Рекомендації з відбору зразків води*
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*відбір зразків води для
визначення якості води
для зрошення,
для бакових сумішей,
та елементний склад
(20 елементів)

3

Що вам знадобиться?
Чистий скляний або пластиковий
посуд об'ємом не менше 1 л

Етикетка, ручка
Рукавички

Особливості відбору
Всі маніпуляції з відбору проб води необхідно виконувати в одноразових гумових рукавичках.
Відбір проб з надземних джерел (річка, канал, ставок і т.д.) проводять якомога далі від берега,
щоб уникнути відбору води з мулом.
Тара для відбору повинна бути чистою сухою (не використовуйте пляшки від солоних,
солодких напоїв і.т.д)
Відбір з діючих свердловин починають після 3-5 хв прокачки, з нових або давно не діючих - до
повного освітлення води.

Відбір води з крану або колонки
- індивідуальні свердловини або централізовані системи водопостачання; джерело, обладнане зливним пристроєм

• Злити воду з крана при спокійному струмені протягом 3-5 хвилин (це робиться для усунення впливу
застою води вводопровідних трубах). Для джерела із зливним пристроєм цього не потрібно.
• Обмити посуд, не відкриваючи кришку.
• Відкрити кришку посуду і наповнити при спокійному струмені до самого верху, щоб не залишалося
місця для повітря над пробою.

Відбір проби води з колодязя, свердловини

Агролабораторія, якій довіряють

• Зачерпнути воду з колодязя за допомогою добре промитих ємностей (відро та ін.).
• Обмити посуд із закритою кришкою водою з ємності шляхом обливання.
• Відкрити кришку і зачерпнути воду з ємності (відро і ін.), наповнивши посуд під саме горло, щоб в
горлі посуду не залишався повітряний прошарок.

Відбір проби води з водойми
- озеро, ставок, басейн, болото тощо; водотоку (річки, каналу) або чаші джерела

• Занурити посуд із закритою кришкою в водойму, чашу джерела або водотік, з якого буде
відбиратися проба води, і обмити посуд зовні.
• Відкрити кришку посуду і через 1 хвилину зачерпнути воду з водоймища або водотоку, наповнивши
посуд під саме горло, щоб не залишався повітряний прошарок.
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Пам’ятайте!
Точність та якість результату залежить від правильного відбору зразку, дотриманні умов
доставки
Обов'язково вказуйте всю інформацію стосовно джерела для надання коректних
рекомендацій.
Якщо посуд пластиковий, необхідно трохи здавити його стінки і герметично закрити кришку,
щоб уникнути попадання повітря.
На етикетці вказати місце пробовідбору. Протерти бутель насухо і наклеїти на неї, попередньо
підписану етикетку.
Посуд з пробою транспортувати в лабораторію протягом 24 годин після відбору води. До
доставки в лабораторію рекомендується зберігати посуд з водою в темному і прохолодному
місці (рекомендується звичайний побутовий холодильник).
ДОТРИМУЙТЕСЬ РЕКОМЕНДАЦІЙ!
КОЖНА ПРОБА МАРКУЄТЬСЯ ЕТИКЕТКОЮ

№ проби ______________________________________________
Назва господарства /П.І.Б._____________________________
Контакти_______________________________________________
Джерело відбору проби_______________________________
Дата відбору__________________________________________
Для зрошення/для бакових сумішей/елементний склад
необхідне підкреслити

Як відправити зразки?
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Запаковуєте, та відправляєте адресною доставкою Нової Пошти
за адресою вул. Шосейна 111 А, +380506708880
або самостійно в лабораторію м. Миколаїв
Рекомендований час доставки не більше 24 годин

Консультації за телефонами
+38 (067) 703-91-10

Дар'я Садова менеджер по роботі з замовниками

+38 (067) 676-17-94

Катерина Свідерська завідувач лабораторії

