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 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ  ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ   
      

Ι. ΕΡΓΑΛΕΙΑ  για την λήψη δειγμάτων: 

Εδαφολήπτες / Φτυάρια, άλλα σκαπτικά. Η επιλογή κατάλληλων για το σκοπό αυτό εργαλείων 

(εδαφολήπτες, δοχεία, σακούλες, ετικέτες) διασφαλίζει την επιτυχία της δειγματοληψίας. Χρησιμοποιούνται  

διάφοροι τύποι δειγματολήπτη  ανάλογα του τύπου των εδαφών. Κατάλληλος  για συνεκτικά εδάφη  είναι ο 

ανοικτού τύπου εδαφολήπτης (Εικόνα 1) ενώ ο κλειστού τύπου για χαλαρά-αμμώδη εδάφη. Εναλλακτικά 

χρησιμοποιείται φτυάρι.  

 

ΙΙ.      ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

         α) Συλλογή αντιπροσωπευτικού δείγματος σε ομοιογενές έδαφος. 

Επιλογή σημείων/θέσης δειγματοληψίας έτσι ώστε το δείγμα να αντιπροσωπεύει κατά το δυνατόν όλο τον αγρό. Η 

αντιπροσωπευτικότητα του τελικού δείγματος διασφαλίζεται με τη λήψη πολλών και μικρών δειγμάτων, ίδιας 

ποσότητας και από το ίδιο βάθος, που λαμβάνονται κατά τυχαίο τρόπο, ενώ το αγροτεμάχιο ή το τμήμα του από το 

οποίο προέρχονται πρέπει να είναι ομοιογενές. 

β) Σε περίπτωση ανομοιογένειας δηλ  αν υπάρχουν εμφανείς διαφορές είτε στο έδαφος (κλίση, χρώμα κλπ) ή 

στην καλλιέργεια, τότε το αγροτεμάχιο διαχωρίζεται νοητά σε υπο-τμήματα, τα οποία θεωρούνται ομοιογενή, από 

τα οποία λαμβάνονται ξεχωριστά δείγματα με το ίδιο τρόπο (Εικόνα 2).  

Ενδεικτικά αναφέρονται  περιπτώσεις όπου πρέπει να λαμβάνονται ξεχωριστά δείγματα   

✓ Σε επικλινή αγροτεμάχια με χαρακτηριστικά διάβρωσης (κλίση >4%) λαμβάνονται ξεχωριστά  

δείγματα  δηλ. από το πάνω μέρος του, το μέσο και από το κάτω τμήμα του ξεχωριστά. 

✓ διαφορετικοί τύποι εδάφους, (βαριά-ελαφριά εδάφη ) 

✓ διαφορετικό μητρικό υλικό (μάργες -άργιλοι ή άμμοι) 

✓ διαχείριση (οργωμένο ή χέρσο, συμβατική-βιολογική),  

 

ΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

     1. Πορεία-Σχήμα  θέσεων δειγματοληψίας  στο αγροτεμάχιο: 

          Πυκνότητα Δειγματοληψίας 

Όλα τα σημεία που λαμβάνονται στο ομοιόμορφο αγροτεμάχιο, πρέπει να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα, 

έτσι ώστε να καταλαμβάνει όλη την έκταση του αγρού.  

  Σχήμα Δειγματοληψίας 

Η πορεία / το σχήμα της δειγματοληψίας μπορεί να είναι μια  νοητή γραμμή σε σχήμα ζιγκ-ζαγκ  (Εικόνα 3)  

ή  όπως το γράμμα της αλφάβητου Χ  δηλ ένα στο κέντρο και από ένα στα τέσσερα άκρα  ή και διαγώνια 

γραμμή ανάλογα του σχήματος του αγροτεμαχίου.  

     

    
Εικ.1. 

Δειγματολήπτης 

ανοιχτού  τύπου 

Εικ. 2. Αντιπροσωπευτικότητα 

δείγματος 

 

Εικ. 3. Σχήμα δειγματοληψίας 

 

Εικ. 4. Δειγματοληψία ανά είδος  

καλλιέργειας 
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• Επιλέγονται τα σημεία δειγματοληψίας.  

• Σε κάθε σημείο δειγματοληψίας απομακρύνονται τυχόν φυτά ή υπολείμματα τους.  

• Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε δειγματολήπτη, λαμβάνεται όλη η ποσότητα που συλλέγεται μέσα στο 

κύλινδρο (30εκ.) του δειγματολήπτη και β) σε περίπτωση με φτυάρι ανοίγουμε λάκκο σε μορφή σκαλοπατιού 

και κατά μήκος μιας πλευράς του, κάθετα, συλλέγεται μια φέτα, ίσου πάχους εδάφους, στο βάθος που 

προβλέπεται.  

• Συλλέγεται το σύνολο της αφαιρεθείσας ποσότητας από όλα τα σημεία και το ίδιο βάθος, μέσα σε ένα δοχείο 

(λεκάνη), αναμειγνύεται καλά μέχρι να γίνει ομοιόμορφο (μεικτό δείγμα τουλάχιστον από 5 σημεία/ στρ.).  

• Από το ανακατεμένο κι ομογενοποιημένο δείγμα, λαμβάνεται  ποσότητα περίπου 1 κιλού σε μια πλαστική 

σακούλα  για να αποσταλεί για ανάλυση  στο εργαστήριο. 

2. Εποχή δειγματοληψίας: 

H δειγματοληψία μπορεί να γίνει οποιαδήποτε εποχή,  αλλά προτείνεται να γίνει : 

 α) για τις εποχιακές φυτείες λίγο πριν την σπορά ή τη φύτευση και 

 β) για τις δενδρώδεις πριν την βασική ή την επιφανειακή λίπανση (Οκτώβριο-Νοέμβριο και Φεβρουάριο-Μάρτιο). 

 

3. Βάθος  δειγματοληψίας (Εικόνα 4):  

➢ Για ετήσιες (αροτριαίες) καλλιέργειες (κηπευτικά, σιτηρά, κλπ):  

Ένα δείγμα βάθους  0-40 εκ. (αρώσιμο στρώμα) 

➢ Για δενδρώδεις καλλιέργειες και Αμπελοειδή:   

- Ένα δείγμα βάθους 0-30 εκ. (δένδρα-αμπέλι) 

- Ένα δείγμα βάθους 30-60 εκ.(δένδρα-αμπέλι)  

- Ένα δείγμα βάθους 60-90 εκ. (δενδρώδεις καλλιέργειες) 

Προσοχή: Δεν αναμιγνύουμε δείγματα από διαφορετικά βάθη. 

4. Αποθήκευση των δειγμάτων: 

Τα δείγματα μπαίνουν σε καινούργιες πλαστικές σακούλες κάθε φορά οι οποίες θα σφραγίζονται αφαιρώντας τον 

αέρα κατά το μέγιστο δυνατό. 
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