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ЕЛЕКТРОННА КАРТА ГРУНТІВ
ТОВ «АгроПраво» надає послугу отримання електронної карти ґрунтового покриву. 

Карта передається замовнику у форматі геоінформаційних платформ (файли з розширенням *shp, *dmf, 

*kml, *kmz та інші) або у редакторі документів (з розширенням *pdf).

Електронні карти можуть використовуватись:

для планування та проведення агротехнічних і меліоративних заходів на території господарств;

при розробці заходів щодо підвищення родючості ґрунту;

для організації раціонального використання території.

Назва поля/Агровиробнича група ґрунтів Площа, га %

Поле № 1 91,6

121г Лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни легкосуглинкові 11,8 12,9%

134г Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені легкосуглинкові ґрунти 2,9 3,2%

29г Ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти 33,7 36,8%

40в Темно-сірі опідзолені та слабореградовані супіщані ґрунти 7,3 8,0%

45г Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глеюваті легкосуглинкові 2,0 2,2%

5б Дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти на піщаних відкладах 33,9 37,0%

Поле № 2 102,1

29г Ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти 25,6 25,1%

40в Темно-сірі опідзолені та слабореградовані супіщані ґрунти 75,8 74,3%

40г Темно-сірі опідзолені та слабореградовані легкосуглинкові ґрунти 0,6 0,6%

Поле № 3 96,2 0,0%

29в Ясно-сірі і сірі опідзолені супіщані ґрунти 47,6 49,5%

29г Ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти 0,0 0,0%

40г Темно-сірі опідзолені та слабореградовані легкосуглинкові ґрунти 45,9 47,7%

41г Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані легкосуглинкові ґрунти 2,7 2,8%

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАД ПОЛЯ

РЕЗУЛЬТАТ
Знаючи точний вид ґрунту на оброблюваній території, можна раціонально визначити 

культуру для вирощування, яка дасть високий рівень родючості.

Ґрунти мають свої класифікації та класи придатності. Відповідно вони можуть бути як  

сильно родючими, мало родючими, або взагалі деградованими. Доцільним є 

інтерактивна карта, на якій можна відобразити всі ґрунти які знаходяться на території, 

для подальної раціональної організації сільського господарства.  

Важливо знати до якої агровиробничої групи віддноситься земля, адже для кожного 

ґрунту потрібен особливий обробіток. Розуміючи до якої агровиробничої групи ґрунтів

належить земля, можна робити висновки щодо її придатності у сільському

господарстві. Відповідно для кожної культури є свої ідеальні ґрунти, на яких

урожайність буде максимально. Так само є і деградовані ґрунти, на яких вирощування

с/г культур буде недоцільним і малоприбутковим. 

Для отримання великого прибутку потрібно доцільно підбирати культуру, яка буде 

вирощуватися на цих грунтах.  Наприклад для вирощування озимої пшениці найкраще

підходять Чорноземи середньосуглинкові, а недоцільно її вирощувати на Дерново

підзолистих супіщаних грунтах. Тому дуже важливе розуміння агровиробничої групи

ґрунтів, які знаходяться у користуванні.
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