
до 30 см - орні землі

до 10 см - технологія no-till

1 -  2 м - багаторічні

до 20 см - овочеві, тепличні

рандомно по діагоналі "змійкою"

Рекомендації з

відбору зразків

грунту

Консультації за телефонами

1

2

3

4

5

1. Площа відбору середнього зразку* залежить від умов:

- культури;  - сівозміни;  - рельєфу;   ваших особистих побажань.

2. Рекомендовано відбирати не менше 10 га - сіткою - для польових

культур; 3-5 га - в умовах зрошення; 0,3 га - закритий грунт; по кліткам,

сортам - багаторічні насадження; 

Підготовка середнього зразку

Як відбирати точкові зразки з ділянки?

Лопата або бур 

Що вам знадобиться?

З якої площі відбирати?

На яку глибину?

6

  Тара для перемішування 

Етикетка, ручка, лінійкаПаперовий / zip-пакет

*Середній зразок-

змішаний зразок

15-25 точкових

заборів з

елементарної

ділянки

Не рекомендовано відбирати 

або відбираємо окремий зразок:

біля доріг та за 50 м від краю поля

нетипових місцях з відмінностями 

в западинах або пагорбах, борознах

після внесення добрив: азотних за1 місяць; 

сірчаних або органічних за 2 місяці.

відбирати зразки можна за вашими побажанннями або згідно методів:

зонально

Після відбору зразків у всіх точках потрібно сформувати об’єднану середню пробу.

Для цього ґрунт у відрі добре перемішати руками, розподілити та розділити на 4

частини. З кожної частини відібрати однакову кількість ґрунту та помістити в крафт-

або zip-пакет.

ВАЖЛИВО: СЕРЕДНІЙ ЗРАЗОК ПОВИНЕН ВІДОБРАЖАТИ ЗАГАЛЬНИЙ СТАН

ДОСЛІДЖУВАНОЇ ДІЛЯНКИ! 

ДОТРИМУЙТЕСЬ РЕКОМЕНДАЦІЙ!

Як відправити зразки?

Запаковуєте, та відправляєте адресною доставкою Нової Пошти

за адресою вул. Шосейна 111 А, +380506708880 

або самостійно в лабораторію м. Миколаїв

+38 (067) 676-17-94   Катерина Свідерська завідувач лабораторії

+38 (067) 703-91-10  Дар'я Садова  менеджер по роботі з замовниками
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Jordan
HELLO MY NAME IS:

Етикетка зразку №______S, га________Дата:________

П.І.Б:___________________________________________________________
Назва господарства:_________________________________________
Глибина відбору:_____________________________________________
Попередник, урожайність:________________________/__________

Запланована культура:_______________________________________
Запланована урожайність:___________________________________

Зрошення/богар:_____________________________________________
Який аналіз провести:________________________________________

К-ть, вид внесених добрив під попередник:_______________
_________________________________________________________________

К-ть, вид внесених добрив під заплановану к-ру:_________
_________________________________________________________________

Контакти:______________________________________________________

Jordan
HELLO MY NAME IS:

Етикетка зразку №______S, га________Дата:________

П.І.Б:___________________________________________________________
Назва господарства:_________________________________________
Глибина відбору:_____________________________________________
Попередник, урожайність:________________________/__________

Запланована культура:_______________________________________
Запланована урожайність:___________________________________

Зрошення/богар:_____________________________________________
Який аналіз провести:________________________________________

К-ть, вид внесених добрив під попередник:_______________
_________________________________________________________________

К-ть, вид внесених добрив під заплановану к-ру:_________
_________________________________________________________________

Контакти:______________________________________________________

Jordan
HELLO MY NAME IS:

Етикетка зразку №______S, га________Дата:________

П.І.Б:___________________________________________________________
Назва господарства:_________________________________________
Глибина відбору:_____________________________________________
Попередник, урожайність:________________________/__________

Запланована культура:_______________________________________
Запланована урожайність:___________________________________

Зрошення/богар:_____________________________________________
Який аналіз провести:________________________________________

К-ть, вид внесених добрив під попередник:_______________
_________________________________________________________________

К-ть, вид внесених добрив під заплановану к-ру:_________
_________________________________________________________________

Контакти:______________________________________________________

Jordan
HELLO MY NAME IS:

Етикетка зразку №______S, га________Дата:________

П.І.Б:___________________________________________________________
Назва господарства:_________________________________________
Глибина відбору:_____________________________________________
Попередник, урожайність:________________________/__________

Запланована культура:_______________________________________
Запланована урожайність:___________________________________

Зрошення/богар:_____________________________________________
Який аналіз провести:________________________________________

К-ть, вид внесених добрив під попередник:_______________
_________________________________________________________________

К-ть, вид внесених добрив під заплановану к-ру:_________
_________________________________________________________________

Контакти:______________________________________________________

Jordan
HELLO MY NAME IS:

Етикетка зразку №______S, га________Дата:________

П.І.Б:___________________________________________________________
Назва господарства:_________________________________________
Глибина відбору:_____________________________________________
Попередник, урожайність:________________________/__________

Запланована культура:_______________________________________
Запланована урожайність:___________________________________

Зрошення/богар:_____________________________________________
Який аналіз провести:________________________________________

К-ть, вид внесених добрив під попередник:_______________
_________________________________________________________________

К-ть, вид внесених добрив під заплановану к-ру:_________
_________________________________________________________________

Контакти:______________________________________________________

Jordan
HELLO MY NAME IS:

Етикетка зразку №______S, га________Дата:________

П.І.Б:___________________________________________________________
Назва господарства:_________________________________________
Глибина відбору:_____________________________________________
Попередник, урожайність:________________________/__________

Запланована культура:_______________________________________
Запланована урожайність:___________________________________

Зрошення/богар:_____________________________________________
Який аналіз провести:________________________________________

К-ть, вид внесених добрив під попередник:_______________
_________________________________________________________________

К-ть, вид внесених добрив під заплановану к-ру:_________
_________________________________________________________________

Контакти:______________________________________________________

Jordan
HELLO MY NAME IS:

Етикетка зразку №______S, га________Дата:________

П.І.Б:___________________________________________________________
Назва господарства:_________________________________________
Глибина відбору:_____________________________________________
Попередник, урожайність:________________________/__________

Запланована культура:_______________________________________
Запланована урожайність:___________________________________

Зрошення/богар:_____________________________________________
Який аналіз провести:________________________________________

К-ть, вид внесених добрив під попередник:_______________
_________________________________________________________________

К-ть, вид внесених добрив під заплановану к-ру:_________
_________________________________________________________________

Контакти:______________________________________________________

Jordan
HELLO MY NAME IS:

Етикетка зразку №______S, га________Дата:________

П.І.Б:___________________________________________________________
Назва господарства:_________________________________________
Глибина відбору:_____________________________________________
Попередник, урожайність:________________________/__________

Запланована культура:_______________________________________
Запланована урожайність:___________________________________

Зрошення/богар:_____________________________________________
Який аналіз провести:________________________________________

К-ть, вид внесених добрив під попередник:_______________
_________________________________________________________________

К-ть, вид внесених добрив під заплановану к-ру:_________
_________________________________________________________________

Контакти:______________________________________________________


