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SoilGrids представља систем за 
глобално дигитално мапирање 
земљишта који користи 
најсавременије методе 
машинског учења за мапирање 
просторне дистрибуције 
својстава земљишта широм 
света, у просторној резолуцији 
од 250 метара.  

ISRIC- Међународни 
референтни и информативни 
центар за земљиште. 

ISRIC настоји да повећа свест 
и разумевање о процесима у 
земљишту у главним 
глобалним питањима. 
ISRIC je креатор сета мапа 
својстава земљишта за свет 
(SoilGrids 250m) 



• SoilGrids је систем за 
аутоматизовано 
мапирање земљишта који 
предвиђа својства и 
класе земљишта 

користећи глобалне 
коваријанте и глобалне 
податке о земљишту у 
250 m просторној 
резолуцији. 

 

• SoilGrids је дизајниран 
као глобално доследан 
систем вођен подацима. 





Процена количине приступачне воде у 
земљишту је од широког интереса за 

пољопривредну праксу као и за израду crop 
модела, који се користе за развијање система 

подршке за рана упозорења и одлучивање. 

Циљ истраживања био је израда мапе 
капацитета приступачне воде (AWC) земљишта 

Републике Србије у резолуцији од 250 m, која би 
се могла користити у многобројне сврхе. 
Истраживање је обухватило територију 

Републике Србије (88361 km2). 

Из мапа SoilGrids директно су добијени подаци 
о фракцији песка, праха и глине, запреминској 
маси и органској материји, који су коришћени у 

педотрансферним функцијама за добијање 
АWC у земљишту на дубинама од 5, 15, 30 и 60 

cm.  



Приступачна вода 
за биљке 
представља разлику 
између садржаја 
воде при ПВК и 
влажности вењења. 
Ове вредности 
обједињују лако и 
теже приступачну 
воду за биљке. 



Мапе својстава земљишта, за територију Србије, направљене од преузетих растерских слојева SoilGrids-

a. 

Мапе приказују садржај песка, праха и глине у земљишту. 
 



Мапе својстава земљишта, за територију Србије, направљене од преузетих растерских слојева SoilGrids-a. 

Мапе приказују садржај органског угљеника у земљишту, запреминску масу и капацитет адсорпције катјона. 



 

-33 kPa   θ  (m3 m-3) = (0.00308*sand)+(0.00589*silt)+(0.00804*clay)+(0.00221*OM)-(0.143*BD)  

 

-1500 kPa   θ  (m3 m-3) = (0.000059*sand)+(0.00114*silt)+(0.00577*clay)+(0.00223*OM)-(0.0267*BD)  



FC 

0-30 cm 

 

WP  

0-30 cm 



AWC 

0-30 cm 



Пример 
мапе за 
AWC за 
Кореју и 
Европу. 










