
Analize fizico-chimice sol – Preț de la 33 lei/hectar

Tipuri de analize:

1. Analiza restransa a solului (de baza):

Se determina: pH, continut de humus, plasticitate(textura), Ca, CaC03, 

NO2+NO3, P2O5, K2O

De ce analize ale solului?

• Veți ști exact tipul și cantitatea de îngrășământ care trebuie aplicată (pentru a 

îmbunătăți fertilitatea solului);

• Gestionați fertilitatea solului;

Analize fizico-chimice sol pentru agricultura de precizie – Preț de la 28 

lei/hectar

• Eșantionarea solului pentru agricultura de precizie are aceleași obiective ca metoda

clasică, dar nu ne mai raportăm la o probă medie, ci obținem o acuratețe mult mai

mare a distribuției NPK în sol – putem merge la o analiză centimetru cu centimetru

(dar nu e necesar). Colectăm un număr adecvat de probe pentru a caracteriza cu

exactitate nivelurile de nutrienți.

• Dacă prin metoda clasică colectăm 20-25 probe/10 hectare, utilizând senzorii

adunăm date din 110 de zone ale aceleași parcele de 10 hectare.

• Model de eșantionare și adâncime. Am adoptat un model tip grilă decalată așa cum

se arată în figura de mai jos, distanțele dintre punctele de prelevare fiind în imagine.

Punctul grilei reprezintă poziția centrală a unui eșantion compus. Din punctul grilei

colectăm 5 probe pe o rază de 2,5 m, pe o adâncime de 20 cm, în mod aleatoriu,

pentru a evita modelele sistematice.

• Fiecare probă este localizată prin GPS. Măsurăm și realizăm hărți PH + NPK + EC 

+ Temperatura + Umiditatea

Sistemul nostru are două componente: 

1) senzori NPK + Ph + EC + Temperatura + Umiditatea care permit testarea solului în

fermă și 2) consiliere orientată asupra utilizării eficiente a îngrășămintelor pentru

gestionarea nutrienților.

Evaluăm riscul de carență, interpretăm rezultatele, vă oferim un plan de 

fertilizare.
Când doza de ingrăsăminte este aplicată fracționat, putem reveni pentru a 

determina o administrare la momentul potrivit și în cantitatea adecvată.

Probele elementare se recoltează

parcurgând parcela în zig-zag.

În zonele limitrofe drumurilor, pe o

lăţime de minimum 5 m nu se

recoltează probe.

Adâncimea de recoltare: 0-20 cm:

teren arabil şi sere; 0-20 cm şi 20-40

cm: plantaţii de pomi şi viţă de vie; 0-

10 cm: păşuni şi fâneţe.

Pentru identificarea corectă a probelor,

recipienţii de transport se etichetează

sau se inscripţionează cu numărul

probei, data prelevării, locul prelevării,

denumirea parcelei, suprafaţa parcelei,

în ha (m2 pentru sere).

3. Analiza completa a solului

Constă în analiza lărgită plus

metale grele: Cd, Cr, Ni, Pb

Este necesară pentru agricultura

ecologică sau în cazul amplasării

unor obiective sociale (şcoli,

grădiniţe, etc.).

O probă de sol se compune din 25–40 probe

elementare şi trebuie să conţină min. 500 g sol

• Împărțim câmpul în zone

de fertilitate/gestionare. În

general, trei până la șase

subdiviziuni ar trebui să fie

adecvate. Subdiviziunea

excesivă poate crea zone

mici care nu sunt chiar

gestionabile.

• Împreună cu un senzor de

producţie, care măsoară

debitul de cereale din

culegătorul maşinii de

recoltat, realizăm hărți de

productivitate. Suprapunem

hărțile și analizăm în detaliu

randamentul obținut și

cauzele unei producții

scăzute.

SOLUL – partenerul de bază al fermierilor
Dă-i pământului exact ce-I trebuie!

Centrul de Inovare Agricolă AGRIMANET

• Reduceți cheltuielile cu 

îngrășămintele;

• Evitați supra-fertilizarea;

• Ratele NPK pot fi reduse menținând

în același timp productivitatea. Mai 

mult cu mai puțin!

Informații la 0790218611

2. Analiza largita a solului

Se vor efectua urmatoarele determinari: 

pH, continut de humus, 

plasticitate(textura), Ca, CaCo3, 

NO2+NO3, P2O5, K2O, Mg, Na, Zn, 

Cu, Mn, Fe.
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