
 

 

Vzorčne enote:  

Za potrebe kontrole rodovitnosti tal in gnojenja odvzamemo združene talne vzorce, ki morajo 
odražati reprezentativnost tal oziroma zemljišča. Običajno gre za zemljiško parcelo z enako 
rabo oziroma kmetijsko kulturo ali geografsko zaokroženo rabo tal (GERK).  

Reprezentativnost talnega vzorca zagotovimo z zbiranjem vzorčkov tal po celotni površini.  

V kolikor je parcela ali GERK pedološko homogena odvzamemo en združen vzorec, sestav-
ljen iz  20 do 25  vzorčkov, naključno odvzetih po parceli, pri čemer se izogibamo roba parce-
le.  

V kolikor je parcela ali GERK večja od 5 ha ali pedološko zelo različna, kar povzroča tudi 
neenakomeren pridelek na parceli ali GERK-u, je potrebno parcelo ali GERK razdeliti v dve 
ali več podenot in odvzeti ločene združene vzorce za vsako podenoto. Tudi za podenote vel-
ja, da združeni vzorec tal pripravimo iz 20 - 25 mest naključno razporejenih po parceli, pri 
čemer se izogibamo roba parcele (vsaj 1 m od vzdolžnega roba in vsaj 3 m od roba na obra-
čališčih) in drugih delov zemljišč (vozne poti ipd.), ki ne predstavljajo povprečnega stanja tal, 
ki jih želimo preiskati. 

 

Globina in čas vzorčenja:  

- njivska raba: globina ornice (0 - 20 cm)  

- travniška raba: 0 – 6 cm  

- vzorčimo vedno za isto poljščino v kolobarju. Zadošča vzorčenje in analiza tal na vsake 
4 – 6 let.  

Pozor: vzorčiti se ne sme takoj po gnojenju – od gnojenja do vzorčenja mora miniti vsaj 1 

mesec! 

 

Oprema za odvzem združenih vzorcev:  

Za kakovostno vzorčenje je potrebno uporabiti ustrezne sonde. Vsak vzorček damo neposre-
dno v vrečko za vzorčenje. Količina združenega vzorca sestavljenega iz 20 – 25 vzorčkov naj 
tehta ca. 0,5 do največ 1 kg svežih tal. Vrečka je lahko zelo močna papirnata (da se ne strga) 
ali plastična. Vzorce je potrebno čim prej dostaviti v laboratorij, najbolje v 24 urah. Pred tem 
jih hranimo na hladnem.  

Označevanje vzorcev:  

Vsak vzorec je potrebno opremiti s podatki o lastniku (ime, priimek, naslov), številki MID, šte-
vilki GERK, oznaka vzorca (običajno je to »ime« parcele, po kateri jo lastnik pozna oziroma 
oznaka posameznega dela GERKa), podatek o predhodni poljščini, datumu vzorčenja in glo-
bini vzorčenja. Podatki naj bodo zapisani na zunanji strani embalaže (v notranjosti pride do 
razkroja napisa). 

 

NAVODILO ZA ODVZEM TALNIH VZORCEV  

ZA KONTROLO RODOVITNOSTI TAL 

 

Znanost in servis za vaš uspeh ® 



 

NAVODILO ZA POŠILJANJE VZORCA 

1. Odvzeti vzorec (približno 1 kg) vsujte v priloženo PVC vrečko in vsebino oblikujte – 
prilagodite prostornini škatle. Preostali, nepolni del vrečke, ovijte okrog oblikovane-
ga vzorca.  

2. Izpolnite priloženo nalepko s potrebnimi podatki – glejte odstavek Označevanje 
vzorcev na prejšnji strani. Odstranite zaščitno podlago nalepke in jo zalepite na 
vzorec tako, da preprečite razsutje vsebine.  

3. Tako pripravljen in opremljen vzorec položite v škatlo, jo dobro zaprite in oddajte 
na katerikoli pošti. Poštnine ne plačate.  

OPOZORILO Nalepka za opremljanje vzorca nalepite jo na zunanjo stran vrečke (vzorca) 

 

Znanost in servis za vaš uspeh ® 

 

Za več informacij pokličite na : 

 

Infrastrukturni center za pedologijo in varstvo okolja UL, Biotehniška fakulteta 
Pedološki e-mail: Marko.Zupan@bf.uni-lj.si laboratorij Tel.: 01 320 32 11  

In ali 

Pioneer Semena Holding GmbH Parndorf, PSH poslovno svetovanje, Podružnica 
Murska Sobota, tel.: 02 521 36 20 


