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Створена у листопаді 2017 року з метою:

1. Посилити ефективність роботи лабораторій за допомогою
використання стандартизованих методів та протоколів
2. Гармонізувати методи аналізу ґрунту таким чином, щоб
інформація про ґрунт була порівняльна та зрозумілою для різних
лабораторій, країн та регіонів
3. [Прагнення] забезпечити сертифікацію технічної
компетентності в лабораторному аналізі

Для гармонізації ґрунтових лабораторних методів та даних, а також для
розбудови спроможності лабораторій з аналізу ґрунту. Чотири основні
напрямки роботи:
- Здійснення зовнішнього контролю якості (перевірка кваліфікації)
- Тренінги щодо внутрішнього контролю якості
- Узгодження стандартних операційних (робочих) процедур (СОП)
- Навчання з питань впровадження ГЛОСОЛАН СОП
- Тренінги з передових практик в області здоров'я і безпеки
- Навчання з використання, обслуговування та
придбання обладнання
- Створення системи пожертвувань / бартеру
обладнання
- Спектроскопія ґрунту

- Гармонізація процедур аналізу якості
добрив

Чому ГЛОСОЛАН?
Інвестиції в більш ефективні лабораторії та узгоджені дані мають
наслідки на національному, регіональному та глобальному рівнях.
ГЛОСОЛАН - дієвий і ефективний спосіб:
• Надання надійних доказів на підтримку прийняття більш ефективних
рішень як на місцевому, так і на політичному рівні;
• Підтримки країн у звітуванні про прогрес у досягненні Цілей сталого
розвитку (ЦСР);
• Сприяти розробці міжнародних стандартів та показників;
• Сприяти оцінці, моніторингу та сталому управлінню ґрунтами та
надавати якісні дані для підтримки створення Національних ґрунтових
інформаційних систем, які можуть входити до Глобальної ґрунтової
інформаційної системи (ГЛОСІС);
• Допомагати компаніям, що виробляють лабораторне обладнання, у
вдосконаленні своєї продукції;
• Виявити прогалини у дослідженнях та збільшити інвестиції у
дослідження.
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Як працює ГЛОСОЛАН?
ГЛОБАЛЬНИЙ

РЕГІОНАЛЬНИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

Національні мережі ґрунтових лабораторій (NASOLANs)

Як працює ГЛОСОЛАН?
ГЛОСОЛАН вітає всі типи лабораторій (приватні, дослідницькі,
університетські, державні тощо). Однак велика увага
приділяється розбудові спроможності державних лабораторій,
оскільки :
- Між державними лабораторіями та національними
урядами існує тісний зв'язок - для деяких видів діяльності
критично важливо мати підтримку уряду, наприклад,
включення стандартів якості до національної політики,
політики утилізації відходів тощо.
- Відсутні приватні інтереси (конкуренція між лабораторіями)
- найбільші можливості співпраці та передачі знань на
національному рівні

Національний координаційний центр Глобального ґрунтового
партнерства призначив лабораторію, яка буде виконувати функції
Національної референтної лабораторії (НРЛ).
НРЛ доручено створити Національну мережу ґрунтових лабораторій
для своєї країни.

Національна референтна лабораторія для України
Лабораторія інструментальних методів досліджень ґрунтів,
стандартизації та метрології ННЦ «ІГА імені О.Н.
Соколовського»
вул. Чайковського, 4, Харків, Україна, 61024
Завідувачу лабораторії - Максим Солоха

Офіційна назва лабораторії

Коротка назва
лабораторії або
скорочення

Лабораторія інструментальних методів досліджень
ґрунтів, стандартизації та метрології ННЦ «ІГА імені О.Н.
Соколовського»

Адреса лабораторії

61024, Харків, вул. Чайковського, 4,

Випробувальний центр Вінницької філії Державної
установи «Інститут охорони ґрунтів України» 2Н250
Випробувальний центр Волинської філії Державної
установи «Інститут охорони ґрунтів України» » 2H245
Випробувальна лабораторія продукції рослинництва
Дніпропетровської філії Державної установи «Інститут
охорони ґрунтів України» 2H438
Випробувальна лабораторія харчової
сільськогосподарської продукції та ґрунтів
Кіровоградської філії Державної установи «Інститут
охорони ґрунтів України» 2H415
Випробувальний центр Миколаївської філії Державної
установи «Інститут охорони ґрунтів України» 2H830

Вінницька філія ДУ
«Держґрунтохорона»
Волинська філія ДУ
«Держґрунтохорона»

Випробувальний центр Одеської філії Державної
установи "Інститут охорони ґрунтів України« 2H590
Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК
Національного університету біоресурсів і
природокористування України

Одеська філія ДУ
«Держґрунтохорона»

23227, Вінницька обл., Вінницький р-н, с.
Агрономічне, вул. Мічуріна, 3

43010, м. Луцьк, вул. Глушець, 49
52071, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський
район,
Дніпропетровська філія
с.
Дослідне,
вул. Наукова, 65-А
ДУ «Держґрунтохорона»
27602, Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н,
Кіровоградська філія ДУ
с. Созонівка, вул. Центральна, 4
«Держґрунтохорона»
Миколаївська філія ДУ 57217, Миколаївська область, Вітовський район, с.
Полігон, вул. Центральна, 7
«Держґрунтохорона»

УЛЯБП АПК

65037, Одеська обл., Овідіопольський район, с.
Мізикевича, вул. Лабораторна, 19

08162, Києво -Святошинський р-н, с.м. т. Чабани,
вул. Машинобудівників, 7

Лабораторія досліджень хіміко-біологічних чинників
Українського державного науково-дослідного інституту
«Ресурс»
03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 84
01013, Київ, вул. Деревообробна, 9

Агрохімічна лабораторія FARMER.UA
ТОВ «Фармер.Уа»

Навіщо потрібні Національні мережі
ґрунтових лабораторій ?
• Сприяти діяльності ГЛОСОЛАН на місцевому рівні
• Звернути увагу ГЛОСОЛАН на місцеві виклики для
розробки стратегії їх вирішення
• Охопити більшу кількість лабораторій

Основні завдання

Національної мережі
• Сприяти впровадженню заходів ГЛОСОЛАН

• Рекламувати заходи і активності ГЛОСОЛАН (наприклад, онлайн або
офлайн тренінги і зустрічі, подібні до тих, що проводяться
Регіональною мережею ґрунтових лабораторій), мотивуючи
національні лабораторії прийняти в них участь

• Організовувати національні тренінги та зустрічі з метою:
i. Поширювати знання та навички здобуті в глобальній та
регіональних мережах, та в інших лабораторіях
ii. Обговоріть спільні проблеми та потреби
iii. Дослідження можливостей мобілізації фінансових ресурсів
• Організувати національні кваліфікаційні випробування

Чому біорізноманіття ґрунту важливо?
•
•
•
•
•
•

Ґрунтоутворення / структура ґрунту.
Вуглецеві перетворення.
Кругообіг поживних речовин.
Біологічна регуляція.
Надання екосистемних послуг.
Продовольча безпека та безпека
харчових продуктів.
• Біовідновлення.
• Здоров'я людини.
• Зв'язок з наземним біорізноманіттям.

Загальна кількість
країн, які заповнили
опитування

Хімічний
аналіз грунтів
Біологічний
аналіз ґрунту
Аналіз фізичних
параметрів грунту

ГЛОСОЛАН у 2021 році почне працювати
над біорізноманіттям ґрунтів
1.Написання рекомендацій щодо відбору
проб ґрунту у співпраці з ініціативою
SoilBON
2.Гармонізація методів (стандартні робочі
процедури)
- Мікробної біомаси C і N шляхом фумігаційної
екстракції хлороформом
- Діяльності мікробних ферментів
- Частота дихання ґрунту

Дякую за увагу

