
Zákazník - jméno, adresa, kontakt  (u právnických osob IČO, DIČ):

Druh vzorku:
� siláž � senáž � směsné krmivo � TMR

� GPS � � �  

Požadovaný rozbor:

� sušina � mykotoxiny � plísně, kvasinky � Ca, K, Na, Mg, P, S

� N-NH4, NPN, NL, SNL � škrob, cukry � klostridie � Zn, Mn, Fe, Cu, Pb, Cd

� hrubá vlánina, ADF, NDF � popel, popel nerozp. V HCl � Rozbor R1, R2, R3 � 

� energie (CS,vláknina, popel, 
NL, tuk)

� pH, KVV, kyseliny � Hodnocení zpracování 
řezanky

� 

Datum a čas odběru: 

Označení vzorkovnice: 

Odebral:  

Typ vzorku: � prostý � průměrný

� zpracování MILK � přenos dat excel

Odběr: � zákazník � laboratoř
Způsob dopravy: � zákazník � laboratoř � poštou

� ANO � NE

Zaplacen rozbor: �ANO            � NE Datum: Částka:

Způsob platby: � fakturou � hotově 
Způsob předání výsledků: � osobně � poštou � e-mailem 

Zpracování dat a výsledkového protokolu o zkoušce v ZOL:

Místo odběru – okres, obec (osada), č.p.:

Objednávka rozboru vzorku objemných krmiv (siláže, senáže)
Zemědělská oblastní laboratoř Chotýšany, Tel.: 317  796 218, 725 719 111

www.mydlarka.cz, vlachova@mydlarka.cz
Laboratoř se účastní mezilaboratorních porovnávacích zkoušek týkajících se oblasti její činnosti

Číslo vzorku v laboratorní knize:

Způsob odběru a popis odběrového zařízení (výrobní šarže):

� požadavek na informativní (předběžný) protokol

Do LIS zadal:  V LIS ukončil (kontroloval):  

Rozsah analýz v jednotlivých typech rozboru:

V případě, že laboratoř není schopna realizovat objednávku v plném rozsahu, zákazník souhlasí s provedením vybraných zkoušek v subdodavatelské laboratoři viz. S2.

Datum a čas  předání vzorku do laboratoře: Podpis zákazníka:

Transport v chladícím zařízení:

Účtování cen je v souladu s platným ceníkem ZOL Chotýšany

Poznámky:
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Cena za typ rozboru:                  

3370,-Kč + DPH = 4078 Kč

Zpracování protokolu o zkoušce:  

70,-Kč + DPH = 85 Kč

Cena za typ rozboru:                  

1490,-Kč + DPH = 1803 Kč

Zpracování protokolu o zkoušce:  

70,-Kč + DPH = 85 Kč

Cena za typ rozboru:                  

1865,-Kč + DPH = 2257 Kč

Zpracování protokolu o zkoušce:  

70,-Kč + DPH = 85 Kč

Cena za typ rozboru:                  

1545,-Kč + DPH = 1869 Kč

Zpracování protokolu o zkoušce:  

70,-Kč + DPH = 85 Kč

Cena za typ rozboru:                  

1965,-Kč + DPH = 2378 Kč

Zpracování protokolu o zkoušce:  

70,-Kč + DPH = 85 Kč

Cena za typ rozboru:                  

1075,-Kč + DPH = 1301 Kč

Zpracování protokolu o zkoušce:  

70,-Kč + DPH = 85 Kč

Cena za typ rozboru:                  

2810,-Kč + DPH = 3400 Kč

Zpracování protokolu o zkoušce:  

70,-Kč + DPH = 85 Kč

Příplatek:                                          

700,-Kč + DPH = 847 Kč

Cena za typ rozboru:                  

200,-Kč + DPH = 242 Kč

Zpracování protokolu o zkoušce:  

70,-Kč + DPH = 85 Kč

Příplatek:                                          

200,-Kč + DPH = 242 Kč

Cena za typ rozboru:                  

180,-Kč + DPH = 218 Kč

Zpracování protokolu o zkoušce:  

70,-Kč + DPH = 85 Kč

sušina, NL, SNL, NNL, hrubá vláknina, ADF, aNDF, aNDFS, 

škrob

R1

sušina, NL, SNL, NNL, NH3, NPN, NFC, popel, tuk, hrubá 

vláknina, ADF, aNDF, aNDFS škrob, cukry, P, K, Ca, pH, 

KVV, silážní kyseliny, plísně a kvasinky,

výpočet energií, proteolýzy, stravitelností

R2

sušina, hrubá vláknina, ADF, aNDF, škrob, cukry, pH

R3

sušina, NL, SNL, NNL, NFC, popel, tuk, hrubá vláknina,

ADF, aNDF, aNDFS, škrob, výpočet energií,

stravitelností

R3 Jesenice

plísně, kvasinky (kultivačně)

Rozbor MILK

sušina, NL, SNL, NNL, ADF, aNDF,aNDFS, škrob, popel, tuk, 

výpočet energií, stravitelností, mléko na tunu

Hodnocení zpracování kukuřičné řezanky

sušina, frakcionace, škrob celkový,                                                  

škrob pod sítem 4,75 mm, % škrobu pod sítem 4,75 mm

mykotoxiny

sušina, DON, Zearalenon, T2/HT2

pozitivní záchyt mykotoxinů (hodnota nad rozsah kalibrace)

klostridie

clostridium spp., clostridium perfringens

pozitivní záchyt klostridií

plísně a kvasinky
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