∆ειγµατοληψία Φυτικών Ιστών
Ο∆ΗΓΙΕΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΦΥΛΛΩΝ / ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ
Για την εξαγωγή σωστών συµπερασµάτων από την ανάλυση φυτικών ιστών, το
δείγµα που θα σταλεί στο εργαστήριο πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
•

Να είναι αντιπροσωπευτικό και να προέρχεται από µία µονοκαλλιέργεια. Να
αποφεύγεται η συλλογή δείγµατος από µη τυπικές περιοχές του χωραφιού
(κοντά σε δρόµους, αρδευτικά κανάλια, κλπ. Από τµήµατα του χωραφιού µε
έντονες εδαφικές διαφορές συλλέγονται διαφορετικά δείγµατα.

•

Η ποσότητα του δείγµατος πρέπει να είναι επαρκής για την χηµική ανάλυση
και για αποθήκευση από το εργαστήριο ενός µέρους του για µελλοντικές
επιπλέον αναλύσεις. Για λεπτοµέρειες συµβουλευτείτε τον πίνακα παρακάτω.

•

Το δείγµα πρέπει να συλλέγεται στο κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης ανάλογα µε
την καλλιέργεια, όπως περιγράφεται στον πίνακα παρακάτω. Έτσι, τα
αποτελέσµατα της χηµικής του ανάλυσης µπορούν να συγκριθούν µε
βιβλιογραφικά δεδοµένα για την εξαγωγή σωστών συµπερασµάτων.

•

Το δείγµα που στέλνεται στο εργαστήριο για ανάλυση πρέπει να αποτελείται
από υγιή, ώριµα φύλλα της τρέχουσας βλαστικής περιόδου, εκτεθειµένα στον
ήλιο.

Για συγκεκριµένες καλλιέργειες ακολουθήστε τις οδηγίες δειγµατοληψίας που
αναφέρονται στον πίνακα. παρακάτω.
Βάλτε το δείγµα σε µεγάλη χάρτινη σακούλα έτσι ώστε να µη συµπιέζεται και να µή
τραυµατίζονται τα φύλλα. Στείλτε το δείγµα αυθηµερόν στο εργαστήριο. Αν αυτό δεν
είναι δυνατόν, διατηρείστε το στο ψυγείο (4 0 C, ΟΧΙ στην κατάψυξη). Σε περίπτωση
ιδιαίτερα χυµώδους ιστού µπορεί να γίνει αεροξήρανση σε σκιερό, προστατευµένο
µέρος για 1-2 ηµέρες πριν να σταλεί στο εργαστήριο.
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Φύλλα ώριµα νέας
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50
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τελευταίας βλάστησης

50

ΛΑΧΑΝΙΚΑ – ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Τοµάτα (αγρού)
Τοµάτα
(θερµοκηπίου)

Πριν ή κατά την
έναρξη της
καρπόδεσης

Τρίτο ή τέταρτο
σύνθετο
φύλλο από την κορυφή

20-25

Πριν ή κατά την
καρπόδεση

Νεαρά φυτά: Φύλλα
γειτονικά στο 2ο και 3ο
σταυρό

20-25

Τοµάτα
(θερµοκηπίου)

Πατάτα
Βαµβάκι
Βαµβάκι
Ψυχανθή
(φασόλια,
µπιζέλια)

Φυτά µεγαλύτερης
ηλικίας: Φύλλα
γειτονικά
στον 4ο και 6ο σταυρό
Πριν ή στην
την αρχή της
άνθησης
Αρχή άνθησης

Πλήρης άνθηση

Πριν ή κατά τη
διάρκεια της
άνθησης

20-25

3 ο έως 5ο φύλλο από
την κορυφή

20-30

Βλαστάνον κεντρικό
στέλεχος

40-50

Νεα , πλήρως ώριµα
φύλλα του κυρίως
στελέχους

50-50

Αναπτυγµένα φύλλα
κοντά στην κορυφή

20-50

