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∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-SAGE

A. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ

Α1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1) ένας γεωπόνος ή γεωλόγος ή τεχνολόγος γεωπόνος που είναι επικεφαλής της
κάθε οµάδας δειγµατοληψίας και εντοπίζει την θέση δειγµατοληψίας
χρησιµοποιώντας χάρτη κλίµακας 1:5.000 και GPS, επίσης κατευθύνει και
οργανώνει την οµάδα δειγµατοληψίας και
2) τέσσερα άτοµα (µε τον γεωπόνο ή γεωλόγο ή τεχνολόγο γεωπόνο) σε κάθε
οµάδα δειγµατοληψίας εκπαιδευµένα στην διενέργεια δειγµατοληψιών
εδάφους (για την οδήγηση του αυτοκίνητου, για την χρήση του κοχλιωτού
δειγµατολήπτη ή άλλων εργαλείων εκσκαφής για λήψη εδαφικού δείγµατος,
για τη συσκευασία των δειγµάτων και για την συµπλήρωση της καρτέλας των
στοιχείων του δείγµατος).

A2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
1)

αυτοκίνητο για κάθε οµάδα δειγµατοληψίας µε τέσσερις πόρτες για να
κινούνται εύκολα τα τέσσερα άτοµα της οµάδας δειγµατοληψίας και
ικανοποιητικό χώρο αποθήκευσης για τα υλικά και εργαλεία της
δειγµατοληψίας, καθώς και τα ηµερήσια δείγµατα,

2)

έντυπος χάρτης της υποπεριοχής δειγµατοληψίας µε κλίµακα 1:5.000, ο
οποίος έχει συνταχθεί µε χρήση ορθοφωτοχαρτών αλλά και δορυφορικών
λήψεων από το διαδικτυακό τόπο Google Earth καθώς οι λήψεις αυτές είναι
επικαιροποιηµένες και χρησιµοποιείται για τον προσανατολισµό και την
οργάνωση της κάθε οµάδας δειγµατοληψίας από τον επικεφαλή της,

3)

όργανο εντοπισµού θέσης – δέκτης GPS (Global Positioning System) για
κάθε οµάδα δειγµατοληψίας για τον εντοπισµό του κάθε αγρού για
δειγµατοληψία,

4)

δύο κοχλιωτούς σπαστούς δειγµατολήπτες µήκους 1.0 m για κάθε οµάδα µε
σήµανση του µήκους των 50 cm από την κάτω άκρη του καθενός (ο ένας
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δειγµατολήπτης είναι εφεδρικός) ώστε να εντοπίζεται µε ευκολία το βάθος
που γίνεται η δειγµατοληψία,
5)

εργαλεία (πατόφτυαρο, τσαπάκι, σπάτουλες κλπ) για εκσκαφή του εδάφους
σε περίπτωση που ο δειγµατολήπτης είναι αδύνατον να εισχωρήσει λόγω
της παρουσίας µεγάλου ποσοστού λίθων,

6)

κοµµάτι χονδρού πλαστικού καλύµµατος µε διαστάσεις 1 m x 1 m πάνω στο
οποίο θα ανακατεύονται τα δείγµατα από τον ίδιο αγρό για να προκύπτει το
σύνθετο δείγµα,

7)

2 πλαστικές διαφανείς σακούλες χωρητικότητας δύο κιλών για κάθε
σύνθετο δείγµα και µία πλαστική σακούλα χωρητικότητας 5 κιλών για κάθε
αγρό δειγµατοληψίας. Οι σακούλες των δύο κιλών µπαίνουν η µια µέσα
στην άλλη και ανάµεσα τους τοποθετείται η κάρτα αναγραφής των
στοιχείων του δείγµατος. Στη µεγάλη σακούλα τοποθετείται το σύνθετο
δείγµα (ή σύνθετα δείγµατα) (0-50 cm) που παίρνεται από κάθε αγρό,

8)

µια καρτέλα για κάθε δείγµα στην οποία αναγράφεται ο κωδικός του αγρού
δειγµατοληψίας, η καλλιέργεια του αγρού στον οποίο γίνεται δειγµατοληψία
(ελιά

είναι

σε

όλα),

η

ηµεροµηνία

δειγµατοληψίας,

το

βάθος

δειγµατοληψίας, το όνοµα του δειγµατολήπτη και τυχόν παρατηρήσεις που
έγιναν κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας στη θέση αυτή,
9)

γάντια µιας χρήσης για τα άτοµα της οµάδας που έρχονται σε επαφή µε το
εδαφικό δείγµα κατά την µετάγγισή του από το δειγµατολήπτη στη σακούλα,

10) µικροπράγµατα

όπως

µολύβια

για

την

σύνταξη

των

καρτελών

δειγµατοληψίας, σηµειωµατάριο για καταγραφή διαφόρων παρατηρήσεων,
σπάτουλες για αποχωρισµό του χώµατος από το δειγµατολήπτη και άλλα.

5

B. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Ε∆ΑΦΟΥΣ

1)

ο επικεφαλής της οµάδας δειγµατοληψίας καταστρώνει το πρόγραµµα
δειγµατοληψιών και ειδοποιεί τουλάχιστον δύο µέρες πριν την ηµέρα
εξόδου της οµάδας του το συντονιστή της ενέργειας,

2)

επίσης ο επικεφαλής της οµάδας δειγµατοληψίας ειδοποιεί τουλάχιστον µια
µέρα πριν από την ηµέρα εξόδου τα µέλη της οµάδας του και ορίζει
υπεύθυνο έναν από τα τρία άτοµα της οµάδας για την συγκέντρωση και
έλεγχο της καλής λειτουργίας των υλικών και εργαλείων που περιγράφονται
παραπάνω από τις αναφορές 4-10. Για τα υλικά που περιγράφονται στις
αναφορές 1-3 φροντίζει ο ίδιος ο επικεφαλής της οµάδας, σηµειώνεται ότι
πάντα υπάρχει αναπληρωµατικός των τριών ατόµων της οµάδας ο οποίος
έχει ειδοποιηθεί και βρίσκεται σε ετοιµότητα, έτσι ώστε σε περίπτωση
αδυναµίας κάποιου ατόµου η οµάδα να λειτουργήσει,

3)

ο επικεφαλής προσδιορίζει την υποπεριοχή που θα εργαστεί η οµάδα του,
καθώς επίσης και την πορεία που θα ακολουθήσει η οµάδα του κατά την
ηµερήσια κίνησή της στο πεδίο, σηµειώνεται ότι πολλές φορές απαιτείται
επίσκεψη του συντονιστή και των στελεχών της ενέργειας για την
αντιµετώπιση ποικίλων προβληµατισµών που αναπτύσσονται από τις
οµάδες δειγµατοληψίας κατά την εργασία τους στο πεδίο,

4)

η κάθε οµάδα που πρόκειται να µεταβεί στο πεδίο συγκεντρώνεται σε
προκαθορισµένο σηµείο την ώρα που έχει καθορίσει ο επικεφαλής της
οµάδας και ξεκινάει για την υποπεριοχή όπου θα κάνει δειγµατοληψία αφού
τα υλικά και εργαλεία έχουν ετοιµαστεί την προηγούµενη ηµέρα,

5)

ο επικεφαλής κατευθύνει την οµάδα του στην υποπεριοχή µε τη βοήθεια του
έντυπου χάρτη κλίµακας 1:5.000 στον οποίο έχουν περαστεί ορισµένα
χαρακτηριστικά σηµεία της περιοχής (κτίρια, δρόµοι, κλπ), αλλά και της
εµπειρίας του από επισκέψεις προσανατολισµού που έχει κάνει. Όταν η
οµάδα πλησιάσει αρκετά στον πρώτο αγρό-στόχο δειγµατοληψίας
(απόσταση 4-5 χιλιόµετρα) χρησιµοποιεί το GPS που έχει στη διάθεσή του,

6)

από τη στιγµή που θα εντοπιστεί α αγρός στόχος τα άτοµα της οµάδας
εκτελούν την δειγµατοληψία και ο επικεφαλής οργανώνει τον εντοπισµό του
επόµενου αγρού για δειγµατοληψία. Τα άτοµα που εκτελούν τη
δειγµατοληψία έχουν µαζί τους κοχλιωτό δειγµατολήπτη µε σηµάδια στο
6

βάθος των 50 cm , τα εργαλεία για δειγµατοληψία εάν δεν εισχωρεί ο
δειγµατολήπτης στο έδαφος λόγω παρουσίας µεγάλου ποσοστού λίθων, δύο
ζεύγη πλαστικές διαφανείς σακούλες χωρητικότητας 2 κιλών, τρεις κάρτες
για να γραφούν τα στοιχεία του κάθε δείγµατος, µια πλαστική σακούλα
χωρητικότητας 5 κιλών για την τοποθέτηση του σύνθετου δείγµατος (ή των
σύνθετων) αυτού του αγρού, γάντια µιας χρήσης, µολύβι για να σηµειώνουν
οποιαδήποτε παρατήρηση και σπάτουλα για αποχωρισµό του εδάφους από
τον δειγµατολήπτη. Στην κάθε θέση δειγµατοληψίας λαµβάνεται όλο το
έδαφος που εξάγει ο κοχλιωτός δειγµατολήπτης από το βάθος 0-50 cm,
7)

προκειµένου τα δείγµατα που θα συλλεχθούν να είναι αντιπροσωπευτικά
του εδάφους του αγρού πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω οδηγίες:

α)

Συλλέγεται διαφορετικό σύνθετο δείγµα εδάφους (ανάµιξη υπο−δειγµάτων),
από κάθε διαφορετικό οµοιογενές τµήµα του αγρού. Από ανοµοιογενή
τµήµατα (εξάρσεις, βαθουλώµατα, κηλίδες µε αλάτια ή περιοχές όπου
υπάρχουν προβλήµατα στην ανάπτυξη της καλλιέργειας) συλλέγονται
ξεχωριστά σύνθετα δείγµατα, β) Κάθε σύνθετο δείγµα αποτελείται από 4
έως 8 υπο-δείγµατα, που παίρνονται από διαδροµή zigzag του οµοιογενούς
τµήµατος του αγρού όπως φαίνεται στο σχήµα 1 και λαµβάνονται όλες οι
ποσότητες εδάφους (0-50 cm) και καλύπτει οµοιογενή έκταση περίπου 10
στρ., γ) Μετά τη συλλογή των υπο−δειγµάτων (να έχουν όλα περίπου το ίδιο
βάρος) για κάθε σύνθετο δείγµα, το έδαφος τοποθετείται σε µια άκρη του
αγρού πάνω σε πλαστικό κάλυµµα µε διαστάσεις 1 m x 1 m, αναµιγνύεται
καλά και συλλέγεται µια ποσότητα περίπου 2 κιλών, η οποία είναι αρκετή
για όλες τις αναλύσεις,
8)

για τις ανάγκες του έργου λαµβάνεται µε την ίδια διαδικασία και εδαφικό
δείγµα για το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ). Το δείγµα
αυτό πρέπει να είναι περίπου 2 κιλά και να λαµβάνεται από βάθος 0-15 cm.
Ο συνολικός αριθµός των δειγµάτων που θα ληφθούν για το ΜΦΙ θα είναι
το 20% του συνολικού αριθµού των δειγµάτων που θα ληφθούν για το ΙΕΒ.
Συγκεκριµένα από τους 200 αγρούς της κάθε περιοχής θα επιλεγούν 40 (40
Πύλος, 40 Πεζά, 40 Μεραµπέλο, συνολικά 120 δείγµατα για το ΜΦΙ) για να
εκτελεστεί η δειγµατοληψία αυτή. Η επιλογή των αγρών θα γίνει µε τα εξής
κριτήρια: α) την καλή χωρική κάλυψη της κάθε περιοχής, β) τις
επικρατούσες κλίσεις εδάφους, της κάθε περιοχής, γ) τους επικρατούντες
7

τύπους εδάφους και δ) τις φυτοπροστατευτικές επεµβάσεις. Τα δείγµατα
αυτά διαχωρίζονται από αυτά που προορίζονται για το ΙΕΒ και
αποστέλονται απευθείας στο ΜΦΙ,

Σχήµα 1. ∆ιαδροµή που πρέπει να ακολουθείται για τη λήψη ενός σύνθετου
δείγµατος
9)

στη συνέχεια ένα µέλος της οµάδας δειγµατοληψίας σηµειώνει σε ειδική
καρτέλα µε µολύβι τα εξής στοιχεία: α) κωδικός του αγρού δειγµατοληψίας,
β) καλλιέργεια του αγρού στον οποίο γίνεται δειγµατοληψία (ελιά είναι σε
όλα), γ) ηµεροµηνία δειγµατοληψίας, δ) βάθος δειγµατοληψίας, ε) όνοµα
του δειγµατολήπτη και στ) τυχόν παρατηρήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια
της δειγµατοληψίας, (προσοχή ώστε ο κωδικός του αγρού να περιλαµβάνει
στοιχεία αναγνώρισης της γεωγραφικής του ενότητας ώστε να υφίσταται
διαχωρισµός µεταξύ των τριών πιλοτικών περιοχών),

10) και τοποθετεί το κάθε σύνθετο δείγµα σε ζεύγος σακουλών µε την καρτέλα
των στοιχείων του δείγµατος ανάµεσα στις δύο σακούλες για να µην
υγρανθεί και χαθούν τα στοιχεία, στη συνέχεια τα σύνθετα δείγµατα κάθε
αγρού τα τοποθετεί σε πλαστική σακούλα 5 κιλών και αυτή τη µεταφέρει
στο αυτοκίνητο και την τοποθετεί σ’ αυτό µε τρόπο ώστε να αποκλείεται το
άδειασµα του χώµατος και σε σηµείο εµφανές και µαζί µε τις άλλες
σακούλες,
11) µε την επιστροφή της οµάδας οι µεγάλες σακούλες µε τα δείγµατα που
πάρθηκαν την ίδια µέρα τακτοποιούνται σε σκληρό χάρτινο κιβώτιο µαζί µε
λίστα των αγρών και του αριθµού των σύνθετων δειγµάτων ώστε να να
σταλούν όσο το συντοµότερο δυνατόν στο εργαστήριο του ΙΕΒ (ή του ΜΦΙ
αντίστοιχα) διότι διαφορετικά θα χρειαστούν άπλωµα µέχρι τη µεταφορά
τους στο εργαστήριο,
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12) ο επικεφαλής της οµάδας φροντίζει για την περιοδική αλλαγή ρόλων των
τριών ατόµων έτσι ώστε η οµάδα να λειτουργεί οµαλά και αρµονικά κατά
την διάρκεια της ηµερήσιας δειγµατοληψίας,
13) σηµειώνονται τα εξής για τη δειγµατοληψία εδάφους: α) να µην γίνεται
αµέσως µετά από δυνατή βροχή ή σε περιόδους έντονης ξηρασίας, β) δεν
πρέπει να συλλέγεται δείγµα από µη αντιπροσωπευτικές περιοχές του αγρού
(π.χ. άκρες ή δίπλα σε αρδευτικά κανάλια, κ.λ.π.), γ) η καλύτερη εποχή
δειγµατοληψίας είναι το φθινόπωρο, αλλά αν πρέπει να µην έχει εφαρµοσθεί
λίπανση,
14) τα χαρτοκιβώτια µε τις µεγάλες σακούλες µε τα δείγµατα τα παραλαµβάνει
υπάλληλος του ΙΕΒ από την µεταφορική εταιρία και τα µεταφέρει στο χώρο
προκατεργασίας των δειγµάτων του ΙΕΒ όπου αρµόδιος υπάλληλος του ΙΕΒ
βγάζει τις µικρές σακούλες από τις µεγάλες σακούλες και τοποθετεί οµαδικά
τα δείγµατα ανά αγρό και ηµεροµηνία δειγµατοληψίας πάνω στους πάγκους
του χώρου αυτού και ανοίγεται το στόµιο τους για να αερίζονται και να µην
αναπτύσσονται µύκητες. Αντίστοιχα, τα δείγµατα που προορίζονται για το
ΜΦΙ παραλαµβάνονται από τον αρµόδιο υπάλληλο για τις επόµενες
ενέργειες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα δείγµατα σηµαίνονται στο χαρτοκιβώτιο
µεταφοράς µε το προεκτυπωµένο έντυπο που περιλαµβάνει τα στοιχεία του
παραλήπτη (ΜΦΙ, ΙΕΒ) και τα οποία έχουν στη διάθεσή τους οι υπεύθυνοι
συνεργάτες πεδίου των τριών περιοχών,
15) η αποστολή των δειγµάτων γίνεται µε χρέωση του παραλήπτη. Κατά την
αποστολή ενηµερώνεται το κάθε εργαστήριο (ΙΕΒ, ΜΦΙ) για (α) το µέσο
αποστολής, (β) την ηµεροµηνία-ώρα αποστολής, (γ) την αναµενόµενη
ηµεροµηνία-ώρα άφιξης. Προσοχή! Η άφιξη των δειγµάτων θα πρέπει να
γίνεται εντός εργασίµων ηµερών, ώστε να αποφεύγεται η µακρά παραµονή
τους σε χώρους φύλαξης των µεταφορέων.
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Γ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ Ε∆ΑΦΟΥΣ

1)

Τα δείγµατα την άλλη µέρα παίρνουν αριθµό πρωτοκόλλου και
συµπληρώνονται όλα τα απαραίτητα έντυπα από το αρµόδιο άτοµο του
εργαστηρίου του ΙΕΒ σύµφωνα µε αυτά που ορίζει η διαπίστευση δοκιµών
του εργαστηρίου κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025,

2)

στη συνέχεια τα δείγµατα τα παραλαµβάνει η οµάδα προκατεργασίας
δειγµάτων. Το δείγµα της κάθε σακούλας µεταφέρεται σε ξύλινο τελάρο
διαστάσεων 40X18 cm µε µέταλλο στις γωνίες του, µε λεπτή πλαστική σίτα
και διηθητικό χαρτί πάνω στη σίτα (Εικ. 1). Από το αρχικά ληφθέν δείγµα
µεταφέρεται ποσότητα περίπου 1,5 κιλού στο τελάρο και στην µία άκρη του
τελάρου και µεταξύ σίτας και διηθητικού χαρτιού τοποθετείται η καρτέλα
µε τα στοιχεία του δείγµατος (Εικ. 2) και επιπρόσθετα τον αριθµό
πρωτοκόλλου του δείγµατος και το υπόλοιπο µένει στην σακούλα µε
αντίγραφο της καρτέλας των στοιχείων του. Πρέπει να σηµειωθεί ότι όλα τα
τελάρα που χρησιµοποιούνται έχουν ζυγισθεί και αναγράφεται σε καθένα
µε ανεξίτηλο µαρκαδόρο το βάρος του,

Εικόνα 1. Ξύλινο τελάρο διαστάσεων 40X18 cm για τη µεταφορά των
δειγµάτων από τη σακούλα σειγµατοληψίας.
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Εικόνα 2. Καρτέλα µε τα στοιχεία του δείγµατος. Τοποθετείται σε πρώτη
φάση µεταξύ σίτας και διηθητικού χαρτιού.
3)

τα τελάρα µε τα δείγµατα µεταφέρονται στο θάλαµο αεροξήρανσης (Εικ. 3)
που βρίσκεται στο χώρο κατεργασίας των δειγµάτων (Εικ.4) ή στον κλίβανο
ξήρανσης σε θερµοκρασία 30οC που βρίσκεται στο χώρο του εργαστηρίου.

Εικόνα 3. Θάλαµος αεροξήρανσης των εφαφικών δειγµάτων.

11

Εικόνα 4. Χώρος κατεργασίας των εδαφικών δειγµάτων στις εγκαταστάσεις
του Ι.Ε.Β.
Η ξήρανση των δειγµάτων διαρκεί 2-4 ηµέρες ανάλογα µε την αρχική τους
υγρασία. Τονίζεται ότι τα δείγµατα δεν ξηραίνονται εντελώς για να είναι
στη συνέχεια ευκολότερη η κατεργασία τους. Η υγρασία που µένει στα
δείγµατα δεν µετριέται διότι θα αφαιρεθεί κατά την επεξεργασία τους και το
µέγεθός της εξαρτάται από την µηχανική σύσταση του εδάφους και κρίνεται
εµπειρικά από τα µέλη της οµάδας επεξεργασίας,
4)

όταν βγούνε τα δείγµατα από τον θάλαµο αεροξήρανσης ή τον κλίβανο
ξήρανσης γίνεται αφαίρεση των λίθων που είναι ορατοί µε το µάτι και
ζυγίζονται οι λίθοι χωριστά και το δείγµα εδάφους µε το τελάρο (το βάρος
του τελάρου είναι γνωστό άρα είναι γνωστό και το βάρος του
αεροξηραθέντος δείγµατος),

5)

η οµάδα επεξεργασίας σπάζει το κάθε δείγµα µε µηχανικό σπαστήρα (Εικ. 5
και 6) ή µε πορσελάνινο γουδί (Εικ. 7) και αυτό που προκύπτει το περνάει
από κόσκινο µε οπές διαµέτρου 2 mm.
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Εικόνα 5. Μηχανικός σπαστήρας των εδαφικών δειγµάτων.

Εικόνα 6. Μηχανικός σπαστήρας των εδαφικών δειγµάτων από διαφορετική
οπτική γωνία.
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Εικόνα 7. Πορσελάνινο γουδί για το χειροκίνητο σπάσιµο των εδαφικών
δειγµάτων.

Το έδαφος που περνάει από το κόσκινο αυτό είναι περίπου 1 κιλό και
απλώνεται ξανά στο ίδιο τελάρο µε καθαρό διηθητικό χαρτί και τη καρτέλα
των στοιχείων του δείγµατος. Στη συνέχεια τα τελάρα τοποθετούνται στο
θάλαµο αεροξήρανσης για να απαλλαγούν από την υπόλοιπη υγρασία. Αυτά
µένουν στο θάλαµο αυτό τόσες µέρες όσες απαιτείται ώστε η ηµερήσια
διαφορά της υγρασίας να µην υπερβαίνει το 5 % του βάρους του
εδαφοδείγµατος. Για το λόγο αυτό ζυγίζονται (Εικ. 8) κάθε µέρα τα
δείγµατα αυτά και καταγράφονται σε ειδικό έντυπο τα καθηµερινά βάρη και
οι καθηµερινές διαφορές που προέρχονται από την αποβολή της υγρασίας,
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Εικόνα 8. Ηλεκτρονικός ζυγός για τη ζύγιση των εδαφικών δειγµάτων πριν
και µετά την ξήρανση.
6)

όταν το βάρος αυτών των δειγµάτων µεταβληθεί λιγότερο από 5 % τότε το
εδαφικό δείγµα µεταφέρεται από το τελάρο σε πλαστική διαφανή σακούλα
και αυτή µε το δείγµα µπαίνει µέσα σε ειδικά κατασκευασµένο χάρτινο
κουτί µε καπάκι. (Εικ. 9) Στην εξωτερική πλευρά του κουτιού αναγράφεται
σε αυτοκόλλητη ετικέτα ο αριθµός πρωτοκόλλου του δείγµατος και στο
εσωτερικό του κουτιού µπαίνει η καρτέλα των στοιχείων του δείγµατος. Τα
δείγµατα που µπαίνουν σε κουτιά στο τέλος κάθε ηµέρας µεταφέρονται στο
εργαστήριο του ΙΕΒ σε χώρο αποθήκευσης των εδαφοδειγµάτων που
προορίζονται για ανάλυση,
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Εικόνα 9. Ειδικά κατασκευασµένο χάρτινο κουτί µε καπάκι για την
τοποθέτηση του εδαφικού δείγµατος µετά την κατεργασία και την ξήρανση.

7)

ο υπεύθυνος του εργαστηρίου µε τον τεχνικό υπεύθυνο προγραµµατίζουν τη
σειρά και τον αριθµό των αναλύσεων έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι
ανάγκες του προγράµµατος (προηγούνται οι αναλύσεις που αναµένουν
άλλες οµάδες εργασίας του προγράµµατος για να προχωρήσουν το δικό τους
κοµµάτι εργασίας) και η οµαλή λειτουργία του εργαστηρίου.

Προσοχή! Επαναλαµβάνεται ότι για τις ανάγκες του συγκεκριµένου προγράµµατος
λαµβάνεται µε την ίδια διαδικασία και εδαφικό δείγµα για το ΜΦΙ. Το δείγµα αυτό
πρέπει να είναι περίπου 2 κιλά και να λαµβάνεται από βάθος 0-15 cm.
Ο συνολικός αριθµός των δειγµάτων που θα ληφθούν για το ΜΦΙ θα είναι το 20%
του συνολικού αριθµού των δειγµάτων που θα ληφθούν για το ΙΕΒ. Συγκεκριµένα
από τους 200 αγρούς της κάθε περιοχής θα επιλεγούν 40 (40 Πύλος, 40 Πεζά, 40
Μεραµπέλο, συνολικά 120 δείγµατα για το ΜΦΙ) για να εκτελεστεί η δειγµατοληψία
αυτή. Η επιλογή των αγρών θα γίνει µε τα εξής κριτήρια: α) την καλή χωρική κάλυψη
της κάθε περιοχής, β) τις επικρατούσες κλίσεις εδάφους, της κάθε περιοχής, γ) τους
επικρατούντες τύπους εδάφους και δ) τις φυτοπροστατευτικές επεµβάσεις.
Τα δείγµατα αυτά διαχωρίζονται από αυτά που προορίζονται για το ΙΕΒ και
αποστέλλονται απευθείας στο ΜΦΙ.
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