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Лабораторна робота 1 

Визначення мінеральних форм фосфору за методом Чанга-

Джексона 

Значення методу. В залежності від типу ґрунту склад мінеральних 

форм фосфору значно відрізняється. Виділяють біля 200 мінеральних 

сполук фосфору. В карбонатних ґрунтах переважають фосфати 

кальцію, в слабокислих – півтораоксидів і кальцію, в кислих 

півтораоксидів. Розчинність, доступність рослинам, а відповідно, 

цінність для живлення рослин, - різна. Для визначення мінеральних 

форм фосфору використовують методи Чирікова, Чанга-Джексона, 

Гінзбург-Лебедєвої. Метод Чанга-Джексона – дозволяє найбільш 

повно вилучати фосфор, особливо на кислих залізистих ґрунтах. 

Принцип методу. Метод базується на послідовному обробітку 

однієї наважки ґрунту різними розчинниками, кожен з яких вилучає 

певні фракції мінеральних фосфатів ґрунту (Са-Р, Al-P, Fe-P та інші.), 

співвідношення грунт:розчин=1:50. 

Реактиви та обладнання:1 н розчин NH4Cl; 0,5 н розчин NH4F; 0,1 

н розчин NаОН; 0,5 н розчин Н2SО4;0,8 М розчин Н3ВО3; насичений 

розчин NaCl; активоване вугілля. Центрифуга, АВУ, ФЕК, 

центрифужні пробірки на 50 мл, пробки, мірні колби на 50 мл, 

плоскодонні колби на 50-100 мл, піпетки градуйовані, фільтрувальний 

папір (біла, синя смуга). 

Хід роботи 
1 Приготування витяжки 1н NH4Cl.(рихлозв’язані фосфати). 0,5г 

ґрунту (просіяного через сито Ø 0,25 мм) переносять в центрифужні 

пробірки на 40-50 мл, приливають 25 мл 1н розчину NH4Cl, 

закривають пробками, змішують 30 хв на ротаторі, центрифугують 

10хв із швидкістю 2-3 тис. обертів. Прозорий розчин зливають в 

плоскодонні колби на 50-100 мл, потім 10-20 мл розчину беруть в 

мірні колби на 50 мл для колориметричного визначення фосфору. 

2. Приготування витяжки 0,5 н NH4F.(фракція Al-P) До залишку 

ґрунту в центрифужні пробірки приливають 25 мл 0,5 н розчину NH4F 

з рН 8,5. Пробірки закривають та змішують одну годину, а потім 

центрифугують. Прозорий центрифугат зливають в колби на 50 мл. 

Сюди ж для знебарвлення розчину добавляють активоване вугілля. 

Настоюють 10 хв і фільтрують через щільний фільтр (біла, синя смуга) 

в поліетиленову або пропарафінену посудину. 
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Зберігати в скляній посуді фторамонійну витяжку не 

рекомендується, так як NH4F здатний вилуговувати із скла кремнієву 

кислоту, яка може змінити результати аналізу. 5-20 мл витяжки 

відбирають в мірні колбочки на 50 мл, розводять водою до 30 мл і 

додають 10 мл 0,8 М розчину Н3ВО3 для зв’язування іона фтору в 

комплекс NH4ВF4. Далі визначають фосфор за Труогом-Меєром. 

Шкала зразкових розчинів також готується з додаванням 0,5 н 

NH4F та розчину Н3ВО3. 

Для видалення решток розчину фторидної витяжки до залишку 

ґрунту в центрифужні пробірки доливають 25 мл насиченого розчину 

NaCl, перемішують 15хв, центрифугують і розчин виливають. Зразок 

ґрунту використовують для лужної витяжки. 

3. Приготування витяжки 0,1 н NаОН витяжки. (фракція Fe-P). До 

промитого залишку ґрунту приливають 25 мл 0,1 н NаОН, змішують 2 

години, настоюють 18-20 годин, центрифугують. Прозорий 

центрифугат зливають в плоскодонні колбочки, приливають сюди ж 

10 крапель(~0,5 мл) концентрованої Н2SО4 для коагуляції гумінової 

кислоти і активоване вугілля. Суміш перемішують, настоюють 10-20 

хв та фільтрують через щільний фільтр. 5-20 мл фільтрату беруть для 

визначення фосфору. Залишок ґрунту в пробірці промивають 25 мл 

насиченого розчину NaCl як в попередній витяжці. 

4. Приготування витяжки 0,5 н Н2SО4 витяжки.(фракція Са-Р). До 

промитого залишку ґрунту приливають 25 мл 0,5н розчину Н2SО4, 

перемішують 1 годину, центрифугують і розчин зливають в 

плоскодонні колби. 5-20 мл прозорого центрифугата відбирають в 

мірні колби, нейтралізують і визначають фосфор колориметрично.  

Розрахунок вмісту фосфору здійснюють за формулою 

Х = 
ab

cA

•

•• 100
,                                         (1) 

де Х – кількість Р2О5 на 100 г ґрунту, А – кількість Р2О5 за 

калібрувальним графіком, мг; с – загальний об’єм витяжки, мл; b – 

об’єм витяжки, взятий для аналізу, мл; а – наважка ґрунту, г. 

Питання для самоконтролю. 

1.Охарактеризуйте методи визначення фосфору в грунті. 

2.В чому полягає принцип методу визначення мінеральних форм 

фосфору? 
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3. Наведіть принцип побудови калібрувального графіка для 

фотометра. 

 

Лабораторна робота 2 

Визначення загального вмісту органічних та мінеральних 

фосфатів ґрунту методом прокалювання Сендерса-Вільямса 

Значення методу. Валовий фосфор в ґрунтах складається з 

органічних та мінеральних сполук. Визначення валових запасів 

необхідне для оцінки загальної забезпеченості ґрунту фосфором. Для 

того щоб визначити загальний вміст фосфору в ґрунті потрібно як 

можна повніше зруйнувати сполуки, в склад яких входить фосфор і 

перевести його в розчин. Для цього грунт сплавляють з лугами та 

розкладають фтористоводневою кислотою в платиновій посудині, або 

обробляють грунт „царською горілкою”, азотною кислотою, 

перманганатом і т.д. більшість методів досить трудомісткі і складні. 

Метод Сендерса-Вільямса дає можливість визначити 75-95 % 

валового фосфору ґрунту і встановити співвідношення між 

органічним та мінеральним фосфором, які мають різне значення для 

живлення рослин. 

Принцип  методу. Метод базується на паралельному визначенні 

фосфору в прокаленому та непрокаленому ґрунті, який обробляють 

0,2 н розчином Н2SО4. 

Реактиви та обладнання: 0,2 н розчин Н2SО4; тиглі порцелянові; 

муфельна піч; плоскодонні колби на 100 мл; мірні колби на 50 мл; 

пробки; ротатор, ФЕК. 

Хід роботи 
1 г ґрунту просіяного через сито (Ø 0,25 мм), поміщають у 

порцеляновий тигель і прокалюють 2-3 години при температурі 500-

550 
о
С. Після цього прокалену наважку кількісно переносять з 50 мл 

0,2 н розчину Н2SО4 з тигля в плоскодонну колбочку об’ємом 100 мл, 

закривають пробкою і перемішують 2 години. Настоюють 16-18 годин 

і отримують розчин А. 

Окрему наважку ґрунту 1 г поміщають в плоскодонну колбу на 

100 мл, приливають 50 мл 0,2 н розчину Н2SО4 і обробляють як і 

розчин А. Так отримують розчин Б. 

В аліквотах розчинів А і Б, після їх нейтралізації визначають 

фосфор колориметрично за методом Труога-Меєра. Органічний 

фосфор визначають по різниці між вмістом в розчинах А і Б. 
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Розрахунок вмісту фосфору здійснюють за формулою 

Х = 
ab

cA

•

•• 100
,                                            (2) 

де Х – кількість Р2О5 на 100 г ґрунту; А – кількість Р2О5 за 

калібрувальним графіком, мг; с – загальний об’єм розчину для 

приготування витяжки, мл; b - об’єм витяжки, взятий для аналізу, мл; 

а – наважка ґрунту, г. 

Питання для самоконтролю. 

1. Наведіть принцип методу визначення вмісту органічних та 

мінеральних фосфатів. 

2. В чому полягає визначення фосфору колориметрично за методом 

Труога – Меєра ? 

3. Для чого необхідне визначення валових запасів фосфору ? 

 

Лабораторна робота 3 

Визначення вмісту обмінного калію в карбонатних ґрунтах за 

методом Протасова 

Суть методу полягає в тому, що обмінний калій з ґрунту 

витісняють карбонатом амонію в розчин у співвідношенні 1:20. 

[ ] ( ) [ ] 32324
4

22 COKГВКCONHГВК
NH

Ca

К

Са +→+
+

+

+

+  

Вміст калію у витяжці визначають за допомогою полуменевого 

фотометра. 

Реактиви і обладнання: Вихідний зразковий розчин (0,792 г KCl, 

зваженого з похибкою не більш як 0,001 г, розчиняють у 0,2 н розчині 

(NH4)2CO3 і доводять об’єм у мірній колбі до 1 л. У 1 мл розчину 

міститься 0,5 мг К2О), 0,2 н розчин карбонату амонію, полуменевий 

фотометр, мірна колба на 500 мл – 12, мірний циліндр на 250 мл - 1. 

Хід роботи 
20 г ґрунту вміщують у колбу місткістю 500 мл, приливають      

200 мл 0,2 н розчину (NH4)2CO3, збовтують 5 хв і залишають стояти    

1 год. Суспензію фільтрують крізь складчастий фільтр. Після 

закінчення фільтрування фільтр з ґрунтом переносять у колбу і знову 

заливають 200 мл 0,2 н розчином (NH4)2CO3. Збовтують 5 хв і через    

1 год фільтрують. Обидві витяжки змішують. Вміст калію визначають 

за допомогою полуменевого фотометра. Калібрування полуменевого 

фотометра проводять за шкалою зразкових розчинів. Для 
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приготування шкали беруть 10 мірних колб на 500 мл і доливають 

певну кількість вихідного розчину KCl: 

 
Номер 

зразкового 

розчину 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Об’єм 

вихідного 

розчину KCl, 

мл 

0 0,5 1 2 3 5 10 20 30 40 

Вміст калію, 

що відповідає 

мг К2О на 

1000 г ґрунту 

0 10 20 40 60 100 200 400 600 800 

 

Об’єм зразкових розчинів доводять до 500 мл 0,2 н розчином 

(NH4)2CO3. Встановлюють полуменевий фотометр на нуль за 

допомогою зразкового розчину № 1. Після проведення калібрування 

полуменевого фотометра, проводять визначення вмісту обмінного 

калію у досліджуваному розчині.  

Знаючи вміст обмінного калію в карбонатних ґрунтах, визначають 

забезпеченість рослин калієм (таблиця 1). 

Таблиця 1 

Забезпеченість рослин обмінним калієм, мг на 1000 г ґрунту 

(за методом Протасова) 

Забезпеченість 

рослин 

Зернові 

культури 
Коренеплоди 

Овочеві 

культури 

Дуже низька < 100 < 200 < 300 

Низька < 200 < 300 < 400 

Середня 200 – 300 300 – 400 300 – 500 

Висока > 300 > 400 > 500 

 

Питання для самоконтролю. 

1. Як вилучають обмінний калій з ґрунту? 

2. Принцип роботи полуменевого фотометра. 

3. Принцип побудови калібрувального графіка при визначенні 

обмінного калію. 
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Лабораторна робота 4 

Визначення водорозчинної форми калію 

Водорозчинний калій у грунті визначають для кількісної 

характеристики вмісту калію в ґрунтовому розчині. Це калій, який 

входить до складу простих солей (хлоридів, сульфатів, нітратів тощо), 

що знаходяться в розчині в умовах природної вологості, і складних 

(силікатів та алюмосилікатів), що переходять у витяжку при 

широкому співвідношенні грунт:вода.  

Для незасолених ґрунтів водна витяжка у певні мірі відображає 

вміст калію в ґрунтовому розчині. Для засолених ґрунтів вона 

використовується для встановлення ступеня і характеру засолення 

ґрунту. 

Вміст водорозчинного калію в незасолених ґрунтах здебільшого 

менше 10 мг на 1 кг ґрунту. Він не характеризує родючості ґрунту за 

вмістом калію. Ця витяжка широко використовується при дослідженні 

форм калію, ступеня окультурення та удобрення культур. 

Суть методу. Водорозчинний калій вилучають з ґрунту 

дистильованою водою в розчин у співвідношенні 1:5. 

Реактиви і обладнання. Вихідний зразковий розчин (0,792 г KCl, 

зваженого з похибкою не більш як 0,001 г, розчиняють дистильованій 

воді і доводять об’єм у мірній колбі до 1 л. У 1 мл розчину міститься 

0,5 мг К2О), дистильована вода, полуменевий фотометр, ротатор, 

мірна колба на 500 мл – 10, мірна колба на 200-250 мл - 1,  мірний 

циліндр на 50 мл. 

Хід роботи 
10 г ґрунту вміщують у колбу місткістю 200 - 250 мл, приливають 

попередньо прокип’яченої дистильованої води, збовтують на ротаторі 

протягом 3 хв і фільтрують.  
Номер 

зразкового 

розчину 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Об’єм 

вихідного 

розчину KCl, 

мл 

0 0,5 1 2 3 5 10 20 30 40 

Вміст калію, 

що відповідає 

мг К2О на 

1000 г ґрунту 

0 10 20 40 60 100 200 400 600 800 

Визначення вмісту калію у фільтраті проводять на полуменевому 
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фотометрі. Калібрування полуменевого фотометра проводять за 

шкалою зразкових розчинів. Для приготування шкали беруть 10 

мірних колб на 500 мл і доливають певну кількість вихідного розчину 

KCl. 

Об’єм зразкових розчинів доводять до 500 мл дистильованою 

водою. Встановлюють полуменевий фотометр на нуль за допомогою 

зразкового розчину № 1. Після проведення калібрування 

полуменевого фотометра, проводять визначення вмісту 

водорозчинного калію у досліджуваному розчині. 
Питання для самоконтролю. 

1. Значення водорозчинної форми калію у живленні рослин. 

2. Сформулюйте суть методу визначення водорозчинного калію. 

3. Проведення калібрування полуменевого фотометра перед 

визначенням калію в грунті. 

 

Лабораторна робота 5 

Визначення вмісту рухомих сполук фосфору в карбонатних 

грунтах за методом Олсена 

Суть методу. Рухомі сполуки фосфору вилучають з ґрунту 0,5 н. 

розчином NaHCOз (рН = 8,5). Кількість фосфору, яка перейшла у 

витяжку, визначають фотометрично за методом Деніже, 

використовуючи одну з його модифікацій. 

Розчинність фосфатів кальцію залежить від величини рН і 

активності іонів кальцію. Мінімальна розчинність їх спостерігається 

при рН від 7 до 7,5. При зміні рН у кислий або лужний бік розчинність 

фосфатів збільшується. 

Гідрокарбонат-іони (НСО3), пригнічуючи активність іонів кальцію 

в розчині з рН = 8,5, сприяють переходу в розчин фосфору, зв'язаного з 

іонами кальцію. При цьому розчин NaHCО3 здатний частково 

екстрагувати з ґрунту навіть фосфор, зв'язаний з алюмінієм і залізом, 

внаслідок утворення алюмінатів і гідроксидів заліза і переходу в 

розчин фосфору, зв'язаного з цими іонами. 

Метод Олсена має цілий ряд переваг порівняно з методом 

Мачигіна: гідрокарбонат натрію негігроскопічний і є більш хімічно 

стійкою сполукою, ніж карбонат амонію; замість 20-24-годинного 

настоювання розчину з ґрунтом його протягом 30 хв збовтують; 

громіздкий процес окислення органічних речовин, які перейшли у 

витяжку, перманганатом калію замінено знебарвленням витяжки, 
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додаванням активованого вугілля, здатного адсорбувати органічні 

сполуки. 

Реактиви і обладнання. 0,5 н розчин NaHCO3 з рН=8,5 (42 г солі 

NaHCO3 розчиняють у 500 – 600 мл теплої води, охолоджують та 

доводять до 1 л водою, перемішують, перевіряють значення рН, за 

необхідністю, регулюють рН за допомогою 0,1 – 0,5 н розчину NaOH); 

0,5 н КМп04; β-динітрофенол; 10 % НСІ; молібдат амонію, 2,5 % 

розчин хлориду олова (II). ФЕК, плоскодонні колби на 250 мл, мірні 

колби на 100 мл, бюретка. 

Хід роботи 
5 г ґрунту переносять у плоскодонну колбу місткістю 200-250 мл, 

приливають 100 мл 0,5 н. розчину NaHCО3, додають 1-3 г 

активованого вугілля і збовтують 30 хв, потім фільтрують. Доцільно 

знебарвлювати не всю витяжку, а лише її частину. Якщо фільтрат не 

знебарвився, то до нього додають ще порцію вугілля, перемішують, 

залишають на 10-15 хв і знову фільтрують. Знебарвлення витяжки 

можна провести окисленням її 0,5 н розчином КМпО4, як описано в 

методі Мачигіна.  

Залежно від вмісту рухомих фосфатів беруть піпеткою 5-20 мл 

безбарвного прозорого фільтрату в мірну колбу на 100 мл і обережно 

нейтралізують при наявності β-динітрофенолу 10%-м розчином НСІ. 

Дають розчину деякий час постояти, час від часу помішуючи, для 

повного видалення СО2. 

Далі фосфор визначають фотометрично за методом Деніже в 

модифікації Труога-Мейєра. У мірну колбу до знебарвленого розчину 

доливають дистильованою водою до об'єму приблизно 80 мл і 4 мл 

молібдату амонію. Потім доливають водою майже до риски, 

перемішують, доливають 6 крапель розчину хлориду олова (II), 

доводять об'єм дистильованою водою до риски і знову ретельно 

перемішують. Визначення можна проводити і в мірній колбі на 50 мл, 

але реактивів додають тоді в два рази менше. Через 5-10 хв розчини 

фотометрують при червоному світлофільтрі. Розчин порівняння 

приготовляють в аналогічних умовах і з тією самою кількістю 

реактивів, але без наявності фосфору. 

Вміст фосфору в ґрунті визначають за допомогою калібрувального 

графіка. Для цього приготовляють шкалу зразкових розчинів. У вісім 

мірних колб на 50 мл приливають 1, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20 мл зразкового 

розчину, додають 3 краплі β-динітрофенолу і титрують 1%-м 
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розчином сірчаної кислоти до появи слабко-жовтого забарвлення, при-

ливають 2 мл молібденової рідини, доливають водою до 90-95 мл, 

збовтують, додають 3 краплі розчину хлориду олова (II) і об'єм 

доводять водою до риски. Через 5 хв розчини фотометрують проти 

розчину порівняння. Знаючи вміст фосфору (Р2О5) і оптичну густину 

зразкових розчинів, будують калібрувальний графік. 
Вміст рухомого фосфору (Р2О5), в міліграмах на 1000 г ґрунту, 

обчислюють за формулою 

Р2О5= 
m

a 1000⋅
,                                            (3) 

де а – кількість Р2О5, знайдена за калібрувальним графіком, мг; m – 

розрахункова маса ґрунту, г; 1000 – для перерахунку на 1 кг ґрунту. 

Забезпеченість рослин фосфором, мг Р2О5 на 1000 г ґрунту: менш 

як 25 – низька; 25 – 50 – середня; 50 – 90 – підвищена; 90 і більше – 

висока. 

Питання для самоконтролю. 

1. Наведіть принцип побудови калібрувального графіка при 

визначенні рухомих сполук фосфору на фотометрі. 

2. В чому полягає суть методу визначення фосфору за методом 

Деніже в модифікації Труога-Мейєра. 

3. Розкрийте суть методу визначення рухомих сполук фосфору в 

карбонатних ґрунтах за методом Олсена. 

 

Завдання до контрольної роботи для студентів заочної форми 
навчання  

Види і методи аналізу, що використовуються в агрохімічних 

дослідженнях 

1. Методи хімічного аналізу. 

2. Методи фізико – хімічного аналізу. 

3. Методи фізичного аналізу. 

4. Біологічні методи досліджень (в цілому). 

5. Біологічні методи досліджень: польовий метод. 

6. Біологічні методи досліджень: лізиметричний метод. 

7. Біологічні методи досліджень: рослинна діагностика. 

8. Бактеріологічні методи досліджень. 

9. Лабораторні методи аналізу. 

10. Чутливість різних методів аналізу. 
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Фізико-хімічні методи досліджень 

1.Рентгенфлуоресцентний елементний аналіз. 

2.Нейтронний активаційний аналіз. 

3. Нефелометрія. 

4.Основні принципи фотометричного аналізу. 

5.Порядок роботи на КФК-3. 

6.Теоретичні основи атомної спектрофотометрії. 

7.Атомно-адсорбційний спектрофотометр. 

8.Полуменева та неполуменева атомізація у атомно-адсорбційному 

спектрофотометрі. 

9. Атомна емісійна спектроскопія. 

10.Атомна флуоресценсія. 

1.Теоретичні основи полуменево-фотометричного методу. 

2.Полуменевий фотометр. 

3.Теоретичні основи поляриметричного методу. 

4.Принцип роботи цукрометра. 

5.Метод мічених атомів. 

6.Основні принципи хроматографічного методу. 

7.Газова хроматографія. 

8.Рідинна хроматографія. 

9.Теоретичні основи потенціометричного методу. 

10.Підготовка приладу до роботи (іономір) та вимірювання рН-

розчину. 

1. Аналіз мінералів за допомогою методу електронної мікроскопії. 

2.Встановлення реплікації та розповсюдження вірусів по рослині за 

допомогою методу електронної мікроскопії. 

3.Визначення будови вірусів за допомогою методу електронної 

мікроскопії. 

4.Методи препарування зразків при електронній мікроскопії. 

5.Теоретичні основи електронної мікроскопії. 

6.Рефрактометричний аналіз. 

7.Спектрофотометр. 

8.Теоретичні основи інфрачервоної спектроскопії. 

9.Дериватограф. 

10.Основні принципи термічного аналізу. 
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Застосування методів фізико-хімічного аналізу в агрохімії 

1.Застосування фотометричного методу при аналізі ґрунту. 

2. Застосування фотометричного методу при аналізі рослин та добрив. 

3.Застосування методу атомної спектрофотометрії при аналізі ґрунту, 

рослин та добрив. 

4.Застосування полуменево – фотометричного методу при аналізі 

ґрунту. 

5. Застосування полуменево – фотометричного методу при аналізі 

рослин. 

6. Застосування полуменево – фотометричного методу при аналізі 

добрив. 

7.Застосування рефрактометричного методу при аналізі рослин та 

рослинницької продукції. 

8.Застосування поляриметричного методу в агрономії. 

9.Застосування методу хроматографії при аналізі ґрунту, рослин та 

добрив. 

10.Застосування потенціометричного методу в агрономії. 

Методи визначення 

1.Методи визначення сполук азоту в грунті. 

2. Методи визначення сполук азоту в рослинах та добривах. 

3. Методи визначення сполук фосфору, калію в грунті. 

4. Методи визначення сполук фосфору, калію в рослинах та добривах. 

5.Методи визначення мікроелементів в грунті. 

6.Методи визначення мікроелементів в рослинах. 

7.Методи визначення якості продукції рослинництва. 

8.Методи аналізу азотних та калійних добрив. 

9.Методи аналізу фосфорних добрив. 

10.Методи аналізу комплексних добрив. 

З кожного блоку питань вибирається одне по останній цифрі 

залікової книжки. 
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