Кпнтрпла на плпднпста на ппчвата (агрпхемиски анализи)
Кпнтрплата на плпднпста на ппчвата е сп цел да се спчуваат или ппдпбрат
физичките, хемиските и биплпшките свпјства и да се псигура правилна упптреба на
минерални и пргански дубрива.
Сп пваа мерка се раципнализира упптребата на минерални дубринва, се згплемува
принпспт и квалитетпт на земјпделските прпизвпди, се заштитува живптната средина и се
ппстигнува заштеда на пари.
Штп е плпднпст на ппчвата
Плпднпст на ппчвата е сппспбнпст на истата да на растенијата му пбезбеди
кпнтинуирана пптимална храна, впда, впздух, тпплина и услпви за вкпренуваое.
Штп ппфаќа кпнтрплата на плпднпста на ппчвата
-Земаое на ппчвени прпби
-Рабпта вп лабпратприја
-Агрпхемиска анализа на ппчвените прпби
-Читаое на резултатите
-Анализа на дпбиените вреднпсти и преппрака за дубреое какп и други мерки за
ппдпбруваое на хемиските свпјства на ппчвата
Анализата на стандардните параметри за плпднпста на ппчвата ппфаќа: пХ,
спдржина на хумус, спдржина на вкупнипт Н, спдржина на физиплпшки активен П и К,
какп и спдржината на вкупнипт и физиплпшки активнипт ЦаЦО3.
За лпзпви. пвпшни и градинарски култури ппкрај пвие елементи се испитува и
спдржината на Мг.
Земаое на ппчвени прпби
Тпчнпста на резултатите пд анализата, дијагнпзата на спстпјбата на ппчвата и
мерките кпи треба да се превземат, зависи пд правилнптп земаое на ппчвените прпби.
Земаоетп на ппчвените прпби пд ппвршините пслпбпдени пд пченица, јачмен,
грав, бпранија, грашпк и други се врши вп текпт на месец јули и август.
Земаоетп на прпби пд ппвршините пслпбпдени пд спнчпглед, пченка, цвеклп, и
други култури се врши вп текпт на месец септември и пктпмври.
Земаоетп на прпби пд сите други ппвршини, трајни насади, зеленчуци, тутун и
други се врши пп завршуваое или дп ппчетпк на вегетација.
Ппчвените прпби се земаат сп ппмпш на рачни и механизирани спнди или сп
дурија.

Длабпчината на земаоетп на ппчвените прпби за културите сп плитпк кпренпв
систем, какп штп се градинарските и ппледелските, е пд 0-30 см. пднпснп пд праничнипт
слпј.
За култури сп ппдлабпк кпренпв систем, какп штп се, лпзпви и пвпшни насади и
други, ппчвените прпби се земаат пд праницата на 0-30 см и ппдпраницата 30-60 см.
Земаоетп на ппчвените прпби сп дурија се врши на тпј начин штп се набива
дуријата вп ппчвата, при штп се вади и се птстранува искппаната ппчва. Пптпа вп веќе
направената дупка, пд рамната страна ппвтпрнп се набива дуријата на длабпчинадп 30
см, и внимателнп се вади заеднп сп слпј на ппчва. Сп ппмпш на нпж, пп ппчвата, на
средината пд дуријата се прави ремен пд 3-4 см ширпчина и ременпт се става вп кпфа.
Пп земаоетп на ппединечните примерпци, ппчвата вп кпфата дпбрп се меша, се
ситнат ппгплемите грутки, а се пдстрануваат крупните камеоа и растителните пстатпци.
Пптпа пд кпфата се зема пкплу 1,5-2 кг ппчва, и се става вп пплиетиленскп ќесе штп
претставува средна прпба а пстатпкпт се фрла.
Од секпј пснпвен (елементарен) дел се зема пп една средна ппчвена прпба, кпја
се фпрмира пд 5-20 единечни прпби.
Земаоетп на ппчвените прпби мпже да биде дијагпналнп или цик-цак.
Акп ппвршината е ппгплема пд 5 ха, средна ппчвена прпба се зема на секпи 5 ха,
така наречен елементарен дел.
Кпга на една парцела се пдгледуваат две или ппвеќе култури, задплжителнп се
земаат средни прпби пд делпвите ппд секпја култура
При нагибни терени се фпрмираат пснпвни (елементарни) делпви вп гпрнипт,
дплнипт и среднипт дел на парцелата.
Земаоетп на прпбите не смее да биде пд депресивни места или пд краевите на
парцелата.
Агрпхемиската анализа се врши на секпи 4 дп 5 гпдини
Средната прпба е сп тежина пд 1,5-2 килпграм и се става вп пплиетиленска кеса
заеднп сп сите пптребни ппдатпци:
• Име и презиме........................................
• ЕМБГ.......................................................
• Адреса.....................................................
• Катастарска ппштина................................
• Катастарски брпј на парцелата..................

•
•
•
•
•

Гплемина на парцелата.......................
Длабпчина пд кпја е земена прпбата...
Планирана култура..............................
Предхпдна култура..............................
Датум---------------------------------

Кпнтрпла на плпднпста на ппчвата мпжат да вршат пвластени институции или
акредитирани лабпратприи
Шема за земаое на ппчвени прпби

1,2,3 - ппвршини дп 5 ха
п - искпп............... 0-30 см
п - искпп............. 30-60 см
4-ппвршина над 5 ха (пример сп 3 ппдделпви)
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