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Міністерство освіти і науки України 
Полтавська державна аграрна академія 

Лабораторія агроекологічного моніторингу  
м. Полтава- 

 

 
СХЕМА ВІДБОРУ ПРОБ ГРУНТУ 

 

 

Нормативним документом, який регулює правила відбору грунтових проб, є: 
 

 ДСТУ ISO 10381-2:2004  Якість грунту. Відбирання проб. Частина 2. Настанови з 

методів відбирання проб" 
 

 ГОСТ 17.4.3.01-83 (СТ СЭВ 3847-82) Почвы. Общие требования к отбору проб. 
 

Для визначення вмісту рухомих форм азоту, фосфору, калію, кальцію, магнію прийняті 

наступні норми відбору : 

 

I.  

. Залежно від мети дослідження розмір пробного майданчика, кількість і вид проби повинні 
відповідати вказаним в таблиці. 
 

Мета дослідження 

Розмір пробного майданчика 

Кількість проб 
однорідний 

грунтовий покрив 
неоднорідний 

грунтовий покрив 

Визначення змісту в грунті 
хімічних речовин 

Від 1 до 5 га Від 0,5 до 1 га 
Не менше однієї об'єднаної 
проби 

Визначення фізичних 
властивостей і структури грунту 

Від 1 до 5 га  Від 0,5 до 1 га 
Від 3 до 5 точкових проб на 
один грунтовий горизонт 

 
Маса об'єднаної проби має бути  близько  1 кг 

Проби, відібрані для хімічного аналізу, слід упаковувати, транспортувати і зберігати в 
місткостях з хімічно нейтрального матеріалу. 

Рослинний або дерновий шар грунту попередньо видалити (зрізати або зішкребти); 

Для одного середнього зразка ґрунту рекомендується через рівні інтервали маршруту 
відібрати 20-40 точкових проб за допомогою бура або лопати з добре очищеним від грунту лезом. 

II.  
Інструменти 
Бур, пластикове відро, поліетиленовий/паперовий пакет 

 

III.  

Глибина відбору ґрунтових проб 
  20-30 см -  орний шар. 
  10 см- для технологіїі No-Till 

 

IV.  

Відбирання ґрунтових проб 
 

Точкові проби не допускається! відбирати з нехарактерних для поля ділянок:  
  

1. поблизу доріг,  

2. куп органічних і мінеральних 
добрив та меліорантів, 

3. на ділянках, рослин, що різко 
відрізняються/гіршим станом,,  

4. поворотних смуг,  

5. уникайте ділянок поля, які не 
є типовими для цього поля, 

6. меж поля, огорож, 

7. телеграфних та електричних 
стовпів, 

8. западин, ущільнених доріг,  

9. місць, де були вогнища, 

10. бурти мінеральних і 
органічних добрив т 

11. ділянок, що різняться за 
станом культур. 

12. з дна развальных борозен,  
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V.  

Рельєф ділянки  
 
а) Рельєф ділянки рівний 
Вздовж диагоналі ділянки (метод конверта) відбираєте буром проби 
кожні 100-150 м. Кожну пробу потрібно розім'яти руками, видалити 
корені та інші чужородні тіла та кинути у відро. З одного поля 
потрібно набрати 1 відро зразків. 
 
б) Рельєф ділянки нерівний 
Умовно розділіть вашу ділянку на ту кількість частин, що відповідає 
зміні рельєфа. З такої кожної ділянки відбираєте середню пробу, як 
зазначено вище (за методом конверта або серпантина). 
 

 

VI.  

Перемішати ґрунт 
Після заповнення відра добре перемішати грунт руками. 
Перемішаний грунт висипати на землю і розділити на 4-ри частини. 
З кожної частини взяти жменю землі і насипати в пакет для зразків 
(маса зразка близько 1  кг). 

 
VII.  Заповнити бланк на пакеті (або бланк прикладаєтся)  

VIII.  Максимально швидко доставити ґрунти до лабораторії  

 
 


