
 

 

M4 csomag: Ca, P, Na, K, Mg, S, DCAD (Állatorvostudományi Egyetem) (DCAD értéket csal PROFI csomaggal történt megrendelés mellett tudunk biztosítani!) 

M5 csomag: Ca, P, K, Na, Mg S, Mn, Zn, Cu, DCAD (Állatorvostudományi Egyetem) (DCAD értéket csal PROFI csomaggal történt megrendelés mellett tudunk biztosítani!) 

 

Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft Takarmányanalitikai Laboratóriuma, 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út. 58., Tel: + 36 28 515555, www. atkft.hu,  

Laborvezető: Podmaniczky Tímea Telefon: + 36 20 2199512 Email: taklab@atkft.hu, podmaniczky.timea@atkft.hu 

  

Megrendelő (takarmányminta laboratóriumi vizsgálatának megrendelése) 

A megrendelő (költségviselő) cég adatai: 

Költségviselő cég neve és címe (kitöltendő, ha nem szerepel az adatbázisunkban) vagy PARTNERKÓDJA:  

Ir. szám Település Közterület Házszám 

                                        

Megrendelő személy neve és telefonszáma: 

Eredményközlés pontos postacíme (kitöltendő, ha nem szerepel az adatbázisunkban): 

Ir. szám Település Közterület Házszám 

                                        

Eredményközlés email címe (kitöltendő, ha nem szerepel az adatbázisunkban): 

                                        

A minta/minták származása és egyéb adatai: 

Tenyészet 

azonosító: 
  -    -   ENAR tenyészet kód:        

Cég neve: 

Település: Telephely (major, tanya, stb.) 

Mintavételt végző személy neve: 

Mintavétel dátuma: 

 Minta megnevezése Kért vizsgálat: tegyen X-et a kért vizsgálathoz 
Egyéb 

vizsgálatok 

leírása 
 takarmány típusa egyedi jelölés 

Alap 

csomag 

Profi 

csomag 
CSPS peNDF M4 M5 Kémia 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10

. 
          

Dátum: Aláírás: 

A fenti paraméterekkel a mintavizsgálatot az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft-től megrendelem, és a leszámlázott díjtételeket határidőre kiegyenlítem. A vizsgálati eredmények a termelésellenőrnek postázásra átadott vagy a laboratóriumba 
érkezett mintára vonatkoznak. A mintavétel szabályainak betartása a megrendelő felelőssége. Tudomásul veszem, hogy a mintavétel körülményeire a laboratórium nincs ráhatással, ebből következően a vizsgálati eredmények kizárólag az átadott mintákra 

vonatkoznak, és vitás esetek eldöntésére nem használhatók. Eredményközlést a minta átvételétől számított 2 munkanapon belül tudunk biztosítani.  

Az ÁT Kft. által vizsgált takarmányok típusát és a vizsgálati csomagok-, valamint az egyedi vizsgálatok leírását kérje a termelésellenőrtől vagy keresse a www.atkft.hu weboldalon. Speciális egyedi vizsgálatok esetében hívja Podmaniczky Tímea 

laborvezetőt a + 36 20 2199512 telefonszámon. 
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