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ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ реєстр. № ______ 

 проби насіння сільськогосподарської культури з визначення посівних якостей 

в випробувальній лабораторії насінництва та насіннєзнавства 

Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва  НААН 

 

Назва замовника_______________________________________________________________________ 

Адреса________________________________________________________________________________ 

Телефон/факс/e-mail ___________________________________________________________________ 

Ідентифікація проб насіння, що направляються на випробування: 

Сільськогосподарська  

культура 

Кількість 

зразків 

Рік 

урожаю 

Проба надана для 

визначення аналізу 

 № проб* 

     

     

     

* заповнюється в ВЛ при реєстрації проби 

Вид пакування: 

□ паперовий  □ поліетиленовий 

□ тканинний  □ вакуумний 

□ пластикова  □ скляна тара  

□ інший _____________________ 

Акт відбору проб насіння:  

№  _____________від _____________ 

______________________________________ 

    Упаковка опломбована: 

          □ так □ ні 

 

Випробування проводяться згідно методів заявлених в сфері акредитації, відповідно до ДСТУ 

4138-2002 (визначення  посівної якості насіння зернових, зернобобових  та круп’яних культур, 

насіння трав однорічних та багаторічних, насіння овочевих,  баштанних, кормових і пряно-

ароматичних культур), а саме: 

□ Відбирання і приймання проб насіння 

□ Визначення чистоти і відходу насіння 

□ Визначення домішок насіння інших рослин 

□ Визначення схожості насіння 

□ Визначення життєздатності насіння 

□ Визначення вологості насіння 

□ Визначення маси 1000 насінин 

□ Визначення зараженості насіння хворобами 

□ Визначення заселеності насіння шкідниками 

 
 

Перевірка достовірності результатів випробувань проводиться вимірюванням 

розширеної невизначеності. 

 

Вказати значення і допуск показника за вимогами нормативного документу: 

□ ДСТУ 2240-93 “Насіння сільськогосподарських культур. Сортові та посівні якості. Технічні умови”  

□ ДСТУ 6068:2008 “Насіння соняшнику. Сортові та посівні якості. Технічні умови”   
 

Попередження:  

 

1.  За результатами попереднього аналізу запиту у випадку відсутності можливостей для виконання запиту, 

замовнику надається відповідь про відмову негайно або надсилається повідомлення; 

2. Зазначені випробування будуть проведені, якщо замовником виконані наступні умови: 

-  проведено оплату робіт згідно договору; 

-  доставлено документацію, яка обумовлена договором; 

-  доставлено проби насіння, що мають випробовуватися і відповідають вимогам методу аналізування 

(аналізування починають не пізніше наступного дня, допускають виняток для вихідних і святкових днів). 

3. Строки виконання замовлення – згідно з НД. 

4. Залишки проб насіння після проведення випробування повертаються заявнику.  

Дата___________________ 

Підпис із зазначенням ПІБ __________________________        _______________________________ 

     (підпис)                                                       ПІБ 


