
Recoltarea probelor de sol pentru analize fizico-
chimice de laborator - cartarea agrochimică

Dr. ing. Daniela TRIFAN



Pregătirea pentru cartare

• Pentru recoltarea probelor de sol este necesar să se constituie o baza materială şi să se stabilească

anumite criterii de recoltare, în funcție de natura folosirii terenului, de gradul de uniformizare a solului şi a

fertilizărilor anterioare.

• Baza materială este formată din: 

- hărți şi planuri topografice, 

- sondă agrochimică sau cazma, 

- cutie sau găleată pentru amestecarea probelor individuale,

- pungi și etichete pentru probele medii,

- tabel de înregistrare a probelor recoltate (Anexa 1) şi un mijloc de deplasare. 

• Hărțile şi planurile topo-pedologice trebuie să fie alcătuite la scara 1:10.000 pentru terenuri plane, 

folosite în cultura mare, fânețe şi păşuni;  1:5.000 pentru terenurile neuniforme din cultura mare şi pentru

plantațiile de pomi şi viță de vie şi 1:2.000 sau 1:1.000 pentru culturile legumicole din câmp, sere şi solarii.



Etapele recoltării probelor de sol:





Nr. crt. Sola Parcela Suprafața (ha)
Nr. probe 
parțiale

Adâncimea de 
recoltare (cm)

Cultura 
precedentă și 

producția obtinută

Fertilizată cu ….. 
și în doză de… la 

data:

Cultura 
următoare

Producție 
scontată

PROCES VERBAL PRIVIND PRELEVAREA PROBELOR MEDII DE SOL RIDICATE 

LA DATA DE……………………………….. LA SOCIETATEA/FERMA ………………………………………

CU DATELE DE CONTACT: Nume si prenume:…………………………….., tel:.............................................



Ce cuprinde un 
studiu agrochimic?



1. INTRODUCEREA cuprinde informatii despre exploatatia agricola, suprafata totala cartografiata si

modul in care a fost impartita.

Studiul agrochimic informativ a fost realizat pentru exploatația agricolă a S.C. LIVANDI S.R.L.,

administrată de Dl. Mocanu Andrei.

Obiectul prezentului studiu l-a constituit solul de pe suprafața de 564 ha, din zona Vadeni, judetul Braila,

aferentă exploatației agricole a SC LIVANDI S.R.L., pe care beneficiarul a împărțit-o în 53 parcele omogene,

aducând la laborator 53 probe medii de sol, recoltate pe adâncimea de 0 – 25cm, prin metoda diagonalei.

Scopul lucrării a fost reprezentat de executarea analizelor fizico-chimice informative de sol și

interpretarea acestora, urmate de realizarea planului de fertilizare pentru fiecare parcelă, conform culturii

programate și a recoltelor scontate de către beneficiar.




