
Када узорковати?
При заснивању вишегодишњих засада узорковање земљишта 
треба обавити благовремено како би остало довољно времена 
за лабораторијске анализе, као и за евентуално извођење 
препоручених мелиоратвних мера, тј. мера поправке земљишта 
(хумизације, калцизације, риголовање и др.) и редовне 
агротехничке мере ђубрења пре садње планиране биљне врсте.

Код засада у експлоатацији у воћарско и виноградарској 
производњи, узорковање  земљишта треба обавити након 
бербе у периоду мировања вегетације. Код засада који су у 
експлоатацији узимање узорака се изводи сваких 3 до 5 година.  

Земљиште се узоркује пре примене ђубрива (било минералних, 
било органских).  Потребно је водити рачуна да је прошло 
најмање три месеца од последњег ђубрења. 

Земљиште мора да буде повољне влаге, јер узорци земљишта 
узети у време врло сувог  или врло влажног периода дају 
погрешне резултате.

   

Где и како доставити прикупљене узорке:
Након узимања узорака, најбоље их је у току истог 
или  сутрашњег дана доставити у Лабораторију 
за земљиште и агроекологију.

Уколико, од момента узорковања протекне неколико дана, 
узорке чувати у чистој  и сувој просторији. Најбоље узорке 
раширити у танком слоју на чистој подлози (најлон),  да се 
ваздушно суше и повремено их добро уситњавати руком. 
Приликом чувања узорака  на овај начин, строго водити 
рачуна да се прикупљени узорци не помешају и не 
загаде другим материјама.
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Шта је просечан узорак земљишта?
Просечан узорак састоји се од 15 до 20 појединачних 
узорака земљишта који се мешају  и прави се просечан 
узорак. Садржај хранљивих елемената је неуједначен у 
земљишту  и због тога је потребно узети просечан узорак 
(принцип: што већи број појединачних  узорака - просечан 
узорак боље представља парцелу).

Шта је контролна парцела?
Под контролном парцелом подразумева се површина 
земљишта са истом историјом,  која је у протеклих 
неколико година коришћена као једна целина, засад је 
исте старости и  на целој површини је примењивана иста 
агротехника, а посебно ђубрење. Контролна парцела  
мора бити уједначена по надморској висини, нагибу, 
боји, типу и квалитету земљишта, без већих депресија. 
Производна парцела (воћњак, виноград, итд.) може бити 
једна контролна парцела уколико  задовољава претходне 
услове. Уколико је производна парцела неуједначена (по 
надморској висини, нагибу, боји и квалитету земљишта, 
гајеној биљној врсти...) број контролних парцела, тј. 
просечних узорака, зависи од броја постојећих целина.  

Уколико је површина производне парцеле већа од 
3 ha, парцела се дели на више делова  (мање површине 
од 3 ha)  - контролних парцела са којих се узимају 
просечни узорци земљишта. 

Познавање историје парцеле је предуслов 
доброг организовања површина (целина) 
које ће представљати просечан узорак.

Стандардном лабораторијском анализом земљишта одређује се: реакција земљишта 
(вредност pH) активна и супституциона киселост, садржај слободног калцијум карбоната 
у облику CаCO3, садржај органске материје (хумуса), садржај лакоприступачног 
фосфора  у облику P2O5 и садржај лакоприступачног калијума у облику K2O.  На основу 
достављених података, пољопривредни произвођачи  добијају препоруку о правилном 
ђубрењу за наредне четири године,  у смислу количине ђубрива (средстава за исхрану 
биљака органских  и минералних, оплемењивача земљишта и др.), као и времена његове 
примене. Поред тога, анализом земљишта добија се и препорука за примену адекватних 
агротехничких и мелиоративних мера, са циљем заштите и очувања физичких, хемијских 
и биолошких својстава пољопривредног земљишта и постизања оптималних приноса 
 гајених биљних врста уз очување животне средине. 

Савремена пољопривредна производња је данас незамислива  без хемијске анализе земљишта у 

циљу контролe плодности. Инвестиција у анализу земљишта се исплати јер се рационалном применом 

ђубрива постиже профитабилнија производња повећањем приноса или смањењем трошкова ђубрења.
Контрола плодности у току експлоатације вишегодишњег засада изводи се по потреби, а најмање сваке 
пете  године, што је и законска обавеза сваког власника, односно корисника пољопривредног земљишта. 
Од правилног узимања узорака земљишта, зависе и резултати анализе, те према томе и исправност 
закључака  и мера које се предлажу.  Сами власници и корисници земљишта, најбоље познају своју 
парцелу  и ако овом задатку приступе одговорно – узорковање ће бити успешно.

Ово упутство се односи на узорковање земљишта, 

првенствено у воћарској и виноградарској производњи, у 

циљу издавања препоруке за вишегодишње засаде. Код ових 

засада активност кореновог система је највећа у дубљем 

слоју земљишта 30-60 cm.  Узорци земљишта се узимају из 

два слоја дубине: 0-30 и 30-60 cm.

УПУТСТВО ЗА
УЗОРКОВАЊЕ
ЗЕМЉИШТА
за вишегодишње засаде



2. Кретање по парцели
Узорци се узимају међуредно на тај начин да цела парцела буде 
равномерно узоркована. Узорци се, у зависности од величине парцеле, 
узимају из сваког  или сваког другог, сваког четвртог реда итд.

Потребно је водити рачуна да се узорковањем не оштети корен, тако 
што ће место узорковања бити удаљено од стабла најмање 0,7 до 1 m.

1. Потребан прибор
1. Агрохемијска (цеваста) сонда 

или ашов – радно тело дубине 30 cm.

2. Алат за чишћење сонде или нож.

3. Две обележене кофе за две дубине 

узорковања. Једну кофу обележити 

са „0-30 cm“, а другу са „30-60 cm“.

4. Две чврсте пластичне кесе  (PVC врећице) 

минималне запремине три литре.  За сваки 

узорак потребна  је по једна посебна кеса.

5. Оловка (најбоље графитна) 

и више папира за писање 

записника о узорковању и етикета 

за обележавање узорака.

3. Одабир и припрема локације
Потребно је избегавати места у близини путева и 
објеката, ивице парцеле, увратине, као и места где је било 
депоновано стајско ђубриво, средство за калцизацију или 
било који други материјал. Са места узимања појединачног 
узорка, прво је потребно уклонити танки површински слој 
земљишта 1-2 cm  и остатке вегетације, уколико они постоје.

Потребно је увек радити 
са чистим алатом. То значи 
да приликом преласка на 
дубљи слој земљишта или 
следећу парцелу, алат 
треба претходно добро 
очистити, тако да на њему 
нема остатака земљишта од 
претходно узетог узорка.

4. Узимање узорка са 30 cm дубине
Ашовом се извади грумен земље, затим се уз равну ивицу рупе 
поново забоде ашов под правим углом од површине до дубине 
од 30 cm. Пажљиво се извади ашов са земљиштем, тако да оно 
остане на ашову када се он хоризонтално положи. 



7. Уситњавање 
и мешање узорка
Након узимања последњег 
појединачног узорка, земљиште се 
у свакој кофи добро измеша, уситне 
веће грудве и избаце биљни делови. 
Није потребно одстрањивати камење 
(скелет) уколико оно постоји у узетим 
узорцима. Важно је да оно буде 
заступљено у односу (количини) као 
што се налази и у земљишту. 
Након поновног доброг мешања 
земљишта у кофи, у кесу се стави 
до 1 кг земљишта, а вишак се баци. 
Ова количина земљишта представља 
просечни узорак који у нашој 
Лабораторији улази у процес анализе.

6. Узимање узорка 
са 30-60 cm дубине
За узорковање земљишта у винограду и 
воћњаку, потребно је са истог места узети 
и узорак са дубине 30-60 cm. Земљишна 
„трака“  скинута са ашова, убацује се у другу 
обележену кофу. Тако добијени узорци, са 
две дубине у две кофе, представљају прве 
поједничане узорке. Потом се на следећем 
месту, на исти начин узимају следећи 
појединачни узорци и додају претходним. 
Овај поступак се понови са 15-20 равномерно 
распоређених места по целој површини 
контролне парцеле, при чему се појединачни 
узорци са исте дубине убацују у исту кофу. 

5. Одбацивање  
земљишта на ашову
Потом се по земљишту које је на 
ашову, ножем направи „каиш - трака“, 
ширине 2-3 cm, по средини радног 
дела ашова, од равног дела до врха 
(шпица), тј. до дубине од 30 cm. 
Земљиште се на ашову лево и десно 
од „траке“ одбаци, а „средишња трака“ 
земљишта се убаци  у чисту кофу.

Ова процедура одбацивања се 
понавља  и приликом узимања узорка 
са дубине 30-60 cm, а појединачни 
узорак се убацује у другу означену 
кофу 30-60 cm.



9. Паковање узорака
У врећицу обавезно ставити етикету са подацима везаним за 
узорак земљишта (дубина, подаци о парцели/делу парцеле...), 
затим врећицу добро затворити.  Ако је земљиште влажно, најбоље 
ставити узорак у дуплу кесу, а етикету ставити између кеса, како 
би остала сува (поготово ако сте на етикети писали хемијском 
оловком). Најважније је на етикети која се убацује у врећицу 
обележити дубину са које је узет узорак: 0-30 cm или 30-60 cm.  
Све прикупљене узорке спаковати у већу кесу и приложити 
записник о узорковању са осталим општим подацима о узорку 
(име и презиме, локалитет итд.).

Уколико се прикупља више од два узорка, 
важно је да сваки, поред означене дубине, 
има ознаку о називу парцеле и делу 
парцеле са које је узет. Ови називи могу 
да буду у слободној форми нпр. парцела 
„мерло“ и парцела „прокупац“ и сл.

8. Корисни подаци о узорку:
1. Датум узорковања *
2. Опис узорка (навести све  податке са етикета: 

дубина и опис парцеле у слободној форми) *
3. Име и презиме корисника *
4. Адреса (улица и број,  

место, поштански број, 
 контакт телефон, e-mail) *

5. Катастарска општина

6. Катастарски број парцеле

7. Број пољопривредног газдинства 

8. Величина парцеле

9. GPS координате  (уколико их је могуће узети)

10. Биљна врста и сорта *
11. Нагласити да ли је  засад у експлоатацији  

или се планира подизање *
12. Година заснивања  винограда, воћњака *
13. Густина садње 

14. Очекивани принос

15. Нагласити да ли су у питању  стоне 
или винске сорте винове лозе

16. Подаци о претходном ђубрењу 
 и уношењу стајњака

17. Подаци да ли је  примењена калцизација 
 (примена кречног средства)

 

* Обавезни подаци


