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Компанията е основана преди 33 години, през 1983 г., и е първата частна, лаборатория за 
почвени анализи в Гърция. Основните дейности включват анализи на почва и вода, на 
торове и растителни тъкани, като предлага най-добрите и най-ефективните програми 
за торене и съвети за фермерите за правилното торене на посеви.
Наред с естествения и химичен анализ, и в съответствие с международните стандарти 
(ISO, APHA и пр.) , тя предлага научна подкрепа за индустрии, изследователски учреждения, 
фирми и граждани. Лабораторията Арал също така е партньор на Аграрния 
университет в Атина (лаборатории  по приложна хидробиология), както и на Центъра за 
енергия от възобновяеми източници.

Отличното качество на предлаганите услуги и неоспоримите резултати на 
лабораториите Арал, се дължат на модерното високо-технологично оборудване, 
опитния специализиран персонал, пълното съобразяване с международните 
стандарти и участието в международни програми за анализи, съвместно с други 
лаборатории. 

Анализ на почви и растителни тъкани (съвети - инструкции за определяне 
на торови норми).

Измерване на замърсяванено на почвите (количествено определяне на 
съдържанието на тежки и токсични метали).

Анализ на течни и твърди отпадъчни материали (експериментална 
поддръжка за проучвания, фокусирани в обработка и почистване на 
отпадъците, мониторинг на съответните съоръжения, подобряване на 
методите за управление на отпадъците).

Анализ на вода (бутилирана питейна вода, вода за напояване, вода за 
хидропоника, промишлена вода).

Анализ на полезни изкопаеми, минерали, цименти.

Анализ на керамични материали, сплави и стъкла.

Анализ на торове (макроелементи под всякаква форма, физически 
параметри, микроелементи).

Анализ на храна за животни.

Храни (обозначаване на хранителната стойност).

Анализ на неорганични промишлени съединения. 

Микробиологичен анализ (храни, храни за животни, питейна вода,
опаковки за храни и напитки).



Научният състав на лабораторията се състои от специалисти по почвите, химици – 
биотехнолози, химици – еколози, химици и агрономи. 
Лаборатории Арал са акредитирани от Националната система за акредитация 
(Сертификат № 232), като квалифицирана лаборатория съгласно изискванията на 
стандарта 17025 ELOT EN ISO / IEC.
Лабораторията е включена в Certi�ed Reference Materials catalogues of «Bureau of Analysed 
Samples Ltd». Участва в процедурите на  Bureau of Analysed Samples Ltd  и Society of Glass 
Technology за химически анализ на минерали, руди и суровини за производство на стъкло, 
с цел сертифицирането им като еталонни материали (СЕМ).

Арал работи съвместно с международни фирми за инспекция и контрол на товари 
/ материали, като: S.G.S., INPECTORATE, INTERTEK TESTING SERVICES HELLAS Ltd. и др.

През 2009 г., при провеждането на 
тест за анализ на боксит, 
нашата лаборатория бе 
класирана на първо място сред 12 
лаборатории от целия свят, 
които взеха участие в теста. По 
този повод LQSI (Laboratory Quality 
Services International) ни изпрати 
съответното отличие. 



АНАЛИЗИ  НА ВОДА И ОТПАДНИ МАТЕРИАЛИ     
Анализ на питейна вода   
рН, електропроводимост, нитрати, нитрити, хлориди, амонячни йони, твърдост (обща, 
постоянна, временна), алкалност, микробиологичен анализ.

Анализ на вода за напояване 
Основен тест: електропроводимост, калций, магнезий, натрий, хлор, риск от засоляване (SAR), 
заключение за годността на водата.

Подробен тест: рН, електропроводимост, обща твърдост, калций, магнезий, натрий, калий, 
хлориди, карбонати, бикарбонати, бор, сулфат, риск от засоляване (SAR), риск от алкализиране, 
тълкуване на данните за годността на водата по отношение на електропроводимост, хлорно 
съдържание, риск от засоляване, остатъчно  съдържание  на натриев карбонат и бор. 
Класификация по метода Doneen.

Анализ на вода за хидропоника    
рН, електропроводимост, карбонати, бикарбонати, хлориди, нитрати, флуорид, сулфат, 
амонячни йони, калций, магнезий, натрий, калий, желязо, цинк, мед, манган, бор.
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ПОЧВЕНО – ЛИСТНИ АНАЛИЗИ
Анализ на почва     
Оценка на механичен състав, електропроводимост, рН, общ 
калциев карбонат, водоразтворими елементи (азот, фосфор, 
калий, калций, магнезий), екстрахируеми елементи (желязо, 
цинк, манган, мед), общ азот, разтворим бор, усвоими 
макроелементи (фосфор), усвоими микроелементи (DTPA), 
обработка на данни и програма за торене на конкретна 
обработваема култура.

Допълнителни услуги
Измерване на механичния състав (метод Vougioukos), 
измерване на органично вещество, водоразтворим бор, 
активен калциев карбонат, измерване К.Е.С.(способност за 
катионен обмен), измерване на подвижен натрий, измерване 
на водоразтворим натрий.

Листен анализ   
Азот, фосфор, калий, калций, магнезий, желязо, цинк, манган, 
мед, бор. Оценка на хранителния статус.

Анализ на вода за обратна осмоза
рН, електропроводимост, карбонати, бикарбонати, хлориди, 
нитрати, флуорид, сулфат, амонячни йони, калций, магнезий, 
натрий, калий, барий, стронций, желязо, цинк, мед, манган, 
бор, силициев диоксид, общо съдържание на разтворено 
твърдо вещество.

Анализ на отпадни води 
Химична необходимост от кислород, биологична 
необходимост от кислород, фосфати, нитрати и други йони, 
мазнини и масла, рН и електропроводимост. Твърдо вещество: 
общо съдържание, напълно утаено, общо разтворено, общо 
суспендирано. 

Допълнителни анализи
Бор, флуор, фосфор, силиций, сероводород, метали F.A.A. 
посредством пламък, метали F.A.A. посредством хидриди, 
метал с F.A.A. посредством графитна пещ, шествалентен хром.



АНАЛИЗ НА ТОРОВЕ
Ние можем да определим и измерим, наред с други показатели, следното:
Влажност, пепел, органично вещество, рН, електропроводимост, макроелементи N-P-K 
във всички форми, магнезий, натрий, сяра, хлор, микроелементи, токсични и тежки 
метали, гранулометрия, хумични и фулвични киселини, физически параметри (агрегация 
на гранулата, устойчивост на триене, устойчивост на натиск, процент на прах, 
порьозност).



Ние можем да определим и измерим, наред с други 
показатели, следното:
Влага, пепел, рН, макроелементи N-P-К във всички форми, 
калций, магнезий, желязо, сяра, хлор, микроелементи, 
токсични и тежки метали, протеини, мазнини, захари, сурови 
влакнини, микробиологичен анализ.

АНАЛИЗ НА ХРАНИ – 
ХРАНИ ЗА ЖИВОТНИ 

Анализ на полезни изкопаеми, минерали, цимент, 
стъкло, керамика, метали, сплави     

Ние можем да определим и измерим, наред с други 
показатели, следното:
Влага, понижена твърдост, пепел, гравиметрия, метали F.A.A. 
посредством пламък, миграция на кадмий, олово, хром 
(шествалентен), токсични и тежки метали, FAA (с хидриди 
или графитно покритие), определяне на суха 
гранулометрия, определяне на влажна гранулометрия.

АНАЛИЗ НА СТЪКЛО И КЕРАМИКА  
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