ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΣΧΩΝ

ΣΤΟ ΑΜΠΕΛΙ – ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΘΙΣΗ – ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
Το πλέον αποδοτικό εργαλείο για την άµεση
διόρθωση τροφοπενιών πριν τον τρύγο

Περίοδος
δειγµατοληψίας
και ανάλυσης

Στη φάση της πλήρους άνθισης, την
περίοδο Μαΐου – Ιουνίου ανάλογα µε
την πρωιµότητα περιοχής και
ποικιλίας.
Ιδανικά όταν το 60-80% του αµπελώνα
έχει περάσει στη φάση της άνθισης.

Τρόπος συλλογής
του δείγµατος

Συλλέγουµε 80-100 µίσχους. Για να πάρουµε δείγµα
διαλέγουµε γόνιµους βλαστούς, οι οποίοι είναι επαρκώς
εκτεθειµένοι στην ηλιακή ακτινοβολία και έχουν
κανονική ζωηρότητα.
Στη συνέχεια αφαιρούµε το φύλλο που βρίσκεται
απέναντι από το κατώτερο σταφύλι, κόβουµε το έλασµα
και κρατάµε το µίσχο.

∆ιευκρίνιση όταν λέµε απέναντι εννοούµε το
κοντινότερο φύλλο στο τσαµπί το οποίο εκφύεται
αντιδιαµετρικά.

Προσοχή! Τα κλίµατα να είναι οµοιόµορφης ανάπτυξης
και ίδιας εµφάνισης.

Αποφεύγουµε υπεραναπτυγµένα ή
υποανεπτυγµένα φυτά. Επίσης αποκλείουµε από το
δείγµα καταστάσεις αρρωστηµένες που αποτελούν
µειοψηφίες ή µεµονωµένα και σποραδικά διαφορετικά
κλίµατα.

Σκοπός της
δειγµατοληψίας

Η συλλογή οµοιογενούς και
αντιπροσωπευτικού δείγµατος ολόκληρου του
αµπελοτεµαχίου. Εάν είναι δυνατόν
δειγµατίζονται ξεχωριστά και οι ποικιλίες, µε
προτεραιότητα αυτές που δεν παράγουν
ικανοποιητικά σε ποσότητα ή ποιότητα.

Χρόνος έκδοσης αποτελεσµάτων και συστάσεων λίπανσης
7- 10 µέρες από την άφιξη του δείγµατος στο εργαστήριο

Συντήρηση
δείγµατοςΣυσκευασία
Αποστολή

Τα δείγµατα συντηρούνται σε δροσερό µέρος,
συσκευάζονται χαλαρά σε χάρτινες συσκευασίες
-όχι πλαστικές- µε τη βοήθεια ελαφράς υγρασίας
(απορροφητικό χαρτί κουζίνας – χαρτοκιβώτιο µε
χώρο). Θέλουµε το δείγµα να αναπνέει χωρίς να
«ανάψει» και να διατηρεί τη σπαργή του
(υγρασία).
Αποστέλλουµε το δείγµα στο εργαστήριο το
συντοµότερο δυνατό από τη συλλογή του.

∆ωρεάν
αποστολή
δειγµάτων

Το εργαστήριό µας αναλαµβάνει τα έξοδα
αποστολής των δειγµάτων από όλες τις
περιοχές τις Ελλάδας - µέσω της
υπηρεσίας ΕΛΤΑ Courier - Πόρτα Πόρτα,
κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης

Αναλύσεις Εδάφους - Φύλλων - Νερού
Ν. Παπαγεωργίου 10, Λαγκαδάς 57200
Fb. Mega Εργαστήρια Αναλύσεων
www.megalabo.gr

Τηλ. 23940 25056

∆ηµήτρης 6977026170 - Ελένη 6948646011

