO2 (mg/L)
Редуцирачки шеќери (g/L)
pH
Определување на органски киселини со HPLC
(винска, јаболкова, шикимска, млечна,
лимонска и килибарна)
Мултиелементна анализа со примена на ICP-MS по OIV
1 – до 10 елементи по избор
2 – над 10 елементи по избор

ЦЕНА
15% од цена на гориво
по поминат километар
Дневница 800,00ден
1.350,00 ден/п
1.500,00 ден/п
1.400,00 ден/п
3.000,00 ден/п
1.200,00 ден/п
1.400,00 ден/п
1.300,00 ден/п
2.800,00 ден/п
3.000,00 ден/п
3.000,00 ден/п
300,00 ден/п
(по параметар)
3.000,00 ден/п
3.000,00 ден
600,00 ден
2.500,00 ден
600,00 ден

3.000,00 ден
600,00 ден
2.600,00 ден./п
600,00 ден
(по параметар)

2.600,00 ден/п

600,00 ден
(по параметар)

3.000,00 ден
800,00 ден
(поединечна киселина.)
3.000,00 ден
600,00 ден
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Агрохемиска анализа на почва (основен пакет)
Дополнителен пакет I (по параметар)
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Дополнителен пакет II (ICP-OES)
Агрохемиска анализа на почва, индивидуални земјоделски производители
(основен пакет)
Испитување на содржина на макро, микро и елементи во траги во почва,
седименти, геолошки примероци и отпад (ICP-MS):
1 – до 10 елементи по избор
2 – над 10 елементи по избор
Анализа на неоргански еднокомпонентни, двокомпонентни и трокомпонентни
ѓубрива:
1 – основен пакет (физичко-хемиски својства)
2 – примарни макроелементи (поединечно)
3 – секундарни макроелементи (поединечно)
4 – микроелементи, тешки метали и токсични елементи (до 10 параметри)
5 – микроелементи, тешки метали и токсични елементи (над 10 параметри)
Анализа на органски, органско минерални ѓубрива, биостимулатори, и
супстрати:
1 – основен пакет (физичко-хемиски својства)
2 – примарни макроелементи (поединечно)
3 – секундарни макроелементи (поединечно)
4 – микроелементи, тешки метали и токсични елементи (до 10 параметри)
5 – микроелементи, тешки метали и токсични елементи (над 10 параметри)
6 – дополнителни параметри, лесно достапни форми

ЦЕНА
1.200,00 ден/п.
600,00 ден
3.000,00 ден
700,00 ден

3.000,00 ден
600,00 ден
1.300,00 ден
600,00 ден
600,00 ден
3.000,00 ден
600,00 ден
1.300,00 ден
600,00 ден
600,00 ден
3.000,00 ден
600,00 ден
800,00 ден

18% ДДВ не е вклучено во цената на услугите
Минималната цена на услуга по Барање (примерок) изнесува 1.200,00 ден/примерок
По договор склучен со корисникот на услуга, при поголем број на примероци ќе се стекне со право на попуст.
Попуст од 15% за 15-50 и 20% над 51 поединечен примерок за испитување.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------А. Секоја дополнителна копија на извештај ќе се наплаќа по 100 ден. од копија
Б. Издавање на извештај на англиски јазик ќе се наплаќа по 300 ден. по копија
В. За брзо испитување се наплаќа 100% зголемена цена на услугата

Со важност од: мај 2021 г.
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