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Комплексне 
рішення

Комплексное 
решение

Complex 
solution



Complex soil testing opti-
mally solves the problem 
of decline of costs on agri-
cultural goods manufacture 
both for small farms, which 
do not have the opportunity 
to buy mineral fertilizers 
in quantity, and for large 
producers. It is reached 
by the exact and reason-
able fertilizer application, 
and also the possibility 
of planning the costs.

Проведение комплексного 
анализа почвы является 
оптимальным решением 
проблемы снижения затрат 
при производстве сельско-
хозяйственной продукции 
как для небольших фер-
мерских хозяйств, которые 
не имеют возможности 
закупать минеральные 
удобрения в большом коли-
честве, так и для крупных 
производителей. Это до-
стигается точным и обосно-
ванным внесением удобре-
ний, а также возможностью 
планирования затрат.

Проведення комплексного 
аналізу ґрунту є опти-
мальним рішенням про-
блеми зниження витрат 
при виробництві сіль-
ськогосподарської про-
дукції як для невеликих 
фермерських господарств, 
які не мають можливості 
закупляти мінеральні до-
брива у великій кількості, 
так і для крупних виробни-
ків. Це досягається точним 
та обґрунтованим внесен-
ням добрив, а також мож-
ливістю планування витрат.
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Optimal 
solution

Оптимальное 
решение

Оптимальне 
рішення



Complex 
analysis 
components

Составляющие 
комплексного 
анализа

Складові 
комплексного 
аналізуThe complex soil analysis in-

cludes determination of basic 
and additional agricultural 
chemistry parameters:

Комплексный анализ почвы 
включает в себя определение 
основных и дополнительных 
агрохимических параметров:

Комплексний аналіз ґрунту 
включає в себе визначення 
основних та додаткових 
агрохімічних параметрів:

• acidity of soil,

• organic matter,

• maintenance of acces-
sible forms of nitrogen, 
phosphorus, potassium, 
sulphur, magnesium, 
calcium, micronutrients 
such as zinc, manga-
nese, copper, iron, boron, 
molybdenum and cobalt,

• electroconductivity,

• soil texture.

Determination of all these 
parameters helps to find out 
potential of soil and opti-
mize the mineral nutrition 
of plants.

• кислотность грунта,

• органическое вещество,

• содержание доступных 
форм азота, фосфора, 
калия, серы, магния, 
кальция, микроэле-
ментов, таких как 
цинк, марганец, медь, 
железо, бор, молибден, 
кобальт,

• электропроводность,

• механический состав 
почвы.

Определение всех этих 
показателей помогает вы-
яснить потенциал почвы 
и оптимизировать мине-
ральное питание растений.

• кислотність ґрунту,

• органічна речовина,

• вміст доступних форм 
азоту, фосфору, калію, 
сірки, магнію, кальцію, 
мікроелементів, таких 
як цинк, марганець, 
мідь, залізо, бор, моліб-
ден, кобальт,

• електропровідність,

• механічний склад 
ґрунту

Визначення всіх цих показ-
ників допомагає з’ясувати 
потенціал ґрунту та опти-
мізувати мінеральне жив-
лення рослин.
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Агротест

Агротест

Agrotest



Knowledge 
of professionals 
is power of harvest

Знания 
профессионалов — 
сила урожая Знання 

професіоналів — 
сила врожаю

Agrotest is an agricul-
tural analytical laboratory 
in Ukraine, created in 2004 
by the group of highly skilled 
chemists who are specialists 
in area of agricultural chem-
istry analysis.  «Агротест» — украинская 

аналитическая лаборато-
рия, созданная в 2004 году 
группой высококвалифи-
цированных химиков — 
специалистов в области 
агрохимического анализа.

 «Агротест» — українська 
аналітична лабораторія, 
створена в 2004 році гру-
пою висококваліфікованих 
хіміків — спеціалістів в га-
лузі агрохімічного аналізу.

High-quality work during 
six years provided the trust 
of clients from all Ukraine. 
Our specialists are the ac-
knowledged experts in soil 
analysis. In the labora-
tory Agrotest we test 
soil on the newest ana-
lytical equipment according 
to the standards acknowl-
edged in the world, taking 
into account the peculiari-
ties of Ukrainian soil.

Качественная работа 
на протяжении шести лет 
обеспечила нам доверие 
клиентов по всей Украине. 
Наши специалисты являют-
ся признанными эксперта-
ми в анализе почв. В ла-
боратории «Агротест» мы 
проводим анализ почвы 
на новейшем аналитиче-
ском оборудовании по при-
знанным в мире стандар-
там, полностью учитывая 
особенности украинских 
почв.

Якісна робота на протязі 
шести років забезпечила 
нам довіру клієнтів по всій 
Україні. Наші спеціалісти 
є визнаними експертами 
в аналізі ґрунтів. В лабора-
торії «Агротест» ми прово-
димо аналіз ґрунту на най-
новішому аналітичному 
обладнанні за визнаними 
в світі стандартами, повніс-
тю враховуючи особливості 
українських ґрунтів.
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On December 15, 2004, the Agro-
test Analytical Laboratory has 
been accredited by State Agency 
Ukrmetrteststandard.

15 декабря 2004 года 
Аналитическая лаборатория 
«Агротест» была аккредитована 
Государственным предприятием 
Укрметртестстандарт.

15 грудня 2004 року Аналі-
тична лабораторія «Агротест» 
була акредитована Державним 
підприємством Укрметртест-
стандарт.

Агротест



The laboratory Agrotest 
renders the complete complex 
of services related to the soil 
analysis:

Лаборатория «Агротест» 
предлагает полный ком-
плекс услуг связанных 
с анализом почвы: Лабораторія «Агротест» 

пропонує повний комплекс 
послуг, пов’язаних з аналі-
зом ґрунту:

• Recommendations 
on sampling of soil

• Sampling of soil

• Complex soil analysis

• Providing recommenda-
tions on the use of fer-
tilizers and nutrition 
of plants depends on 
crop and yield goal

• Determination 
of positive dynam-
ics of the productivity 
if the recommended 
norms of fertilizing 
and pH norm in soil 
are observed.

Professional recommenda-
tions exactly for your crop 
rotation and, as a result, 
predictable harvest are 
the distinguishing features 
of the analytical laboratory 
Agrotest.

• Рекомендации по от-
бору проб почвы

• Отбор проб почвы

• Комплексный анализ 
почвы

• Предоставление реко-
мендаций по исполь-
зованию удобрений 
и питания растений

• Определение позитив-
ной динамики урожай-
ности при соблюдении 
рекомендованных норм 
внесения удобрений 
и соблюдения нормы 
pH в почве.

Профессиональные реко-
мендации под Ваш се-
вооборот и, как результат, 
прогнозируемый урожай —  
именно это отличает ана-
литическую лабораторию 
«Агротест».

• Рекомендації з відбору 
проб ґрунту

• Відбір проб ґрунту

• Комплексний аналіз 
ґрунту

• Надання рекомендацій 
з застосування добрив 
та живлення рослин

• Визначення позитивної 
динаміки врожайності 
при виконанні реко-
мендованих норм вне-
сення добрив та норми 
pH в ґрунті.

Професіональні рекомен-
дації під Ваш сівообіг і, 
як результат, прогнозова-
ний врожай — саме це від-
різняє аналітичну лабора-
торію «Агротест».

Агротест 15Агротест



Експерти

Эксперты

Experts 



Kateryna 
Gubina

Губина 
Екатерина 
Евгеньевна

Губіна 
Катерина 
Євгенівна

The staff of the labora-
tory is represented by skilled 
scientists-chemists, who have 
a large practical experience 
in analytical chemistry.

Весь персонал лаборато-
рии — квалифицированные 
ученые-химики, имеющие 
большой практический 
опыт в аналитической 
химии.

Весь персонал лаборато-
рії — кваліфіковані вчені-
хіміки, які мають великий 
практичний досвід в аналі-
тичній хімії.

The foundress and director 
of the company Agrotest, 
ph. D. in chemistry, as-
sociate professor of Taras 
Shevchenko Kyiv Na-
tional University. In 2004 
she passed internship 
in the agrochemical labora-
tories Ward, UNL (Nebraska, 
USA).

Основатель и директор 
компании «Агротест», 
кандидат химических 
наук, доцент Киевского на-
ционального университета 
имени Тараса Шевченко. 
В 2004 году прошла стажи-
ровку в агролабораториях 
Ward, UNL в штате Небра-
ска, США.

Засновник і директор ком-
панії «Агротест», кандидат 
хімічних наук, доцент 
Київського національного 
університету імени Тараса 
Шевченка. В 2004 році про-
йшла стажування в агро-
лабораторіях Ward, UNL 
в штаті Небраска, США.

19

Rich practical experience 
of the laboratory’s employees laid 
down the foundation of the book 
“Agrotest in questions and an-
swers”, which was written 
in a close collaboration and pub-
lished in 2009.

Богатый практический опыт 
сотрудников лаборатории лег 
в основу книги «Агротест в во-
просах и ответах», написанной 
в тесном сотрудничестве и из-
данной в 2009 году.

Багатий практичний досвід 
працівників лабораторії ліг 
в основу книги «Агротест в пи-
таннях та відповідях», написаної 
в тісній співпраці та виданій 
в 2009 році.

Експерти



Oleg 
Maslov

Маслов 
Олег 
Анатольевич

Маслов 
Олег 
Анатолійович

A chemist, specialist on soil 
analysis. He graduated 
from the chemical faculty 
of Taras Shevchenko Kyiv 
National University. He 
has been working in the 
laboratory since 2005. 
In 2008 he passed intern-
ship in the Ward laboratory 
(Nebraska, USA).

Химик, специалист по ана-
лизу почвы. Закончил 
химический факультет 
Киевского национального 
университета имени Тараса 
Шевченко. Сотрудник 
лаборатории с 2005 года. 
В 2008 году прошел стажи-
ровку в лаборатории Ward, 
в штате Небраска, США.

Хімік, спеціаліст з аналізу 
ґрунту. Закінчив хімічний 
факультет Київського на-
ціонального університету 
імени Тараса Шевченка. 
Працівник лабораторії 
з 2005 року. В 2008 році 
пройшов стажування 
в лабораторії Ward, в штаті 
Небраска, США.
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Valeriia 
Sizova

Сизова 
Валерия 
Павловна

Сизова 
Валерія 
Павлівна

The deputy director 
of the laboratory Agrotest. 
She has been working 
in the laboratory since 2005.

Заместитель директора 
лаборатории «Агротест». 
Сотрудник лаборатории 
с 2005 года.

Заступник директора 
лабораторії «Агротест». 
Працівник лабораторії 
з 2005 року.
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Specialists of the laboratory 
Agrotest constantly publish their 
articles in the Zerno, the Ukrain-
ian magazine for modern agricul-
tural producers. 

Статьи, написанные работ-
никами лаборатории «Агро-
тест», постоянно публикуются 
во всеукраинском журнале 
современного агропромышлен-
ника «Зерно».

Статті, написані працівниками 
лабораторії «Агротест», постійно 
публікуються у всеукраїнському 
журналі сучасного агропромис-
ловця «Зерно».

Експерти



Mariia 
Konovalova

Коновалова 
Мария 
Юрьевна

Коновалова 
Марія 
Юріївна

A chemist, specialist 
on the analysis of soil. She 
graduated from the chem-
ical-technological faculty 
of National University “Kyiv 
Polytechnic Institute”. She 
has been working in the lab-
oratory since 2009.

Химик, специалист по ана-
лизу почвы. Закончила 
химико-технологический 
факультет Национально-
го Университета «КПИ». 
Сотрудник лаборатории 
с 2009 года.

Хімік, спеціаліст з аналізу 
ґрунту. Закінчила хіміко-
технологічний факультет 
Національного Університе-
ту «КПІ». Працівник лабо-
раторії з 2009 року.
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Методологія

Методология

Methodology 
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Progressive 
methods 
of analysis

Прогрессивные 
методы анализа

Прогресивні 
методи аналізу

In the laboratory Agrotest mod-
ern methodologies of testing are 
used. 

В лаборатории «Агротест» 
применяются современные 
методики проведения анали-
за.

В лабораторії «Агротест» за-
стосовуються сучасні мето-
дики проведення аналізу.

Completed methodo-
logical cycle, which be-
gins with sampling of soil 
and finishes with receiving 
results, is based on expe-
rience of the American 
laboratories and adapted 
to the typology and compo-
sition of Ukrainian soil.

Завершенный методоло-
гический цикл — начиная 
с отбора образцов почвы 
и заканчивая получени-
ем результатов, основан 
на опыте американских 
лабораторий и адаптиро-
ван к типологии и составу 
украинских почв.

Завершений методологіч-
ний цикл — починаючи 
з відбору зразків ґрунту 
і закінчуючи отриманням 
результатів, базується 
на досвіді американських 
лабораторій та адаптова-
ний до типології й складу 
українських ґрунтів.

Методологія



Methods and procedures, 
which are used in our labo-
ratory for the soil analysis, 
answer all national and in-
ternational standards. Every 
operation and intermediate 
results are necessarily put 
to multiple verification.

Методы и процедуры, ис-
пользующиеся в нашей 
лаборатории для анали-
за почвы, отвечают всем 
национальным и между-
народным стандартам. 
Каждая операция и про-
межуточные результаты 
обязательно поддаются 
многоуровневой проверке.

Методи і процедури, які за-
стосовуються в нашій лабо-
раторії для аналізу ґрунту, 
відповідають всім націо-
нальним та міжнародним 
стандартам. Кожна опера-
ція й проміжні результати 
обов’язково піддаються 
багаторівневій перевірці.
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Our tutor and colleague is Ray-
mond Ward. His principles and 
recommendations are the basis 
of the laboratory “Agrotest” work.

Наш наставник и коллега — 
Реймонд Ворд. Его принципы 
и рекомендации лежат в основе 
работы лаборатории «Агротест».

Наш наставник і колега — 
Реймонд Ворд. Його принципи 
та рекомендації лежать в основі 
роботи лабораторії «Агротест».

Методологія



Обладнання

Оборудование

Equipment 



Validity 
of results

Достоверность 
результата Достовірність 

результату

Modern equipment and high-
quality reagents of leading 
world producers provide the re-
sults of the greatest exactness. 

Современное оборудование 
и высококачественные ре-
активы ведущих мировых 
производителей обеспечива-
ют результаты наивысшей 
точности.

Сучасне обладнання і висо-
коякісні реактиви провідних 
світових виробників забезпе-
чують результати найвищої 
точності.

We have at our disposal 
the most modern laboratory 
equipment.

Special grinder from Dayton, 
water preparation system 
from Barnstead AAS and 
UV-Vis-spectrophotometers 
with computer manage-
ment and autosamplers, 
allow to define maintenance 
and dosage of trace ele-
ments in soil.

В нашем распоряжении 
самое современное лабора-
торное оборудование.

Специальная мельница 
Dayton, деионизатор 
Barnstead, атомно-
абсорбционный и UV-Vis-
спектрофотометры с ком-
пьютерным управлением 
и автосемплером позволя-
ют определить содержание 
и дозирование микроэле-
ментов в почве.

В нашому розпорядженні 
саме сучасне лабораторне 
обладнання.

Спеціальний млин Dayton, 
деіонізатор Barnstead, 
атомно-абсорбційний та UV-
Vis-спектрофотометри 
з комп’ютерним керуван-
ням і автосемплером до-
зволяють визначити вміст 
та дозування мікроелемен-
тів у ґрунті.

35Обладнання
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In the laboratory Agrotest 
we use the most modern 
equipment of Perkin Elmer, 
one of the leading compa-
nies in equipment produc-
tion for analytical chemistry. 
This equipment is character-
ized by exactness of measur-
ing and corresponds to all 
international standards. All 
devices are equipped with 
autosamplers for minimiza-
tion of human factor.

Лаборатория «Агротест» 
оснащена самым современ-
ным оборудованием одного 
из лидеров производства 
приборов для аналитиче-
ской химии — компании 
Perkin Elmer, которые ха-
рактеризуются точностью 
измерений и соответству-
ют всем международным 
стандартам. Все приборы 
оборудованы автосемпле-
рами для минимизации 
человеческого фактора.

Лабораторія «Агротест» 
обладнана самим сучасним 
обладнанням одного з ліде-
рів виробництва приладів 
для аналітичної хімії — 
компанії Perkin Elmer, 
які характеризуються точ-
ністю вимірювань та відпо-
відають всім міжнародним 
стандартам. Всі прилади 
обладнані автосемплерами 
для мінімізації людського 
фактору.

Обладнання



Результати 
співпраці

Результаты 
сотрудничества

Results 
of collaboration 



High-quality 
results

Качественный 
результат Якісний 

результат

• Achievement 
of the prospected pro-
ductivity. 

• Optimization of invest-
ments. 

• Receipt of stable 
profit due to periodic 
adjustment of work 
with the state of earth. 

• Decreasing of prob-
ability of harming 
to the “health” of earth 
due to the correct dos-
age of fertilizers.

• Достижение заплани-
рованной урожайности.

• Оптимизация вложе-
ний денежных средств.

• Получение стабильной 
прибыли благодаря 
периодической коррек-
тировке работы с со-
стоянием земли.

• Уменьшение вероят-
ности нанесения вреда 
«здоровью» земли бла-
годаря правильному 
дозированию удобре-
ний.

• Досягнення запланова-
ної врожайності.

• Оптимізація грошових 
вкладень.

• Отримання стабільного 
прибутку завдяки пері-
одичному корегуванню 
роботи зі станом землі.

• Зменшення вірогіднос-
ті заподіяння шкоди 
«здоров’ю» землі за-
вдяки правильному 
дозуванню добрив.
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A complex laboratory analy-
sis of soil is a complete por-
trait of earth in your hands. 

Well-groomed, but not over 
nourished earth will remain 
fertile for many decades, 
and harvest will be rich 
and predictable. 

Комплексный лабора-
торный анализ почвы — 
это полный портрет земли 
в ваших руках.

Ухоженная, но не пере-
кормленная земля будет 
оставаться плодородной 
многие десятилетия, а уро-
жай будет богатым и пред-
сказуемым.

Комплексний лаборатор-
ний аналіз ґрунту — це по-
вний портрет землі в ваших 
руках.

Доглянута, але не перего-
дована земля буде зали-
шатись родючою багато 
десятиліть, а врожай буде 
багатим та передбаченим.
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Our specialists are always ready 
to render infotainment to you. 
You are welcome to apply!

Наши специалисты всегда 
готовы оказать вам инфор-
мационную поддержку. Обра-
щайтесь!

Наші спеціалісти завжди го-
тові надати вам інформацій-
ну підтримку. Звертайтесь!

100 Stolichnoye highway 
Kyiv, 03680 Ukraine 
+380 44 494-23-79/80/81 
maslov At  agrotest.com 
konovalova At  agrotest.com 
gubina At  agrotest.com 
 www.agrotest.com

03680, Киев 
 ул. Столичное шоссе, 100 
+380 44 494-23-79/80/81 
maslov At  agrotest.com 
konovalova At  agrotest.com 
gubina At  agrotest.com 
 www.agrotest.com

03680, Київ 
 вул. Столичне шосе, 100 
+380 44 494-23-79/80/81 
maslov At  agrotest.com 
konovalova At  agrotest.com 
gubina At  agrotest.com 
 www.agrotest.com
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