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Ponuka na odber vzoriek pre ASP.
Agrochemické skúšanie pôd (ASP) upravuje Zákon č. 136/2000, ktorý
ukladá podnikateľom v poľnohospodárstve povinnosť po vyzvaní a podľa
pokynov ÚKSUP-u vykonať alebo zabezpečiť odber pôdnych vzoriek.
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky vydal našej
spoločnosti POVERENIE číslo : AVR/03/2008, ktorým poveruje
spoločnosť AGRARIS, s.r.o. výkonom odberu pôdnych vzoriek na ASP.

Podnikom zabezpečujeme odber pôdnych vzoriek pre ASP :
1.

na základe aktuálnej Žiadosti o dotácie, Zoznamu vzoriek a mapových podkladov z ÚKSUP-u a v spolupráci
s agronómom podniku navrhneme optimálne rozloženie vzoriek a pripravíme odberovú mapu

2.

odber vzoriek vykonávame ručne - sondážnymi tyčami, v zmysle Zákona č. 136/2000, Vyhlášky 151/2016
a Metodických pokynov ÚKSUP-u. Každá vzorka sa skladá minimálne z 30 vpichov odobratých v pravidelných
intervaloch z odberovej trasy

3.

pri odbere vzoriek používame na navigáciu po celej odberovej trase GPS, takže je možné v budúcnosti urobiť
opakovaný odber z tej istej odberovej trasy

4.

odobraté vzorky sú vysušené, rozdrvené a preosiate na sitách 2 mm

5.

vzorky zabalíme a označíme podľa Metodiky ÚKSUP-u

6.

spracujeme dokumentáciu potrebnú pre odovzdanie vzoriek na ÚKSUP (tabuľky, mapy)

7.

po obdržaní výsledkov ASP je možné spracovať mapu zásobenosti živín (pH, P, K, Mg)

V spolupráci so spoločnosťou AURUS, s.r.o. využívame informačný systém AURUS AGRO ako zdroj
mapových podkladov a aktuálnej evidencie podniku pri vytváraní odberových trás.
Po odbere pôdnych vzoriek spätne poskytneme odberové lokality jednotlivých vzoriek (súradnice XY),
ktorým budú pripojené výsledky ASP z ÚKSUP.
Naše služby využíva množstvo poľnohospodárskych subjektov, ktorým okrem odberu vzoriek pre ASP pravidelne
zabezpečujeme služby v oblasti mapovania pozemkov pomocou GPS, prípravy podkladov na dotácie, tvorby mapových
podkladov pre potreby evidencie pôdy a agronomických činností.
V prípade záujmu Vám radi poskytneme bližšie informácie.
S pozdravom
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