
всередині насипу

10-15 см від підлоги

З насипу: відбирають зразки

методом "конверту" в 5 місцях

Рекомендації з

відбору зразків

насіння

Консультації за телефонами

1

2
К�
ль
к�
ст
ь

м
�ш

к�
в/
ш
т

до 5

Як формувати середню пробу?

Конусні, циліндричні, мішкові щупи

Що вам знадобиться?

Відбір точкових проб

4

Етикетка, ручка, лінійкаПаперовий / zip-пакет

Маса середнього зразку повинна складати до 2-х кг, в залежності від культури

Як відправити зразки?

Запаковуєте, та відправляєте адресною доставкою Нової Пошти

за адресою вул. Шосейна 111 А, +380506708880 

або самостійно в лабораторію м. Миколаїв

+38 (067) 676-17-94   Катерина Свідерська завідувач лабораторії

+38 (067) 703-91-10  Дар'я Садова  менеджер по роботі з замовниками
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Із мішків:

10-15 см від поверхні

У кожній означеній точці

відбирають пробу з 3х шарів

від кожного мішка (не

<5 точкових заборів)

6-30

від 5-ти мішків, або 1 точку

від кожного третього

мішка (не менше 5)

30-
400

 від 10 мішків або 1 точка

від кожного п'ятого (не

менше 10)

понад
400

 від 80 мішків або 1 точка

від кожного сьомого (не

менше 10)
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Насіння висипають на рівну поверхню і рівномірно розгортають у вигляді квадрату.

За допомогою лінійки розділяють по діагоналі на 4 частини. Дві протилежні частини

об’єднують і поміщають в пакет з етикеткою, інші частини зберігаються в

господарстві.

                                      ДОТРИМУЙТЕСЬ РЕКОМЕНДАЦІЙ!

На випадок арбітражного аналізування середні проби повинні мати акт

відбору, примірник з поміткою "арбітраж" та бути опломбовані. До того ж

зразки мають зберігатись в однакових умовах або в одному ж тому самому

місці.

Для партій насіння, розфасованого у дрібні (до 10 кг) пакети, баштанних,

овочевих існують окремі норми (деталі у спеціаліста)

У разі очевидної неоднорідності партії насіння - відбирання не проводять



HELLO MY NAME IS:

Протруєне         непротруєне

Який аналіз провести:_______________________________________

Середня проба насіння згідно з актом №____від______

П.І.Б:___________________________________________________________
Назва господарства:_________________________________________
Сорт:__________________________________________________________
Репродукція:__________________________________________________

№ партії:______________________________________________________
Рік урожаю:___________________________________________________

Контакти:______________________________________________________

Маса партії:___________________________________________________

Чистота та відхід 

Схожість, енергія, М 1000

Мікологічна експертиза

Зараженість сажкою
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