
Здорова рослина-
здорова країна

Інститут
Здоров’я 
Рослин

Довідник
сервісів

Все починається з науки
Здорова рослина-
здорова країна

Інститут
Здоров’я 
Рослин

З питань співпраці звертатися:

18000, м. Черкаси,

проїзд Енергобудівельників, 8-10.

Гаряча лінія: 0 800 301 401, 

www.сropcare.institute

Прилад
Основні можливості

Агрохімічний, агробіологічний напрямки Аналітична робота в інших галузях Наукові дослідження

Спектрофотометр Shimadzu UV-1800
Виробник:  «Shimadzu», Японія
Спектральний інтервал 190 –1100 нм.

-Дослідження ґрунту, зокрема визначення рівнів забезпечення  
рухомих форм фосфору, сірки, бору; вмісту амонійного та нітратного 
азоту; вмісту гумусу та ін.

- Аналіз рослин і кормів (фосфор, бор, каротин).

- Аналіз органічних і мінеральних добрив, стимуляторів росту рослин, 
пестицидів (фосфор, біурет, бор, комплекси металів). 

- Аналіз води (питної, природної для зрошення, стічних вод) на вміст 
аміаку, нітратів, нітритів, заліза, фосфатів, аніонних 
поверхнево-активних речовин, формальдегіду, цинку, нікелю, 
загального хрому, карбаміду, сірководню, сірковуглецю, пестицидів.

- Можливість використання в окремих
  випадках змішаних «мультикомпо-
  нентних» стандартних зразків. 
- Використання для кількісного аналізу
  значення похідної (від 1-го до 4-го
  порядку) спектру при певній довжині
  хвилі, оцінка зміни оптичної густини
 (Abs), пропускання (% T) при заданому
 значенні довжини хвилі.
- Додаткове вимірювання оптичної
 густини при різних довжинах хвиль, 
 відмінних від робочої, для врахування
 впливу домішок і забруднюючих
 компонентів при перекритті 
 абсорбційних спектрів.

-Вивчення кінетики проходження
 хімічних реакцій.
- Оцінка швидкості зміни оптичної
 густини при певній довжині хвилі.
- Одночасне вимірювання оптичної
  густини при різних довжинах хвиль
 (до 8λ) з автоматичною кореляцією
 фонового сигналу, що дозволяє
 визначити вміст до 8 компонентів
 невідомого зразка.
- Визначення величини максимумів
 абсорбційного спектру поглинання
 сполуки з використанням матема-
 тичної обробки та згладжування.

Мікроскоп Primo Star
Виробник: Carl Zeiss, Німеччина

- Визначення форми і кольору бактерій після фарбування мазків
 по Граму при дослідженні рослинного та насіннєвого матеріалу.

- Можливість дослідження
 мікроорганізмів у будь-якій продукції
 (харчова, продовольча, сировина, вода, 
 корми, ґрунт тощо).

- Можливість дослідження
 мікроорганізмів у будь-якій
 продукції (харчова, продовольча,
 сировина, вода, корми, ґрунт тощо).

Мікроскоп Primo Star
Виробник: Carl Zeiss, Німеччина
Тип мікроскопа: біологічний.
Тип головки: бінокулярна.
Тип фокусування: тонкий, грубий.
Джерело освітлення: галогенна лампа.
Тип об`єктивів: Plan-Achromat.
Кратність об`єктивів: 100x/1,25 (МИ) / 10х/0,25 / 40x/0,65 / 40x/0,65Ph.

- Можливість збільшення 40х-1000х 4х-100х для спостереження
  з цифрової камери завдяки оптичній системі «Безкінечна»
 оптика (Colour-corrected in�nity optics).

- Можливість проводити лабораторні 
  рутинні випробування в галузях
  гематології, цитології, гістології, 
  мікробіології, ветеринарії, 
  бактеріології тощо.

- Можливість проводити лабораторні
  рутинні випробування в галузях
  гематології, цитології, гістології, 
  мікробіології, ветеринарії, 
  бактеріології тощо.

Регіональний представник
компанії UKRAVIT

СЕРВІСИ

Фітоекспертиза насіннєвого матеріалу

Фітоекспертиза рослинного матеріалу

Експрес-аналізи в період вегетації культур

Якісні та кількісні показники у с/г продукції

Агрохімічний аналіз ґрунту

Розгорнутий аналіз води

Залишкова кількість пестицидів
у продукції, ґрунті, воді тощо

Визначення хімічного складу пестицидів
та агрохімікатів

Польовий моніторинг/ візит менеджера
з технічної підтримки до господарства

Технологічна підтримка/навчання/семінари/
консультації експертів компанії UKRAVIT

Розробка та надання рекомендацій щодо
комплексних систем захисту та живлення
культур

Зима Весна Літо Осінь

ГК «UKRAVIT» разом з «Інститутом здоров'я рослин» пропонує комплексну та довготривалу співпрацю з аграріями

1-й етап. Проведення комплексних аналізів
Агробіологічний сервіс «Інституту здоров’я рослин» проводить комплексні 

дослідження умов вирощування культур в конкретному господарстві. 
Дослідження передбачають проведення розгорнутого агрохімічного аналізу 

ґрунту за понад 70 показниками, аналізу води, фітоекспертизи насіннєвого і рос-
линного матеріалу, визначення хімічного складу використовуваних пестицидів та 
агрохімікатів.

2-й етап. Розробка рекомендацій та впровадження комплексних систем 
захисту та живлення рослин

На основі результатів проведених досліджень фахівці «Інституту здоров'я рослин» 
формують комплексні системи захисту та живлення рослин. 

Системи розробляються на 3-х рівнях: 
- інтенсивний – розробка комплексних рекомендацій по системі живлення 

кожної культури на конкретному полі з підбором найбільш ефективних і техноло-
гічних добрив та системи захисту упродовж всього вегетаційного періоду. Цей 
рівень орієнтований на аграріїв, які прагнуть отримувати максимальні врожаї 
вирощуваних культур;

- оптимальний – розробка комплексних рекомендацій по системі живлення 
кожної культури на конкретному полі з підбором найбільш ефективних і технологіч-
них добрив та системи захисту упродовж всього вегетаційного періоду. Цей рівень 
орієнтований на господарства, які отримують середні показники врожайності 
польових, овочевих, плодово-ягідних культур;

- раціональний – розробка комплексних рекомендацій по системі живлення 

кожної культури та системи захисту упродовж всього вегетаційного періоду. Цей 
рівень орієнтований на господарства, які отримують нижчі від середніх показники 
врожайності вирощуваних культур.

3-й етап. Моніторинг впроваджених систем у господарстві
Фахівці Інституту надають кваліфіковану системну підтримку під час вирощування 

культур за розробленою схемою. Спеціалісти з технічної підтримки координують усі 
елементи захисту та підживлення впродовж вегетації культур на основних етапах їх 
росту і розвитку в польових умовах, а наукові співробітники за необхідності кори-
гують дану систему, залежно від гідротермічних та інших умов регіону. 

4-й етап. Визначення якісних та кількісних показників вирощеного врожаю
Вирощений за розробленою та дотриманою комплексною системою врожай 

досліджують у лабораторних умовах за кількісними та якісними показниками і на-
дають відповідні висновки. 

5-й етап. Аналіз ефективності застосованої комплексної системи
На основі аналізу якості сільськогосподарської продукції, а також з урахуванням 

витрат на її вирощування та інших факторів вираховується економічна ефективність 
запровадженої комплексної системи захисту та живлення кожної культури. 

6-й етап. Планування комплексних систем на наступний рік
Науковці «Інституту здоров'я рослин» аналізують ефективність та рентабельність 

застосованих систем під кожну культуру на кожному полі та за необхідності 
коригують їх з огляду на культури, які планується вирощувати у сівозміні в наступ-
ному році, сортові і гібридні особливості та інші фактори.
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Прилад

Основні можливості

Агрохімічний, агробіологічний напрямки Аналітична робота в інших галузях Наукові дослідження

Газовий хроматограф Agilent 7890B 
з одноквадропульним детектором Agilent 5977
Виробник: Agilent Technologies, Santa Clara, California, США
Специфікації:
Межа визначення по октафторнафталіну менше 10 пектаграм.
Чутливість у режимі сканування 10-9 г. Чутливість у режимі SIM 10-12 г. 

- Ідентифікація 926 діючих речовин пестицидів, поліароматичних
  вуглеводнів.
- Аналізування зразків ґрунту, води питної (свердловини, криниці,
  водопровід) та води сільськогосподарського призначення, мікро- 
  та макродобрив, рослин у різних фазах росту і розвитку.

Ідентифікація  летких органічних 
хімічних сполук (пестицидів, 
ендокринних деструкторів, 
поліхлорованих біфенілів, 
поліароматичних вуглеводнів тощо)
у харчовій продукції.

- Ідентифікація летких органічних
  хімічних сполук для різних галузей.
- Розробка нових методів
  та їх валідація.

Газовий хроматограф Agilent 7890B з трьохквадропульним
детектором Agilent 7000.
Виробник: Agilent Technologies, Santa Clara, California, США
Специфікації:
Межа визначення по октафторнафталіну менше 10 пектаграм.
Чутливість 10-14 г.

- Підтвердження та кількісний аналіз органічних хімічних сполук
  у найскладніших зразках на рівні ультраслідових кількостей.
- Аналізування зразків ґрунту, води питної (свердловини, криниці, 
 водопровід) та води сільськогосподарського призначення, мікро-
  та макродобрив, рослин у різних фазах росту та розвитку.

- Підтвердження та кількісний аналіз 
залишкових кількостей органічних 
хімічних сполук у харчовій продукції.

- Підтвердження та кількісний аналіз 
залишкових кількостей розчинників 
на відповідність.

- Підтвердження та кількісний
  аналіз органічних хімічних сполук
  для різних галузей.
- Розробка нових методів
 та їх валідація.

Рідинний хроматограф Agilent 1260 з одноквадропульним
детектором Agilent 6125
Виробник: Agilent Technologies, Santa Clara, California, США
Специфікації:
Межа визначення по резерпіну 1 пікограм. Чутливість у режимі сканування 10-9 г.
Чутливість у режимі SIM 10-12 г.

- Ідентифікація понад 100 органічних сполук, які перекриваються
  в заданому часовому інтервалі.
- Ідентифікація 500 діючих речовин пестицидів, мікотоксинів.
- Аналізування зразків ґрунту, води питної (свердловини, криниці,
  водопровід) та води сільськогосподарського призначення, мікро- 
  та макродобрив, рослин у різних фазах росту та розвитку.

- Ідентифікація 500 складових частин
  пестицидів, мікотоксинів, антибіотиків, 
  харчових добавок.

- Ідентифікація органічних сполук
  для різних галузей.
- Розробка нових методів
  та їх валідація.

Рідинний хроматограф Agilent 1290 з трьохквадропульним 
детектором Agilent 6460 
Виробник: Agilent Technologies, Santa Clara, California, США
Специфікації:
Межа визначення по резерпіну 1 пікограм. Чутливість 10-14 г.

- Підтвердження та кількісний аналіз органічних хімічних сполук
у найскладніших зразках на рівні ультраслідових кількостей.

- Аналізування зразків ґрунту, води питної (свердловини, криниці,
  водопровід) та води сільськогосподарського призначення, мікро- 

та макродобрив, рослин на різних етапах росту та розвитку.

- Підтвердження та кількісний аналіз
  500 діючих речовин пестицидів, 
  мікотоксинів, антибіотиків, 
  харчових добавок.

- Підтвердження та кількісний
  аналіз органічних сполук для 
  різних тем дослідження.

Газовий хроматограф Shimadzu GC 2010 Plus
Виробник: Shimadzu, Японія

- Визначення летких компонентів та розчинників
у засобах захисту  рослин.
- Визначення вмісту діючих речовин
у сировині для виробництва пестицидів.

- Визначення кількісного складу 
органічних сполук  та їх сумішей в 
широких діапазонах концентрацій.

- Розробка та валідація нових 
методик виконання вимірювань 
з контролю якості пестицидів.

Рідинний хроматограф Waters Alliance e2695
Виробник: Waters, США

- Визначення діючих речовин у засобах захисту рослин.
- Визначення вмісту діючих речовин  у сировині для 

виробництва пестицидів.

- Визначення кількісного складу 
органічних сполук  та їх сумішей в 
широких діапазонах концентрацій.

Рідинний хроматограф Shimadzu LС-20А NЕХЕRА SPD-M20A 
Виробник: Shimadzu, Японія

- Визначення діючих речовин у засобах захисту рослин.

- Визначення вмісту діючих речовин  у сировині для 
виробництва пестицидів.

- Визначення кількісного складу 
органічних сполук  та їх сумішей в 
широких діапазонах концентрацій.

- Розробка та валідація нових 
методик виконання вимірювань 
з контролю якості пестицидів.

- Розробка та валідація нових 
методик виконання вимірювань 
з контролю якості пестицидів.

Рідинний хроматограф Shimadzu SPD-20A LС-20А SPD-20A
Виробник: Shimadzu, Японія

- Визначення діючих речовин у засобах захисту рослин.
- Визначення вмісту діючих речовин  у сировині для 
виробництва пестицидів.

-Безпосереднє дослідження впливу пестицидів та агрохімікатів
 на культурні рослини та їхньої реакції на них.
-Аналіз якісного складу нових препаратів,
 що дозволяє розробляти нові лінійки препаратів.

- Визначення кількісного складу 
органічних сполук  та їх сумішей в 
широких діапазонах концентрацій.

Кліматична камера HPP Memmert 
Виробник: Німеччина
Обʼєм однієї кліматичної камери становить 400 л. Облаштовані фітоперіодичною
системою. Імітація системи дня та ночі з плавним регулюванням інтенсивності світла.
Робоча температура – від 0 до 70 °C, з точністю підтримування температури 0,1°C
(завдяки інноваційній технології Пелтьє). Вибір рівня вологості в межах 10 – 90%,
з точністю підтримання 1% (завдяки інноваційній технології Пелтьє). 

- Безпосереднє дослідження впливу
 пестицидів та агрохімікатів на культурні
 рослини та їхньої реакції на них.
- Аналіз якісного та кількісного складу
 нових препаратів, що дозволяє
 розробляти нові лінійки препаратів.

- Дослідження впливу пестицидів
  та агрохімікатів на культурні
  рослини та їхньої реакції на них.
- Аналіз якісного та кількісного
 складу нових препаратів, 
 що дозволяє розробляти нові
 лінійки препаратів.

Фітотронна кімната
Площа – 18 м². Можливість підтримувати потрібний мікроклімат. 

- Вивчення впливу препаратів лінійки мікродобрив, а також
  деяких пестицидів на культурні рослини.

- Вивчення впливу препаратів лінійки
  мікродобрив, а також деяких пестицидів
  на культурні рослини.

- Дослідження впливу препаратів на
  культурні рослини та їхньої реакції 
  на них.

- Розробка та валідація нових 
методик виконання вимірювань 
з контролю якості пестицидів.

- Визначення білка в харчових продуктах.
- Застосування при аналізі спиртовмісних
  речовин, для отримання ефірних
  масел при приготуванні лікарських
  та ароматичних добавок.

Інфрачервона система для озолення 
TURBOTHERM TT 625
Виробник: С. GERHARDT, Німеччина 
Програмована 6-позиційна ІЧ-система для 
озолення у пробірках.
Автоматична дистиляційна система 
VAPODEST 300
Виробник: C.GERHARDT, Німеччина

Центрифужний скруббер Turbosog 

Кліматична камера КК 500 Irmeco
Виробник: Польща
Обладнана фітоперіодичною системою (FIT version). Імітація системи дня та ночі
 з плавною регуляцією температури, діапазон температури без освітлення 
-10...+60°С; з освітленням +10...+50°С. Можливість вибору інтенсивності світла.
Тестування діючих речовин та їх препаративних форм, дослідження кріопротекторів, 
морозостійкості, впливу стресу на ріст і розвиток культур.

- Підготовка зразків для мікро- та макроаналізу азоту за методом
  К'єльдаля. 
- Можливість застосування установки Turbotherm в якості
  багатофункціонального, програмованого нагрівача для розкладу
  неорганічними кислот.
- Визначення вмісту азоту при діагностиці забезпечення сільсько-
  господарських культур у процесі вегетації, визначення білка
  в зерні та кормах.
 - Визначення загального азоту в ґрунті. 
- Пробопідготовка органічних добрив до визначення азоту, фосфору,
  калію та визначення загального та амонійного азоту. 
- Аналіз мінеральних добрив – визначення загального азоту, азоту
  в амонійній та амідних формах та за методом Деварда.

- Підготовка зразків для мікро- та макро-
 аналізу азоту за методом К'єльдаля. 
- Можливість застосування установки
 Turbotherm в якості багатофункціональ-
  ного, програмованого нагрівача для
  розкладу неорганічних кислот.
- Визначення вмісту азоту при діагностиці
 забезпечення сільськогосподарських
 культур у процесі вегетації, визначення
 білка в зерні та кормах.
 - Визначення загального азоту в ґрунті.
- Пробопідготовка органічних добрив
 для визначення азоту, фосфору, калію та
визначення загального та амонійного азоту.
- Аналіз мінеральних добрив: визначення
 загального азоту, азоту в амонійній та
 амідних формах та за методом Деварда.

- Безпосереднє дослідження впливу пестицидів та агрохімікатів
  на культурні рослини та їхньої реакції на них.
- Аналіз якісного та кількісного складу нових препаратів, 
 що дозволяє розробляти нові лінійки препаратів.

- Безпосереднє дослідження впливу
  пестицидів та агрохімікатів на культурні
  рослини та їхньої реакції на них.
- Аналіз якісного та кількісного складу
  нових препаратів, що дозволяє 
  розробляти нові лінійки препаратів.

- Дослідження впливу пестицидів та
 агрохімікатів на культурні рослини
 та їхньої реакції на них.
-Аналіз якісного та кількісного складу
 нових препаратів, що дозволяє
 розробляти нові лінійки препаратів.

Установка аеропоніки 
Площа більше 300 м2. 
Контроль: температура, вологість, рН, вміст СО2 та інші показники.

- Проведення досліджень з культурними рослинами 
повторюваністю 3 – 7 разів на рік.
- Апробація нових і вдосконалення існуючих рецептур препаратів 
для аеропоніки, що дозволить у найближчому майбутньому 
забезпечити потреби ринку виробництвом вітчизняних препаратів.

- Проведення досліджень з 
культурними рослинами 
повторюваністю 3 – 7 разів на рік.
- Апробація нових і вдосконалення 
існуючих рецептур препаратів для 
аеропоніки, що дозволить у 
найближчому майбутньому 
забезпечити потреби ринку 
виробництвом вітчизняних препаратів.

- Дослідження впливу препаратів на
 культурні рослини та їхньої реакції
 на них.
- Апробація нових і вдосконалення
 існуючих рецептур препаратів для
 аеропоніки, що дозволить у найближ-
 чому майбутньому забезпечити
 потреби ринку виробництвом
 вітчизняних препаратів.

Атомно-абсорбційний спектрометр АА-7000 з полум’яною та електротермічною 
атомізацією; приставка генератора гідридів HVG-1
Виробник: SHIMADZU, Японія Спектральний діапазон 185 – 900 нм.

Генератор гідридів HVG-1 для визначення низьких концентрацій гідридоутворюючих 
елементів: ртуті, миш’яку, селену, олова тощо.

- Агрохімічний аналіз ґрунту на вміст рухомих і малорухомих сполук елементів 
(забезпечення  ґрунту сполуками калію,  фосфору, сірки, бору та ін.).
-Визначення вмісту елементів у зразках води (питної, природної для зрошення, 
стічних вод).
-Аналіз добрив на вміст первинних поживних елементів (калій, фосфор), вторинних 
поживних елементів (кальцій, магній, натрій, сірка) та мікропоживних елементів (бор, 
кобальт, мідь, залізо,  марганець, молібден, цинк).
-Визначення вмісту основних  елементів живлення рослин, таких, як фосфор і калій, 
мезоелементів – сірка, кальцій, магній та мікроелементів – марганець, молібден, 
бор, натрій, кобальт, мідь, цинк тощо при проведенні діагностики рослин на різних 
етапах їх росту та розвитку.
-Проведення досліджень складу зерна, кормів, концентратів та преміксів за 
показниками якості (вміст поживних елементів) та показниками безпеки (наявність 
ртуті, свинцю, миш’яку, кадмію) продукції.
-Аналіз зерна на відповідність показникам безпеки за вмістом важких металів.

- Визначення кількісного  складу 
елементів зразків сировини, харчової та 
переробної промисловості, чистих 
речовин хімічної промисловості, 
фармацевтичної галузі.
-Дослідження елементного складу проб 
при проведенні екологічного 
моніторингу.

- Аналітичні роботи з визначення 
кількісного та якісного складу 
елементів у пробах із різними 
матрицями.

Атомно-емісійний спектрометр з індуктивно-зв’язаною плазмою ІСРЕ-9820 
Виробництво: SHIMADZU, Японія
Спектральний діапазон 167 – 800 нм.
Аксіальний та радіальний огляд плазми.

- Агрохімічний аналіз ґрунту на вміст рухомих та малорухомих сполук елементів 
(забезпечення  ґрунту сполуками калію,  фосфору, сірки, бору та ін.).
-Визначення вмісту елементів у зразках води (питної, природної для зрошення, 
стічних вод).
-Аналіз добрив на вміст первинних поживних елементів (калій, фосфор), 
вторинних поживних елементів (кальцій, магній, натрій, сірка) та мікропоживних 
елементів (бор, кобальт, мідь, залізо,  марганець, молібден, цинк).
-Визначення вмісту основних  елементів живлення рослин, таких, як фосфор і 
калій, мезоелементів – сірка, кальцій, магній та мікроелементів – марганець, 
молібден, бор, натрій, кобальт, мідь, цинк тощо при проведенні діагностики 
рослин на різних етапах їх росту та розвитку.
-Проведення досліджень складу зерна, кормів, концентратів та преміксів за 
показниками якості (вміст поживних елементів) та показниками безпеки 
(наявність ртуті, свинцю, миш’яку, кадмію) продукції.
-Аналіз зерна на відповідність показникам безпеки за вмістом важких металів.

- Визначення кількісного  складу 
елементів зразків сировини, харчової та 
переробної промисловості, чистих 
речовин хімічної промисловості, 
фармацевтичної галузі.
-Дослідження елементного складу проб 
при проведенні екологічного моніторингу.

- Аналітичні роботи з визначення 
кількісного та якісного складу 
елементів у пробах із різними 
матрицями.


