
Είναι κατάλληλο το έδαφός µου για τα φυτά που επιθυµώ να καλλιεργήσω;

Ποια στοιχεία λείπουν από το έδαφός µου και πώς µπορώ να συµβάλλω 
στην αναπλήρωσή τους;

Ποιο είναι το ιδανικότερο σχέδιο λίπανσης για την αύξηση της παραγωγής 
µου αλλά και την ανάπτυξη ανθεκτικότερων φυτών;

Το σωστό δείγµα Σηµεία ∆ειγµατοληψίας

Σκοπός της ανάλυσης

Ποσότητα ∆είγµατος

Βάθος
∆ειγµατοληψίας

Τα σηµεία δειγµατοληψίας (3-5 
σηµεία) πρέπει να επιλεγούν τυχαία 
και να πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 

• Να είναι ισοβαρή.

• Να προέρχονται από το ίδιο βάθος 
(π.χ. 0-30 cm επιφανειακό δείγµα).

• Το τµήµα του αγρού από το οποίο 
προέρχονται να είναι οµοιογενές, µε 
βάση την εµφάνιση του εδάφους και 
της καλλιέργειας (χρώµα – σύσταση).

Τοποθετούµε τα επιµέρους δείγµατα 
από τα σηµεία σε µία καθαρή πλαστική 
σακούλα κι έχουµε το σύνθετο δείγµα 
µας.

Το βάθος της δειγµατοληψίας εξαρτάται από την 
καλλιέργεια.

•   Το σύνθετο δείγµα µας, που προέρχεται από τη µίξη των επιµέρους δειγµάτων 
     από τυχαία σηµεία, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1-1,5 κιλό. 

•   Για οµοιόµορφους αγρούς, µε έκταση έως 10 στρέµµατα, αρκεί ένα σύνθετο 
      δείγµα.

•   Για µεγαλύτερες εκτάσεις ή σε εδάφη µε έντονες διαφορές , συνιστάται η λήψη 
     και δεύτερου σύνθετου δείγµατος.

Τόσο η ανάλυση όσο και η 
ερµηνεία των αποτελεσµάτων 
βασίζονται στη σωστή 
δειγµατοληψία. Εποµένως, το 
δείγµα µας θα πρέπει να είναι όσο 
το δυνατόν περισσότερο 
αντιπροσωπευτικό, προκειµένου 
να είναι αξιόπιστα τα αποτελέσµατα 
της ανάλυσης. 

•   Για τις ετήσιες αροτραίες καλλιέργειες συλλέγουµε ένα 
     δείγµα σε βάθος 0-30 cm.

•   Για δενδρώδεις καλλιέργειες χρειαζόµαστε δείγµα και 
     από 2ο βάθος (30-60 εκατοστά) το λεγόµενο υπέδαφος, 
     λόγω εκτενέστερης ριζικής ανάπτυξης. Το λαµβάνουµε 
     από την ίδια τρύπα από την οποία πήραµε το 0-30cm.

•   Ενδέχεται να χρειαστούµε δείγµα και από 3ο βάθος - 
     60-90 εκατοστά ανάλογα µε την περίπτωση.

Προσοχή: Ποτέ δεν αναµιγνύουµε το έδαφος και το 
υπέδαφος για ένα και µόνο δείγµα.

σταθερό βάθος

έδαφος

υπέδαφος

Ο∆ΗΓΙΕΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Ε∆ΑΦΟΥΣ



Πριν την αποστολή θα πρέπει να συνοδεύσουµε 
το δείγµα µας µε τις απαραίτητες πληροφορίες : 
•   Αριθµός δείγµατος 
•   Στοιχεία παραγωγού 
•   Τοποθεσία αγρού 
•   Βάθος δειγµατοληψίας 
•   Στρέµµατα 
•   Σκοπός ανάλυσης

Στη συνέχεια, τα δείγµατα τοποθετούνται σε 
χαρτοκιβώτιο και αποστέλλονται στο 
εργαστήριο. 

•  Αποφεύγουµε να παίρνουµε δείγµατα κοντά σε δρόµους, στάβλους, αυλάκια ή 
    από τοποθεσίες που παρουσιάζουν διάβρωση.
•  Τα δείγµατα πρέπει να συλλέγονται από αγρούς ή τµήµατα αυτών που είναι 
    οµοιογενή.
•  Στην περίπτωση ενός ανοµοιόµορφου αγρού, θα πρέπει να χωρίζεται σε 
    δείγµατα οµοιογενή τα οποία θα δειγµατίζονται χωριστά.
•  Για τις πολυετείς ή τις θερµοκηπιακές καλλιέργειες (δένδρα , αµπέλι, σπαράγγι 
    κ.λπ.), η ανάλυση εδάφους θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται και από 
    φυλλοδιαγνωστική.

Εργαλεία 
και υλικά

Σήµανση και συσκευασία 
δειγµάτων

Εποχή 
και Συχνότητα 
∆ειγµατοληψίας

Το εργαλείο που ενδείκνυται για 
τη συγκεκριµένη διαδικασία 
είναι η αρίδα.  Ένα ειδικό 
εργαλείο για συλλογή µικρών 
ποσοτήτων εδάφους που 
µπορείτε να προµηθευτείτε από 
εµάς. Εναλλακτικά συνιστάται η 
χρήση µικρών φτυαριών ή 
σκαπανών. 

Η εποχή και η συχνότητα δειγµατοληψίας εξαρτώνται από 
το σκοπό της ανάλυσης (βλέπουµε παραπάνω στην 
ενότητα ‘’σκοπός ανάλυσης’’). 

•  Συνήθως µετά τη συγκοµιδή και πριν τη σπορά για το 
     σχεδιασµό της προτεινόµενης λίπανσης.

•  Εναλλακτικά, πριν την εγκατάσταση µιας καλλιέργειας 
     για τον έλεγχο καταλληλότητας του εδάφους.

Προσοχή: Ποτέ να µην πραγµατοποιείται η δειγµατοληψία 
αµέσως µετά από λίπανση, ασβέστωση ή εµπλουτισµό µε 
οργανικά υλικά.

Τι πρέπει να προσέχουµε κατά τη δειγµατοληψία:

ΜΕGA

!

0-30 cm

30-60 cm

60-90 cm

∆είτε το βίντεό µας

Αριθµός δείγµατος 

Στοιχεία παραγωγού 

Τοποθεσία αγρού 

Βάθος δειγµατοληψίας 

Στρέµµατα 

Σκοπός ανάλυσης

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

Τηλ. 23940 25056
∆ηµήτρης 6977026170 - Ελένη 6948646011

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


