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Відбір середньої проби насіннєвого матеріалу

Відбір зразків насіння відбувається згідно з ДСТУ 4138-2002.

Обладнання: конусні, циліндричні, мішкові щупи та механічні пробовідбірники.

Партія насіння — це будь-яка кількість зерна, однорідного за якістю, яку одночасно здають, приймають або 
зберігають, засвідчена одним документом.

Точкова проба зерна — це проба, відібрана від партії зерна за один раз з одного місця.

Об’єднана проба — сукупність усіх точкових проб, узятих з однієї партії.

Середня проба — це частина об’єднаної проби матеріалу, яку передають до лабораторії.

Відбір точкових проб із насипу

Від кожного відсіку чи бурту відбирають точкові проби у вигляді конверта в п’яти місцях при величині партії до 
20 т або 20 м2 поверхні. Якщо поверхня насіння за площею і масою більша за попередньо встановлену, її умовно 
поділяють на секції, приблизно по 20 м2 кожна, й відбирають від кожної в п’яти місцях.

Більше ніж 20 м2



Відбір точкових проб із мішків

Маса середньої проби має становити до 2 кг.
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Від кожного мішка, 
але не менше 5

Від 5-ти мішків або одна 
від кожного третього, 

але не менше 5

Від 10 мішків або одна 
від кожного п"ятого, 

але не менше 10

Від 80 мішків або одна 
від кожного сьомого, 

але не менше 80

до 5 від 6 
до 30

від 30 
до 400

понад 
400

Верхнього  
На глибині 10–15 см від поверхні 
насипу (бурту)

Середнього  
На половині висоти насипу 
(умовно)

Нижнього 
10–15 см від підлоги (дна контей-
нера)

У кожній означеній точці відбирають пробу з 3-х шарів
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1 і 2 формують середню пробу, яку поміщаємо в брендований пакет «АгроГід». 
Насіння, яке залишилося, становить дублікат проби, зберігається в господарстві.

1 2

Формування середньої проби

Насіння висипають на роздільну дошку і рівномірно розгортають у вигля-
ді квадрата. За допомогою дерев’яних пластинок (лінійки) розділяють на 
чотири частини. Дві протилежні частини об’єднують і вказують зазначену 
інформацію на брендованому пакеті, дві інші відкидаються (зберігаються 
в господарстві).

Виділення середньої проби також можливе при використанні зернового 
дільника (ДП–5, ДП–10 або інших модифікацій). 



Консультаційний центр
тел.: 0 800 50 04 49

Безкоштовно зі стаціонарних телефонів в Україні

www.syngenta.ua

Середня проба насіння, відібрана згідно із 
заявкою № _____________________________
Дата відбору проби _______________201__ р.

Назва господарства______________________
_______________________________________
Район__________________________________
Область________________________________

Культура _______________________________
Сорт___________________________________
Репродукція_____________________________
Рік урожаю______________________________
Попередник на полі висіву_________________

Вид аналізу:
фітосанітарна діагностика 
схожість
маса 1000

Уповноважений з відбору проб_____________ 
(ПІБ, посада)____________________________
_______________________________________
Контактний телефон______________________
e-mail __________________________________

Менеджер компанії «Сингента» (ПІБ)________
_______________________________________
Контактний телефон______________________

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ОБ’ЄМ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ 
ПАКЕТА НАСІННЯМ

Пакет для відбору насіннєвого матеріалу
в діагностичні центри компанії «Сингента»

Будь-яка проба насіннєвого 
матеріалу має супроводжуватися 
заповненою етикеткою!

**

* Усі поля етикетки обов'язкові для заповнення.

** Облік показника «маса 1000» проводиться лише при частці смітної 
домішки не більше за 10 %.
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Відбір зразків рослинного матеріалу 
польових культур

Перед відбором зразків рослинного матеріалу слід ретельно оглянути 
поле і визначити наявність відхилень від нормального розвитку рослин. 
Рекомендовано зробити знімок досліджуваної місцевості або занотувати 
дані, а отриману інформацію разом із відібраною пробою передати до 
діагностичного центру.

При відборі проб слід дотримуватися відступів від краю поля, доріг, лі-
сосмуг тощо в 15–20 м.

З одного поля в 10-ти різних точках або по діагоналі відібрати в серед-
ньому 3–5 рослин. Звертаємо увагу, що кількість і склад зразка залежить 
від досліджуваної культури (Таблиця 1).

Культура

Фаза розвитку рослин

КоментарРозвиток  листків/
пагонів- розвиток 
бокових  стебел/
пагонів (ВВСН 
10-39)

Розвиток 
вегетативної частини 
– цвітіння 
(ВВСН 40-69)

Розвиток плодів/
насіння – 
дозрівання (ВВСН 
70-89)

Зернові культури 
(пшениця, ячмінь, 
рис, кукурудза)

Не менше 20

Не менше 20 Не менше 20

У кожному 
зразку має 

бути 2-3 
рослини з 

нормальним 
розвитком

Виключення 
кукурудза 10 шт

Виключення 
кукурудза 5 шт

Олійні (соняшник, 
ріпак, соя, льон) Не менше 20 Не менше 10

Не менше 10

Виключення 
соняшник та 
ріпак 5 шт

Бобові 
(горох, квасоля, нут) Не менше 20 Не менше 10 Не менше 5

Технічні культури 
(цукровий буряк, 
конопля, льон)

Не менше 20 Не менше 10 Не менше 20

Таблиця 1. Відбір проб польових культур



Схема відбору середньої проби рослинного матеріалу 

5

4 3

1

2

Середня проба має містити рослини з нормальним розвитком і уражені / недорозвинуті. Рослини відбираються 
повністю, прикоренева зона містить не менше ніж 100 г ґрунту.

Відібраний матеріал слід упакувати в брендовані пакети «АгроГід». Для збереження цілісності при транспорту-
ванні пропонуємо скористатися спеціальним поліетиленовим мішечком для зручної ізоляції кореневої системи.
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Відбір зразків рослинного матеріалу овочевих і 
баштанних культур

Щоб відібрати середню пробу, потрібно:

Візуально обстежити поле. Встановити відхилення від нормального розвит-
ку рослин і характер поширення (поодиноке, вогнищами, масове). Рекомен-
довано зробити знімок досліджуваної місцевості або занотувати дані, а от-
риману інформацію разом з відібраною пробою передати до діагностичного 
центру.

По діагоналі поля в 7–10 точках відібрати проби, відступаючи від краю поля, 
доріг тощо на 15–20 м, та сформувати середню пробу рослин з нормальним 
розвитком і таких, які мають візуальні симтоми ураження (в’янення, некрози, 
плямистості, хлорози, наліт, нарости, деформації, гнилі) (Таблиця 2).

Проби рослин у закритому ґрунті відбирають методом «конверта», тобто 
шляхом відбору точкових проб по краях і в центрі досліджуваної ділянки. 
При великих площах теплиці використовують систему відбору «подвійного» 
або «потрійного конверта».

Відібраний матеріал слід упакувати в брендовані пакети «АгроГід». Для збе-
реження цілісності при транспортуванні пропонуємо скористатися спеці-
альним поліетиленовим мішечком для зручної ізоляції кореневої системи.

Відбір зразків методом «подвійного»/«потрійного конверту.



Будь-яка проба рослинного 
матеріалу має супроводжуватися  
заповненою етикеткою!

Консультаційний центр
тел.: 0 800 50 04 49

Безкоштовно зі стаціонарних телефонів в Україні

www.syngenta.ua

Пакет для відбору рослинного матеріалу
в діагностичні центри компанії «Сингента»

Середня проба, відібрана згідно із 
заявкою № ________________________
Дата відбору проби___________201__ р.

Назва господарства _________________
__________________________________
Район  ____________________________
Область  __________________________

Культура __________________________
Сорт  _____________________________
Репродукція  _______________________
Рік урожаю  ________________________
Попередник  _______________________
Внесені добрива  ___________________
Протруйник   _______________________
ЗЗР   _____________________________

Вид сервісу:
фітосанітарна діагностика 
рослинного матеріалу (поставити галочку)

Уповноважений з відбору проб ________ 
(ПІБ, посада)  ______________________

Контактний телефон  ________________
e-mail  ____________________________

Менеджер компанії «Сингента» (ПІБ)
__________________________________

Контактний телефон  ________________

* Усі поля етикетки обов'язкові для заповнення.

* Відповідно до внутрішніх правил діагностичних центрів, зразки без заповненої 
етикетки у роботу не беруться.
* Не можна відбирати зразки рослин одразу після обробки пестицидами.
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Культура

Фаза розвитку рослин

КоментарРозвиток листків/пагонів 
— розвток бокових 
стебел/пагонів (ВВСН 
10–39)

Розвиток вегетативної 
частини — цвітіння 
(ВВСН 40–69)

Розвиток плодів/насіння 
— дозрівання (ВВСН 
70–89)

Баштанні 
(гарбуз, кавун, диня, 
кабачок, огірки)

Не менше 10 5 5

У кожному зразку 
має бути 2–3 рослини 

з нормальним 
розвитком

Пасльонові (томат, 
баклажан, перець, 
картопля)

Не менше 10 10 10

Зеленні 
(петрушка, салат, кріп) Не менше 10 10 10

Цибулеві 
(цибуля, часник,  цибуля-
різанець, цибуля-батун, 
цибуля-порей)

Не менше 10 10 10

Коренеплідні
(морква, петрушка, селера, 
столовий буряк, редис, 
редька та ін.)

Не менше 10 10 10

Капустяні Не менше 10 5 5

Таблиця 2. Розмір середніх проб рослинної сільськогосподарської продукції для лабораторних досліджень
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Відбір зразків рослинного матеріалу плодових і 
ягідних культур

Щоб відібрати середню пробу, потрібно:

Візуально обстежити площу з насадженням. Встановити відхилення від 
нормального розвитку рослин і характер поширення (поодиноке, вогни-
щами, масове). По діагоналі або із суміжних рядів насаджень у 5–7 точках 
відібрати проби (генеративні й вегетативні органи рослин), відступаючи 
від краю насаджень, доріг на 20–30 м, і сформувати середню пробу рос-
лин з нормальним розвитком (1–2 рослини запакувати в окремий пакет) і 
таких які мають візуальні симптоми ураження (в’янення, некрози, плями-
стості, хлорози, наліт, нарости, деформації, гнилі) (Таблиця 3).

Культура

Фаза розвитку

КоментарВегетативна 
частина/ 
пагони, шт.

Плоди, кг

Ягідники не менше 5 0,5

У кожному зразку має 
бути 2–3 пагони/плоди з 
нормальним розвитком. 
Здорові плоди бажано 
пакувати у окрему тару

Виноград не менше 5 0,5 – 1

Кісточкові 5–7 0,5

Зерняткові 5–7 0,5–1

Горіх 5–7 0,3–0,4

М'які 
фрукти 5–7 0,5–1

Таблиця 3. Відбір середньої  проби плодових та ягідних культур для лабо-
раторних досліджень



Відібрані зразки (з листям або плоди) слід запакувати в окремі пакети та додати абсорбуючий матеріал, напри-
клад паперові рушники, який поглинатиме рідину або відходи, що можуть утворитися при транспортуванні.

Рекомендовано зробити знімок досліджуваної місцевості або занотувати дані, а отриману інформацію разом з 
відібраною пробою передати до діагностичного центру.

Схема відбору матеріалу плодових і ягідних культур
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Узгодити з мене-
джером із прода-
жів можливість 
отримати цей  

сервіс

Зразок покласти 
в брендований 

пакет і заповнити 
інформацію на 

етикетці

Протокол досліджень із результатами 
експертизи зразка, висновком і рекомен-
даціями технічного експерта буде пере-
дано в господарство через менеджера з 

продажів компанії «Сингента»

Надіслати 
зразок в 

діагностичний 
центр 

«Сингента»

Відібрати 
середню пробу 

насіння або 
рослинного 
матеріалу

Якщо у вас виникають питання по відбору проб, звертайтеся, будь ласка, до менеджера з продажів, 
технічного експерта або працівників ДЦ у вашому регіоні

Як замовити сервіс



Контактна інформація

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ 
ДІАГНОСТИЧНИЙ 

ЦЕНТР (БДЦ)

ОДЕСЬКИЙ 
ДІАГНОСТИЧНИЙ 

ЦЕНТР (ОДЦ)

ХАРКІВСЬКИЙ 
ДІАГНОСТИЧНИЙ 

ЦЕНТР (ХДЦ)

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 
ДІАГНОСТИЧНИЙ 

ЦЕНТР (ХмДЦ)

Людмила Шостак 
Менеджер лабораторії

+380 67 555 28 64

Lyudmyla.Shostak@ 
syngenta.com

Ольга Жужуян
Менеджер лабораторії

+380 67 555 24 09

Olga.Zhuzhuyan@ 
syngenta.com

Тетяна Малина
Менеджер лабораторії

+380 67 555 26 89

Tetyana.Malyna@ 
syngenta.com

Наталія Щербина
Менеджер лабораторії

+380 96 121 79 02

Natalia.Shcherbyna@
syngenta.com

Київська обл., 
м. Біла Церква, 

вул. Павліченко, 26/74

Одеська обл., 
с. Чорноморка, вул. Стара 
Люстдорфська дорога, 7, 

2-й пов., каб. 203–210

м. Харків, 
вул. Драгомирівська, 10, 

оф. 6

м. Хмельницький, 
вул. Свободи, 9а, оф. 19

Тривалість експертизи Сервіс
Діагностичні центри

БДЦ ОДЦ ХДЦ ХмДЦ

2–3 дні ПЛР-ДІАГНОСТИКА ФІТОПАТОГЕНІВ

1–2 дні ДІАГНОСТИКА ФІТОПАТОГЕНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛР 
У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ 

2–3 дні ІФА-ДІАГНОСТИКА ПАТОГЕНІВ

3–4 дні ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ Й КУКУРУДЗИ

5–7 днів ВСТАНОВЛЕННЯ РІВНЯ ГІБРИДНОСТІ (ТИПОВОСТІ) 
ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ Й КУКУРУДЗИ

10–14 днів 
(залежно від культури) ФІТОЕКСПЕРТИЗА НАСІННЄВОГО МАТЕРІАЛУ

10–14 днів 
(залежно від культури) ФІТОЕКСПЕРТИЗА РОСЛИННОГО МАТЕРІАЛУ
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Нотатки



Консультаційний центр
тел.: 0 800 50 04 49

Безкоштовно зі стаціонарних телефонів в Україні

www.syngenta.ua

Пакет для відбору рослинного матеріалу
в діагностичні центри компанії «Сингента»

Середня проба, відібрана згідно із 
заявкою № ________________________
Дата відбору проби___________201__ р.

Назва господарства _________________
__________________________________
Район  ____________________________
Область  __________________________

Культура __________________________
Сорт  _____________________________
Репродукція  _______________________
Рік урожаю  ________________________
Попередник  _______________________
Внесені добрива  ___________________
Протруйник   _______________________
ЗЗР   _____________________________

Вид сервісу:
фітосанітарна діагностика 
рослинного матеріалу (поставити галочку)

Уповноважений з відбору проб ________ 
(ПІБ, посада)  ______________________

Контактний телефон  ________________
e-mail  ____________________________

Менеджер компанії «Сингента» (ПІБ)
__________________________________

Контактний телефон  ________________

Консультаційний центр
тел.: 0 800 50 04 49

Безкоштовно зі стаціонарних телефонів в Україні

www.syngenta.ua

Пакет для відбору рослинного матеріалу
в діагностичні центри компанії «Сингента»

Середня проба, відібрана згідно із 
заявкою № ________________________
Дата відбору проби___________201__ р.

Назва господарства _________________
__________________________________
Район  ____________________________
Область  __________________________

Культура __________________________
Сорт  _____________________________
Репродукція  _______________________
Рік урожаю  ________________________
Попередник  _______________________
Внесені добрива  ___________________
Протруйник   _______________________
ЗЗР   _____________________________

Вид сервісу:
фітосанітарна діагностика 
рослинного матеріалу (поставити галочку)

Уповноважений з відбору проб ________ 
(ПІБ, посада)  ______________________

Контактний телефон  ________________
e-mail  ____________________________

Менеджер компанії «Сингента» (ПІБ)
__________________________________

Контактний телефон  ________________
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Рекомендуємо використовувати поліетиленовий пакет для ізоляції 
кореневої системи

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ  
ДІАГНОСТИЧНИЙ 

ЦЕНТР (БДЦ)

ОДЕСЬКИЙ 
ДІАГНОСТИЧНИЙ 

ЦЕНТР (ОДЦ)

ХАРКІВСЬКИЙ 
ДІАГНОСТИЧНИЙ 

ЦЕНТР (ХДЦ)

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 
ДІАГНОСТИЧНИЙ 

ЦЕНТР (ХмДЦ)

Шостак Людмила 
Менеджер лабораторії

  
380 67 555 28 64

Lyudmyla.Shostak@
syngenta.com

Жужуян Ольга
Менеджер лабораторії

380 67 555 24 09
 

Olga.Zhuzhuyan@
syngenta.com

Малина Тетяна 
Менеджер лабораторії

380 67 555 26 89

Tetyana.Malyna@
syngenta.com

Щербина Наталія 
Менеджер лабораторії 

380 96 121 79 02

Natalia.Shcherbyna@
syngenta.com

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Київська обл.,  
м. Біла Церква, 

вул. Павліченко, 26/74
 

Одеська обл.,
с. Чорноморка, вул. Стара
Люстдорфська дорога, 7,

2й пов., каб. 203-210

 
 

м. Харків,  
вул. Драгомирівська, 10,  

оф. 6

м. Хмельницький,  
вул. Свободи 9а,  

оф. 19 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ 
І ТРИВАЛІСТЬ ЕКСПЕРТИЗИ 

 
ТРИВАЛІСТЬ 
ЕКСПЕРТИЗИ

СЕРВІС
ДІАГНОСТИЧНІ ЦЕНТРИ

БДЦ ОДЦ ХДЦ ХмДЦ

2–3 дні ПЛР-ДІАГНОСТИКА ФІТОПАТОГЕНІВ

1–2 дні ДІАГНОСТИКА ФІТОПАТОГЕНІВ  
ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛР У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

2–3 дні ІФА-ДІАГНОСТИКА ПАТОГЕНІВ

3–4 дні ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ ТА 
КУКУРУДЗИ

5–7 днів ВСТАНОВЛЕННЯ РІВНЯ ГІБРИДНОСТІ  (ТИПОВОСТІ)
ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ Й КУКУРУДЗИ

10–14 днів

 

(залежно від 
культури)

ФІТОЕКСПЕРТИЗА НАСІННЄВОГО МАТЕРІАЛУ

10–14 днів
(залежно від 

культури)
ФІТОЕКСПЕРТИЗА РОСЛИННОГО МАТЕРІАЛУ

Рекомендуємо використовувати поліетиленовий пакет для ізоляції 
кореневої системи

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ  
ДІАГНОСТИЧНИЙ 

ЦЕНТР (БДЦ)

ОДЕСЬКИЙ 
ДІАГНОСТИЧНИЙ 

ЦЕНТР (ОДЦ)

ХАРКІВСЬКИЙ 
ДІАГНОСТИЧНИЙ 

ЦЕНТР (ХДЦ)

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 
ДІАГНОСТИЧНИЙ 

ЦЕНТР (ХмДЦ)

Шостак Людмила 
Менеджер лабораторії

  
380 67 555 28 64

Lyudmyla.Shostak@
syngenta.com

Жужуян Ольга
Менеджер лабораторії

380 67 555 24 09
 

Olga.Zhuzhuyan@
syngenta.com

Малина Тетяна 
Менеджер лабораторії

380 67 555 26 89

Tetyana.Malyna@
syngenta.com

Щербина Наталія 
Менеджер лабораторії 

380 96 121 79 02

Natalia.Shcherbyna@
syngenta.com

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Київська обл.,  
м. Біла Церква, 
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ТРИВАЛІСТЬ 
ЕКСПЕРТИЗИ

СЕРВІС
ДІАГНОСТИЧНІ ЦЕНТРИ

БДЦ ОДЦ ХДЦ ХмДЦ

2–3 дні ПЛР-ДІАГНОСТИКА ФІТОПАТОГЕНІВ

1–2 дні ДІАГНОСТИКА ФІТОПАТОГЕНІВ  
ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛР У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

2–3 дні ІФА-ДІАГНОСТИКА ПАТОГЕНІВ
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10–14 днів
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культури)
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культури)
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Консультаційний центр
тел.: 0 800 50 04 49

Безкоштовно зі стаціонарних телефонів в Україні

www.syngenta.ua

Середня проба насіння, відібрана згідно із 
заявкою № _____________________________
Дата відбору проби _______________201__ р.

Назва господарства______________________
_______________________________________
Район__________________________________
Область________________________________

Культура _______________________________
Сорт___________________________________
Репродукція_____________________________
Рік урожаю______________________________
Попередник на полі висіву_________________

Вид аналізу:
фітосанітарна діагностика 
схожість
маса 1000

Уповноважений з відбору проб_____________ 
(ПІБ, посада)____________________________
_______________________________________
Контактний телефон______________________
e-mail __________________________________

Менеджер компанії «Сингента» (ПІБ)________
_______________________________________
Контактний телефон______________________

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ОБ’ЄМ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ 
ПАКЕТА НАСІННЯМ

Пакет для відбору насіннєвого матеріалу
в діагностичні центри компанії «Сингента»

Консультаційний центр
тел.: 0 800 50 04 49

Безкоштовно зі стаціонарних телефонів в Україні

www.syngenta.ua

Середня проба насіння, відібрана згідно із 
заявкою № _____________________________
Дата відбору проби _______________201__ р.

Назва господарства______________________
_______________________________________
Район__________________________________
Область________________________________

Культура _______________________________
Сорт___________________________________
Репродукція_____________________________
Рік урожаю______________________________
Попередник на полі висіву_________________

Вид аналізу:
фітосанітарна діагностика 
схожість
маса 1000

Уповноважений з відбору проб_____________ 
(ПІБ, посада)____________________________
_______________________________________
Контактний телефон______________________
e-mail __________________________________

Менеджер компанії «Сингента» (ПІБ)________
_______________________________________
Контактний телефон______________________

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ОБ’ЄМ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ 
ПАКЕТА НАСІННЯМ

Пакет для відбору насіннєвого матеріалу
в діагностичні центри компанії «Сингента»
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Рекомендуємо використовувати поліетиленовий пакет для ізоляції 
кореневої системи

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ  
ДІАГНОСТИЧНИЙ 

ЦЕНТР (БДЦ)

ОДЕСЬКИЙ 
ДІАГНОСТИЧНИЙ 

ЦЕНТР (ОДЦ)

ХАРКІВСЬКИЙ 
ДІАГНОСТИЧНИЙ 

ЦЕНТР (ХДЦ)

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 
ДІАГНОСТИЧНИЙ 

ЦЕНТР (ХмДЦ)

Шостак Людмила 
Менеджер лабораторії

  
380 67 555 28 64

Lyudmyla.Shostak@
syngenta.com

Жужуян Ольга
Менеджер лабораторії

380 67 555 24 09
 

Olga.Zhuzhuyan@
syngenta.com

Малина Тетяна 
Менеджер лабораторії

380 67 555 26 89

Tetyana.Malyna@
syngenta.com

Щербина Наталія 
Менеджер лабораторії 

380 96 121 79 02

Natalia.Shcherbyna@
syngenta.com

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Київська обл.,  
м. Біла Церква, 

вул. Павліченко, 26/74
 

Одеська обл.,
с. Чорноморка, вул. Стара
Люстдорфська дорога, 7,

2й пов., каб. 203-210

 
 

м. Харків,  
вул. Драгомирівська, 10,  

оф. 6

м. Хмельницький,  
вул. Свободи 9а,  

оф. 19 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ 
І ТРИВАЛІСТЬ ЕКСПЕРТИЗИ 

 
ТРИВАЛІСТЬ 
ЕКСПЕРТИЗИ

СЕРВІС
ДІАГНОСТИЧНІ ЦЕНТРИ

БДЦ ОДЦ ХДЦ ХмДЦ

2–3 дні ПЛР-ДІАГНОСТИКА ФІТОПАТОГЕНІВ

1–2 дні ДІАГНОСТИКА ФІТОПАТОГЕНІВ  
ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛР У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

2–3 дні ІФА-ДІАГНОСТИКА ПАТОГЕНІВ

3–4 дні ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ ТА 
КУКУРУДЗИ

5–7 днів ВСТАНОВЛЕННЯ РІВНЯ ГІБРИДНОСТІ  (ТИПОВОСТІ)
ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ Й КУКУРУДЗИ

10–14 днів

 

(залежно від 
культури)

ФІТОЕКСПЕРТИЗА НАСІННЄВОГО МАТЕРІАЛУ

10–14 днів
(залежно від 

культури)
ФІТОЕКСПЕРТИЗА РОСЛИННОГО МАТЕРІАЛУ

Рекомендуємо використовувати поліетиленовий пакет для ізоляції 
кореневої системи
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культури)
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10–14 днів
(залежно від 

культури)
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03680, м. Київ,
вул. Козацька, 120/4, 3-й поверх

тел.:  +380 (44) 494 17 71
факс: +380 (44) 494 17 70

Консультаційний центр
тел.: 0 800 50 04 49
Безкоштовно зі стаціонарних телефонів в Україні

www.syngenta.ua


