ПРАВИЛА ВІДБОРУ ТА ПЕРЕСИЛКИ ПРОБ ГРУНТУ
При відборі проб ґрунту для агрохімічного аналізу необхідно дотримуватися вимог ДСТУ
4287:2004 Якість ґрунту. Відбирання проб.
ТАРА ТА ІНСТРУМЕНТИ. Ґрунтовий бур (або лопата), відро, поліетиленовий (при умові
доставки проб в лабораторію до 3 годин після відбору) або паперовий пакет (при умові
доставки > 3 годин, вологий ґрунт попередньо підсушити).
МЕТОДИКА ВІДБОРУ ПРОБ.
Глибина відбору зразків ґрунту залежить від обробітку ґрунту:
- оранка або культивація: орний шар від 0 до 20-30 см;
- No till: шар ґрунту від 0 до 10 см;
Поле розбивається на ділянки площею 10-20 га в
залежності від сівозміни, рельєфу та строкатості
ґрунту (рис. А). З однієї ділянки відбираються
ґрунтовим буром 20 одиночних (точкових) проб
масою 100-200 грам. Точкові проби відбираються
методом конверта, серпантина або по діагоналях
ділянки (рис. А та Б).
Заборонено відбирати точкові проби:
- ближче ніж 50 м від краю поля;
- на ділянках з різко відмінним від фону станом рослинності;
- раніше, ніж 2 місяці після внесення добрив/меліорантів.
ГОТУВАННЯ КІНЦЕВОЇ ПРОБИ. Вміст об’єднаної проби ретельно перемішується у сухому
та чистому відрі, з якого відбирається кінцева проба. Маса кінцевої проби має бути 1 кг. З
кінцевої проби мають бути видалені:
- рослинні рештки;
- каміння;
- ґрунтова фауна.
У тому випадку коли одночасно з будь-яким з пакетів досліджень ґрунту буде замовлений
пакет S20 (гранулометричний склад ґрунту) маса проби не збільшується і так само становить
1 кг.
Кожна проба обов’язково повинна маркуватися етикеткою.
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ДОСТАВКА Самостійно за адресою: м. Каховка, вул. Південна, буд. 4, або службою доставки
Нова Пошта, м. Каховка, відділення №1, отримувач: «ТОВ ТерраТарса Україна», тел.
0663432518. Можливість пересилки іншими службами (КСД, Міст-Експрес тощо) необхідно
узгоджувати окремо.
ТОВ ТерраТарса Україна, 74800, Україна, м. Каховка, вул. Південна, 4. Тел.: +380553655109, Факс: +380553655137. e-mail:
terralab@terratarsa.com, Web: www.terratarsa.com

