АГРОХЕМИСКА АНАЛИЗА
НА ПОЧВАТА

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ БИТОЛА
НАУЧЕН ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН ПРИЛЕП

ЗОШТО ДА ЈА АНАЛИЗИРАТЕ ВАШАТА ПОЧВА?
Различните земјоделски површини се различно обезбедени со хранливи
материи. Тоа е условено пред сè од матичниот супстрат од кој се
образувани, од климатските услови, начинот на експлоатација и од
културите кои се одгледуваат. Растенијата усвојуваат голем број на
хранливи елементи од почвата. Сепак, најголемо значење за нормалниот
раст и развој на растенијата имаат трите макроелементи: азот, фосфор и
калиум. Од нивната содржина како и реакцијата на почвениот раствор
зависи количината и формулацијата на минералните ѓубрива со кои се
врши ѓубрењето.
Секој растителен вид има своја специфика во усвојувањето на хранливи
материи од почвата. Секоја година, со приносите од почвата се изнесуваат
одредени количини на хранливи материи. Oд посебна важност е
изнесените хранливи материи да се вратат во почвата, за да се одржи
потребното ниво на истите и да се зачува плодноста на почвата. Потребно
е да се истакне дека содржината на хранливи материи под и над
оптималните количини има негативно влијание врз приносот на
одгледуваните култури.
За следење на динамиката на хранливите елементи и утврдување на
плодност на почвата, неопходно е редовно земање на примероци и
тестирање на почвата.

ШТО ДОБИВТЕ СО АНАЛИЗА НА ВАШАТА ПОЧВА?
• ПРЕПОРАКА за правилно ѓубрење
• Количина и состав на ѓубривата
• Рационална употреба на минерални ѓубриња
• Оптимизирање на балансот на хранливи елементи
• Зголемен принос и квалитет на земјоделските производи
• Заштита на животната средина
• Зголемена економичност и ефикасност на земјоделското производство.
Инвестицијата за анализа на почвата повеќекратно се исплаќа. Со
адекватната примена на ѓубривата се штедат пари, се зголемува приносот
и профитот од единица површина.
Агрохемиската анализа на почвата е сложен процес кој се состои од:
земање на почвени примероци, подготовка на примероците за анализа,
лабораториско испитување и толкување на добиените резултати.

ЗОШТО Е ВАЖНО ПРАВИЛНО ЗЕМАЊЕ НА
ПОЧВЕНИТЕ ПРИМЕРОЦИ?
Правилното земање на почвените
примероци е услов за:
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џ Точни резултати
џ Правилни заклучоци
џ Точна препорака за ѓубрење
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ШТО Е ПРОСЕЧЕН ПОЧВЕН ПРИМЕРОК?
Под просечен почвен примерок се подразбира мешавина од 20-25
поединечни примероци почва, така што мешавината треба да претставува
репрезентативен примерок кој ќе ја отслика вистинската состојба на
испитуваната површина.
џ Просечен почвен примерок се прави на производна парцела со
максимална површина до 5 хектари.
џ Кај дрвенестите култури обично е до 2 хектари.
џ Kај полјоделските култури до 4 хектари.
џ Во затворен простор се движи од неколку стотини метри
квадратни до 0,5 хектари, а на отворено до 2 хектари.
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џ За сортни полски опити се движи од 5 до 100 m , па и повеќе, а
кај опитите во стакленици, површината е со големина на еден
вегетативен сад - саксија.

КОГА СЕ ЗЕМААТ ПРИМЕРОЦИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ?
џ По собирање на жетвата.
џ Во тек на вегетацијата, но најмалку 6 месеци по извршеното ѓубрење.
џ Кај повеќе годишни насади (овоштарници и лозја) по или пред почеток

на вегетацијатa (најдобро е пред основната обработка).

КАКОВ ПРИБОР Е ПОТРЕБЕН?
- Сонда
- Дурија (ашов)
- Нож
- Канта или кутија
- Полиетиленска кеса
Приборот мора да биде чист и неконтаминиран.

КАКО ДА СЕ ДВИЖИТЕ НИЗ ПАРЦЕЛАТА?

Сл 1. Движење низ
повеќегодишен насад

Сл 2. Движење по
шаховски распоред

Сл 3. Движење по
дијагонала

Просечниот почвен примерок го сочинуваат 15 -20 поединечни
примероци почва.

НА КОЈА ДЛАБОЧИНА СЕ ЗЕМААТ ПРИМЕРОЦИТЕ?
Градинарски култури
Ливади и пасишта
Повеќегодишни насади

0-30 cm
0-20 cm
0-30 cm и 30-60 cm (од исто место)

КАКО СЕ ЗЕМААТ ПРИМЕРОЦИ СО СОНДА?
Со вртење, сондата се набива на длабочина
до 30 cm. Примерокот се истура во канта
или кутија.
За повеќегодишни насади се земаат
примероци од иста дупка, едниот на
длабочина до 30 cm, а другиот од 30 до 60
cm. Примероците се ставаат во две
обележани канти.
Почвата во кантата се ситни и добро се
меша.

КАКО СЕ ЗЕМААТ ПРИМЕРОЦИ СО ДУРИЈА?
1. Се отсранува тенок површински слој на почвата (1,5 -2 cm) Слика. 1
2. Со дуријата се прави дупка до 30 cm Слика. 2
3. Со дуријата се прави уште едно сечење на тенок почвен слој, со

ширина од 5 cm и длабочина од 30 cm и истиот внимателно се извлекува
на површината. Слика 3
4. Страничните делови на почвениот примерок се сечат со нож и се
отстрануваат, а централниот дел се става во канта. Слика 4
5. Во истата канта се ставаат сите поединечни почвени примероци
(15 до 20). Почвата се ситни и добро се меша. Растителните остатоци се
одстрануваат од примерокот. Слика 5
6. Во чиста кеса се става 1,0 до 1,5 kg почва, за агрохемиска
aнализа. Слика 6
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КОИ ПОДАТОЦИ СЕ ПОТРЕБНИ?
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Име и презиме на корисник или фирма
Катастарска општина
Катастарска парцела
Место викано
Површина на парцелата
Пред култура
Следна култура
Очекуван принос
Длабочина од која е земен примерокот
Датум

КАДЕ ДА ГО ДОСТАВИТЕ ПРИМЕРОКОТ ЗА
ИСПИТУВАЊЕ?
Научен институт за тутун – Прилеп
Лабораторија за контрола на квалитет на почва, вода, ѓубрива и растителен
материјал
Ул. Кичевска бб, 7500 Прилеп
mail: nit@uklo.edu.mk
www.nit.uklo.edu.mk
Сите прашања поврзани со земањето на примероците можете да ги
добиете на:
Валентина Пеливаноска,
mail: vаlentina.pelivanoska@uklo.edu.mk
Билјана Ј. Шишкоска,
mail: biljana.jordanoska@uklo.edu.mk
тел. 075 226 285
Горанчо Пашовски
mail: goran.pashovski@uklo.edu.mk
тел. 075 591 511
Цене Велеска
тел. 070 303 619

