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ПРАВИЛА ВІДБОРУ ТА ПЕРЕСИЛКИ ПРОБ РОСЛИН 

ТАРА ТА ІНСТРУМЕНТИ. Ніж або ножиці, поліетиленові пакети (при умові доставки проб в 

лабораторію до 3 годин після відбору) або паперові пакети (при умові доставки > 3 годин). 

МЕТОДИКА ВІДБОРУ ПРОБ. Відповідно до культури та стадії росту визначається частина 

рослини для відбору (індикаторний орган) та їх кількість згідно додатку 1. Рівномірно з усієї 

площі поля беруться одиночні зразки рослин, які змішуються в одну об’єднану пробу. 

Допускається відбір зразків по діагоналі поля або іншим чином, якщо зразки відбираються з 

типових для даного поля рослин. 

Якщо на різних частинах поля спостерігаються рослини в різному стані, то бажано відібрати 2 

окремих об’єднаних зразки. 

Заборонено відбирати зразки рослин: 

- в спекотну погоду; 

- під час та відразу після дощу; 

- після кореневих та листкових підживлень (при фертигації краще відбирати безпосередньо 

перед черговим підживленням); 

- з пошкоджених шкідниками та хворих рослин; 

- з крайніх рядків. 

Кожна проба обов’язково повинна маркуватися етикеткою.  

 ЕТИКЕТКА 

№ проби  

Замовник: підприємство  

                  контактна особа  

                  телефон  

                  e-mail   

Культура  

Стадія росту  

Індикаторний орган  

Дата відбору проби  

Номер та назва пакету 

досліджень 

 

Примітки  

 

ДОСТАВКА. Самостійно за адресою: м. Каховка, вул. Південна, буд. 4, або службою доставки 

Нова Пошта, м. Каховка, відділення №3, отримувач: «ТОВ ТерраТарса Україна», 

код ЄДРПОУ 37871328, тел. 0663432518. Можливість пересилки іншими службами (КСД, Міст-

Експрес тощо) необхідно узгоджувати окремо. 

При пересилці службами доставки паперові пакети із зразками упаковують в картонну 

коробку, в якій пробивається кілька отворів діаметром 0,5-1 см. 
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Додаток 1. Правила вибору індикаторних органів рослин для аналізу 

 

Культура Фаза розвитку Індикаторний орган 

Кількість 

рослин, 

шт 

Пшениця 

озима 

Поява сходів - кущення Надземна частина 20 

Вихід у трубку Надземна частина 20 

Колосіння 2 верхніх листка 50 

Цвітіння Прапорцевий листок 50 

Ячмінь 

Поява сходів - кущення Надземна частина 20 

Поява колоска Цілі верхівки рослини 25 

Цвітіння Прапорцевий листок 25 

Кукурудза 

Сходи (менше 10 см) Надземна частина 15 

Рання вегетація (менше 30 см) Надземна частина 15 

До викидання волоті Наймолодший розвинутий листок 15 

Вихід рильця Листок біля качана 15 

Молочна стиглість зерна 5-й листок зверху 15 

Дозрівання Листок біля качана 15 

Соняшник 

4-6-й листок Надземна частина 20 

Бутонізація Наймолодший розвинутий листок 25 

Цвітіння Наймолодший розвинутий листок 25 

Дозрівання Наймолодший розвинутий листок 25 

Ріпак озимий 

4-6-й листок Надземна частина 20 

Весняне відростання Надземна частина 20 

Бутонізація 
Повністю розвинуті листки (без 

черешків) 
50 

Зав'язування стручків 
Повністю розвинуті листки (без 

черешків) 
50 

Соя 

Рання вегетація 
Наймолодший розвинутий трійчастий 

листок 
25 

Початок цвітіння 
Наймолодший розвинутий трійчастий 

листок 
25 

Зав'язування стручків Наймолодший розвинутий листок 25 

Дозрівання Наймолодший розвинутий листок 25 

Буряк 

цукровий 

2-3-та пара листків Наймолодший розвинутий листок 25 

3-5-та пара листків Наймолодший розвинутий листок 25 

Змикання міжрядь Наймолодший розвинутий листок 25 

Томат  

5-й листок 
Наймолодший розвинутий листок з 

черешком 
25 

Початок цвітіння 
Наймолодший розвинутий листок з 

черешком 
25 

Утворення плодів 
Наймолодший розвинутий листок з 

черешком 
25 

Перший спілий плід 
Наймолодший розвинутий листок з 

черешком 
25 
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Збирання врожаю 
Наймолодший розвинутий листок з 

черешком 
25 

Цибуля 

ріпчаста 

Початок вегетації - середина 

вегетації 
Надземна частина  20 

До дозрівання цибулини Надземна частина  20 

Часник 

Початок вегетативного росту 
Наймолодший розвинений листок 

(лише зелена частина) 
20 

Розростання луковиці 
Наймолодший розвинений листок 

(лише зелена частина) 
20 

Завершення зростання 

луковиці 

Наймолодший розвинений листок 

(лише зелена частина) 
20 

Огірок  

До цвітіння 
Наймолодший розвинений листок з 

черешком 
20 

Початок цвітіння - утворення 

плодів 
Пластинки листків (5-й листок зверху) 15 

Поява плодів - до збирання 

врожаю 
Пластинки листків (5-й листок зверху) 15 

Морква 

Середина вегетаційного 

періоду 
Наймолодший розвинений листок 20 

Зрілі рослини Найдавніші листки 20 

Перець 

До цвітіння 
Наймолодший розвинений листок з 

черешком 
20 

Початок цвітіння 
Наймолодший розвинений листок з 

черешком 
20 

Початок зав'язування плодів 
Наймолодший розвинений листок з 

черешком 
20 

Початок збирання врожаю 
Наймолодший розвинений листок з 

черешком 
20 

Полуниця 

Пересадка 
Наймолодший розвинений листок з 

черешком 
20 

Початок цвітіння 
Наймолодший розвинений листок з 

черешком 
25 

Цвітіння 
Наймолодший розвинений листок з 

черешком 
25 

Початок збирання врожаю 
Наймолодший розвинений листок з 

черешком 
25 

Середина сезону 
Наймолодший розвинений листок з 

черешком 
25 

Кінець сезону 
Наймолодший розвинений листок з 

черешком 
25 

 

 

 

 

 


