Α. Τσακαλίδης Ε.Ε.
Εργαστήρια Φυσικών, Χημικών & Μικροβιολογικών Δοκιμών

Τσαμαδού 12, Πειραιάς 185 31
Τ. 210 41 75 865, F. 210 41 72 895
info@tsakalidislabs.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ:
Ονοματεπώνυμο:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:

Fax:

Email:

ΕΝΤΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΓΙΑ:
ΠΛΗΡΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ

ΛΙΠΑΝΣΗ



ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

ΑΖΩΤΟ



ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ



ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ:……………………………………………………………………………………………………………………….
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:
Τοποθεσία αγρού (χωριό,νομός κτλ)

Έκταση αγρού: ………..………………..στρ.

Βάθος δείγματος: 0-30εκ.

Καλλιέργεια :

30-60εκ.

Άλλο:…………εκ.

Δέντρα/στρ.:………………………………………
Ηλικία:…………………………………………….

Ποτιστικό: Ναι 

Όχι

Προηγούμενες λιπάνσεις, κοπριά, ασβέστωση:.………………...(κιλά/στρ. ή δέντρο)

Πρόβλημα καλλιέργειας :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΟΥ:
Ονοματεπώνυμο:

Τηλέφωνο:

Fax/Email:

ΠΩΣ ΠΑΙΡΝΩ ΔΕΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
 Για διαφορετικά εδάφη και καλλιέργειες παίρνω διαφορετικά δείγματα. Κάθε δείγμα αντιπροσωπεύει μέχρι 10 στρέμματα.
 Προκειμένου vα πάρω δείγμα από ένα χωράφι, μαζεύω μικρές ποσότητες χώματος από 5-10 σημεία του χωραφιού. Τα σημεία
αυτά τα διαλέγω τυχαία περπατώντας ζικ-ζακ μέσα στο χωράφι. Το χώμα το μαζεύω από το ίδιο βάθος, το ανακατεύω καλά και
ξεχωρίζω περίπου ένα κιλό, που είναι το δείγμα που στέλνω για ανάλυση. Για κάθε βάθος χωριστό δείγμα.
 Βάθος δειγματοληψίας: α) Για ετήσιες καλλιέργειες : 0-30 εκατοστά. β) Για δένδρα, αμπέλια : 0-30 εκ. και 30-60 εκ.
 Εποχή δειγματοληψίας: Το δείγμα το παίρνω μετά την συγκομιδή και πριν τη σπορά / φύτευση ή πριν τη νέα βλάστηση για τα
δένδρα.
 Πριν πάρω δείγμα δεν πρέπει να έχω ρίξει λιπάσματα.
ΠΩΣ ΠΑΙΡΝΩ ΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΩΝ
 Σε χωράφι που παρουσιάζει ομοιομορφία στα δένδρα και το έδαφος παίρνω ένα δείγμα. Ένα δείγμα αντιπροσωπεύει μέχρι 20
στρέμματα.
 Προκειμένου να πάρω δείγμα από ένα χωράφι, περπατώ διαγώνια ή (Χ) και μαζεύω φύλλα από κάθε τρίτο ως δέκατο δένδρο
πάνω σ’ αυτή τη διαδρομή.
 Από κάθε δένδρο μαζεύω από 1-2 υγιή φύλλα και από τις τέσσερις πλευρές του ( βόρια , νότια, ανατολικά και δυτικά).
Δειγματοληψία γίνεται σε 20 τουλάχιστον δένδρα και το δείγμα αποτελείται από 50-150 φύλλα που στέλνω το ταχύτερο στο
εργαστήριο.
 Η εποχή δειγματοληψίας ποικίλει, γι’ αυτό συνεννοηθείτε με το εργαστήριο.
ΠΩΣ ΠΑΙΡΝΩ ΔΕΙΓΜΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ
 Πριν τη δειγματοληψία αντλώ νερό επί 30 λεπτά τουλάχιστον. Μαζεύω 1,5 λίτρο νερό σε καθαρό δοχείο και το στέλνω αμέσως στο
εργαστήριο.

