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Η αποτελεσµατικότητα των εδαφολογικών αναλύσεων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη σωστή 
δειγµατοληψία. Το δείγµα που θα σταλεί στο εργαστήριο για ανάλυση πρέπει να είναι 
αντιπροσωπευτικό (δηλαδή να δείχνει την θρεπτική κατάσταση του εδάφους ολόκληρου του 
χωραφιού), και να προέρχεται από µέρη µε ίδια λιπαντική ιστορία, καλλιεργητική τακτική, εδαφική 
κλίση, κλπ. Για κάθε διαφορετική καλλιέργεια στον ίδιο αγρό απαιτείται διαφορετικό δείγµα. 
Για τη σωστή δειγµατοληψία και µεταφορά του εδαφικού δείγµατος στο εργαστήριο ακολουθήστε τις 
παρακάτω οδηγίες. 
Η εποχή δειγµατοληψίας πρέπει να συµπίπτει µε το τέλος του βλαστικού κύκλου της 
προηγούµενης καλλιέργειας και να απέχει 1-2 µήνες από το χρόνο που έγινε η τελευταία λίπανση .  
 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΘΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 
Αµπέλι 0-30 εκ. 
Υπαίθρια κηπευτικά 0-30 εκ. 
Θερµοκηπιακές καλλιέργειες 0-30 εκ. 
Ελιά, Οπωροφόρα 10-40 εκ. 
Έλεγχος αλατότητας 30-60 εκ. 
Εγκατάσταση νέας καλλιέργειας 0-30 εκ. και 30-60 εκ.  Ή  10-40 εκ 
Προσδιορισµός αναγκών σε ασβέστιο 0-15 εκ. 
 

• Για τη δειγµατοληψία προτείνεται η χρήση δειγµατολήπτη ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν η 
χρήση φτυαριού. 

 

 
 

Τα δείγµατα εδάφους που προορίζονται για εργαστηριακές αναλύσεις πρέπει να είναι όσο το δυνατό 
αντιπροσωπευτικά. 
Με το αναγνωριστικό περπάτηµα στο χωράφι, διαπιστώνουµε εάν είναι οµοιογενές ή όχι. Εάν 
διαπιστώσουµε κάποιες σηµαντικές διαφορές, τότε χωρίζουµε υποθετικά το χωράφι σε οµοιογενή 
τµήµατα ή ζώνες π.χ. Α,Β,Γ… και µετά γίνεται χωριστή δειγµατοληψία για κάθε τµήµα ή ζώνη. 
Σε περίπτωση που σε κάποια θέση δειγµατοληψίας το τρίτο βάθος διαφέρει π.χ. στο χρώµα ή στη 
µηχανική του σύσταση δεν αναµειγνύεται και στέλνεται στο εργαστήριο ξεχωριστά. Εάν 
διαπιστώσουµε ότι το προφίλ της εδαφοτοµής παρουσιάζει διαφορετικές διάκριτες στρώσεις (ή 
εδαφογενετικούς ορίζοντες) τότε παίρνονται δείγµατα εδάφους από κάθε στρώση (ή ορίζοντα) χωρίς 
να παίρνονται υπόψη τα αναφερόµενα βάθη. 

Για κάθε οµοιόµορφη ζώνη παίρνονται κανονικά 1-2 δείγµατα για κάθε στρέµµα ώστε να είναι 
απόλυτα αντιπροσωπευτικά .Επίσης για κάθε δείγµα συλλέξτε 5- 8 υποδείγµατα εδάφους από το 
κατάλληλο βάθος ακολουθώντας πορεία ζικ-ζακ στο χωράφι ξεκινώντας από ένα σηµείο και ανά 25-40 
βήµατα προς τυχαία κατεύθυνση ορίζουµε τα άλλα σηµεία της δειγµατοληψίας . Αποφεύγετε τη 
συλλογή δειγµάτων από µη τυπικά σηµεία του χωραφιού (από λιµνάζοντα κοµµάτια , κοντά σε 
δρόµους, από χώρους εκφόρτωσης λιπασµάτων ή κοπριάς, κοντά σε συστήµατα άρδευσης ή σε σηµεία 
µε κλίσεις ή επικλινείς µέςρη ). Επίσης αποφεύγεται δειγµατοληψία από µέρη του χωραφιού που έχουν 
υποστεί διαφορετική µεταχείριση (πρόσφατη λίπανση, ασβέστωση, θειώση κλπ). Σύµφωνα µε το 
βάθος που αναφέρεται στον πίνακα σε κάθε καλλιέργεια , παίρνουµε λεπτή φέτα σε εδάφους σε όλο το 
βάθος . Τα χωριστά εδαφολογικά δείγµατα προτείνονται για τις περιοχές µέσα σε έναν τοµέα που είχαν  
διαφορετικές επεξεργασίες αµειψισποράς και λιπάσµατος, ή που ποικίλλουν σε κλίση, σύσταση, οργανική 
ουσία και βάθος, όπως παρουσιάζεται από το εδαφολογικό χρώµα, την αύξηση φυτών ή την παραγωγή.  

 

 



 Ένα καλό σχέδιο δειγµατοληψίας βοηθά να εξασφαλίσουµε µε ακρίβεια   το αποτελέσµατος της 
εδαφολογικής δοκιµής.  Τρία κοινά σχέδια εδαφολογικής δειγµατοληψίας παρουσιάζονται στο σχήµα    
 

 
 

Σχέδια Soil δειγµατοληψίας (το Χ αντιπροσωπεύει µια µεµονωµένη θέση εδαφολογικών πυρήνων).  
 

Με ένα απλό τυχαίο σύστηµα κάθε εδαφολογικός πυρήνας επιλέγεται χωριστά, τυχαία και ανεξάρτητα 
από τις προηγουµένως συρµένες µονάδες. Ένα στρωµατοποιηµένο τυχαίο δείγµα λαµβάνεται από έναν 
τοµέα που έχει διαιρεθεί σε διάφορα υποµονάδες ή τεταρτηµόρια από τις οποίες οι απλοί τυχαίοι 
πυρήνες λαµβάνονται. Αυτό αυξάνει την ακρίβεια για τον τοµέα. Το συστηµατικό δείγµα είναι µια 
περαιτέρω πρόοδος σε µία προσπάθεια να εξασφαλιστεί πλήρης κάλυψη τοµέων, παρόµοια µε την 
αλλαγή από απλό τον τυχαίο στρωµατοποιηµένο στον τυχαίο. Οι πυρήνες λαµβάνονται σε τακτικά 
χωρισµένα κατά διαστήµατα διαστήµατα σε όλες τις κατευθύνσεις.   

Το συστηµατικό σχέδιο δειγµατοληψίας έχει γίνει αποδεκτό ευρέως, επειδή είναι απλό και αυξάνει 
ενδεχοµένως την ακρίβεια των εδαφολογικών δοκιµών.   

 
• Τοποθετείστε τα επί µέρους δείγµατα σε καθαρή επιφάνεια, αποµακρύνετε τυχόν φυτικά 

υπολείµµατα και πέτρες, και αναµίξτε τα σχολαστικά . Το τελικό δείγµα που χρειάζεται µετά 
την ανάµιξη  είναι  περίπου 1 κιλού. 

• Βάλτε το τελικό δείγµα σε καθαρή πλαστική σακούλα ή στην ειδική σακούλα το εργαστηρίου 
και στείλτε το στο εργαστήριο αυθηµερόν. Αν χρειαστεί να φυλαχτεί το δείγµα βάλτε το σε 
ψυγείο (ΟΧΙ κατάψυξη) ή σε προστατευόµενο, σκιερό µέρος. 

• Συµπληρώστε την Αίτηση εκτέλεσης ∆οκιµής µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια και στείλτε το στο 
εργαστήριο ΒΙΟ LAB ( BIO  ΗΠΕΙΡΟΣ ) µαζί µε το δείγµα. 

 


