
 

Коротка інструкція
AQ 065 BGBR, AS 014 BGB, AS 076 TC, AS 017 BG

Соя та ріпак
Якісний аналіз

ГМО

Білок / торгова назва Чутливість

CP4 EPSPS / Roundup Ready 1 насінина із 1000 (0,1%)

PAT/pat / Liberty Link 1 насінина із 200 (0,5%)

1. Визначити необхідну масу зразка
     та метод подрібнення. Зважити
     зразок у відповідному посуді.

3. Перенести зразок у відповідний посуд та
     додати водопровідну воду у співвідношенні
     1:5 ( 1:7 лише для набору AQ065BGBR).
     Перемішати зразок інтенсивно руками
     протягом 20-30 с так, щоб він був рівномірно
     зволоженим. Залишити на 20-30 с,
     щоб осіли великі часточки.

2. Розмолоти зразок у блендері
     або лабораторному млині таким
     чином, щоб 60-70 % часточок
     проходило через 0,8 мм сито.

4. За допомогою піпетки відібрати
     12 мл (=3 піпетки) рідини зверху
     у чистий пластиковий стакан.
     Уникати потрапляння твердих
     часточок. Необхідний рівень
     рідини в стаканчику має бути
     не вище, ніж вказує стрілка на
     тест-смужці, опущена в цей стакан.

5. Опустити тест-смужку у стакан
     із екстракційним розчином,
     слідкуючи, щоб кінець,
     позначений стрілками, був
     повністю занурений у розчин.
     Зачекати 5 хв.

6. Відрізати нижній край зі
     стрілками, проаналізувати
     результат візуально.

envirologix.biolabtech.com.ua
+38 (044) 492-81-88
info@biolabtech.com.ua
Україна, Київ, вул. Богомольця, 4

Також доступні експрес-тести для визначення 
ГМО в зернах та листі кукурудзи, люцерни і 
бавовни.



 

Коротка інструкція
AQ 065 BGBR, AQ 014 BGB, AQ 076 TC, AQ 017 BG

Соя та ріпак
Кількісний аналіз

ГМО

Білок / торгова назва Чутливість

CP4 EPSPS / Roundup Ready 1 насінина із 1000 (0,1%)

PAT/pat / Liberty Link 1 насінина із 200 (0,5%)

1. Визначити необхідну масу
     зразка та метод подрібнення.
     Зважити зразок у відповідному
     посуді.

3. Перенести зразок у відповідний посуд та
     додати водопровідну воду у співвідношенні
     1:5 ( 1:7 лише для набору AQ065BGBR).
     Перемішати зразок інтенсивно руками
     протягом 20-30 с так, щоб він був рівномірно
     зволоженим. Залишити на 20-30 с,
     щоб осіли великі часточки.

2. Розмолоти зразок у блендері
     або лабораторному млині таким
     чином, щоб 60-70 % часточок
     проходило через 0,8 мм сито.

4. За допомогою піпетки відібрати
     12 мл (=3 піпетки) рідини зверху
     у чистий пластиковий стакан.
     Уникати потрапляння твердих
     часточок. Необхідний рівень
     рідини в стаканчику має бути не
     вище, ніж вказує стрілка на
     тест-смужці, опущена в цей стакан.

5. Опустити тест-смужку у стакан
     із екстракційним розчином,
     слідкуючи, щоб кінець, позначений
     стрілками, був повністю занурений
     у розчин. Зачекати 5 хв.

6. Відрізати нижній край зі стрілками,
     вставити тест-смужку в QuickScan Reader,
     натиснути ReadTest та отримати
     результат автоматично.

envirologix.biolabtech.com.ua
+38 (044) 492-81-88
info@biolabtech.com.ua
Україна, Київ, вул. Богомольця, 4

Також доступні експрес-тести для визначення 
ГМО в зернах та листі кукурудзи, люцерни і 
бавовни.


