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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ Ε∆ΑΦΟΥΣ
Οι αναλύσεις εδάφους είναι απαραίτητο να γίνονται:
α) Πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας. Σε αυτή τη περίπτωση, σε όλες τις
καλλιέργειες, η δειγµατοληψία του εδάφους γίνεται πριν από οποιαδήποτε επέµβαση
βελτίωσης και κατεργασίας αυτού (βαθύ όργωµα, φρεζάρισµα ή άλλη τεχνική). Η
ανάλυση δίνει όλες τις βασικές πληροφορίες όσον αφορά το έδαφος για την
εγκατάσταση της καλλιέργειας. ∆ηλαδή αν το έδαφος είναι κατάλληλο για την
σχεδιαζόµενη καλλιέργεια και ποια είναι η γονιµότητα του.
Έτσι θα αποφασιστεί αν µπορεί να εγκατασταθεί µια καλλιέργεια και στη συνέχεια το
υποκείµενο (αν απαιτείται) και η ποικιλία που πρέπει να χρησιµοποιηθούν.
Επίσης, µε τα δεδοµένα της ανάλυσης θα σχεδιασθεί η βασική λίπανση, δηλαδή ποια
θρεπτικά στοιχεία και σε τι ποσότητες πρέπει να ενσωµατωθούν στο έδαφος µε την
απαραίτητη τεχνική πριν την καλλιέργεια.
Η βασική λίπανση αναφέρεται στην προσθήκη οργανικής ουσίας και λιπασµάτων
φωσφόρου (P), καλίου (K) και µαγνησίου (Mg), σε κάποιες περιπτώσεις, στο έδαφος
σύµφωνα µε την ανάλυση που έχει προηγηθεί. Βασική λίπανση µε άζωτο δεν γίνεται
στις πολυετείς καλλιέργειες. Στης µικρής διάρκειας καλλιέργειες (ετήσιες) µπορεί να
γίνει µε κάποιες προϋποθέσεις (καλλιέργειες κηπευτικών και ανθών σε θερµοκήπιο ή
υπαίθριες καλλιέργειες εκτός εποχής βροχών).
β) Στη διάρκεια της καλλιέργειας
Στις πολυετείς καλλιέργειες (αµπελώνες, ελαιώνες, δενδρώνες) δεν απαιτείται
ανάλυση του εδάφους κάθε χρόνο. Αυτή µπορεί να γίνεται κάθε τρία µε τέσσερα
χρόνια για την παρακολούθηση της γονιµότητας του εδάφους.
Στις εντατικές µικρής διάρκειας καλλιέργειες (κηπευτικών και ανθών σε θερµοκήπιο,
σε χαµηλή κάλυψη και υπαίθριες καλλιέργειες) χρειάζεται πιο συχνή παρακολούθηση
της γονιµότητας του εδάφους, δηλαδή, κάθε χρόνο ή όταν χρειάζεται.
Οι βασικές αναλύσεις του εδάφους είναι :
Η σύσταση του εδάφους, δηλαδή ο προσδιορισµός των ποσοστών αργίλου, ιλύος
(πηλού) και άµµου.
Η αντίδραση του εδάφους (pH).

Η ηλεκτρική αγωγιµότητα (έκφραση της αλατότητας του εδάφους).
Το ανθρακικό ασβέστιο του εδάφους.
Το ενεργό ανθρακικό ασβέστιο του εδάφους, δηλαδή το ανθρακικό ασβέστιο που
βρίσκεται σε λεπτό διαµερισµό. Η ανάλυση αυτή απαιτείται όταν πρόκειται να
καλλιεργηθούν φυτά ευαίσθητα στο ανθρακικό ασβέστιο του εδάφους.
Τα µακροστοιχεία (φώσφορος, κάλιο, µαγνήσιο και ασβέστιο). Ο προσδιορισµός του
αζώτου δεν είναι απαραίτητος στις περισσότερες των περιπτώσεων.
Ο σίδηρος και τα ιχνοστοιχεία προσδιορίζονται µόνο όταν κρίνεται σκόπιµο, όπως για
παράδειγµα στις περιπτώσεις διερεύνησης για την ύπαρξη τροφοπενίας.
∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ
Τα δείγµατα εδάφους που θα αναλυθούν στο εργαστήριο πρέπει να είναι
αντιπροσωπευτικά των αγροτεµαχίων. ∆ηλαδή να δίνουν τη µέση γονιµότητα, το µέσο
όρο του εδάφους του αγροτεµαχίου. Μόνο τότε θα έχει νόηµα η ανάλυση του εδάφους
στο εργαστήριο και τα αποτελέσµατα που θα εξαχθούν θα είναι σωστά.
Για να ληφθεί αντιπροσωπευτικό δείγµα, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην
δειγµατοληψία των επιµέρους δειγµάτων από το αγροτεµάχιο. Τα επιµέρους δείγµατα
ενώνονται και σχηµατίζουν το αντιπροσωπευτικό δείγµα του αγροτεµαχίου.
Σε όλες τις περιπτώσεις ανάλυσης του εδάφους η δειγµατοληψία πρέπει να γίνεται
πριν την προσθήκη λιπασµάτων στο έδαφος και όταν αυτό βρίσκεται στο ρώγο του.
Θέσεις δειγµατοληψίας
Πρέπει να είναι τυχαίες, αποφεύγοντας τα όρια του αγροτεµαχίου (µερικά µέτρα πιο
µέσα), τις γωνίες του, τις θέσεις εντοπισµένης εφαρµογής λιπασµάτων και οργανικής
ουσίας και γενικά κάθε θέση µικρής έκτασης, µέσα στο αγροτεµάχιο, που υπάρχει
διαφοροποίηση του εδάφους. Με τυχαία πορεία µέσα στο αγροτεµάχιο λαµβάνονται
τα επιµέρους δείγµατα.
Στις περιπτώσεις όπου σε σηµαντική έκταση εµφανίζονται διαφοροποιήσεις του
εδάφους και αυτό γίνεται αντιληπτό είτε στα χαρακτηριστικά του είτε στην
παραγωγικότητα του, τότε το µέρος ή τα µέρη αυτά, του αγροτεµαχίου, θεωρούνται
διαφορετικά αγροτεµάχια. Η δειγµατοληψία σε αυτά γίνεται µε τον ίδιο τρόπο.
Ο αριθµός των θέσεων δειγµατοληψίας εξαρτάται από την οµοιοµορφία (ή την
ανοµοιοµορφία) του εδάφους σε ένα αγροτεµάχιο. Όσο πιο οµοιόµορφο είναι το
έδαφος σε ένα αγροτεµάχιο τόσο µικρότερος αριθµός επιµέρους δειγµάτων απαιτείται.
Γενικά απαιτούνται κατά µέσο όρο 3 επιµέρους δείγµατα ανά στρέµµα.

∆ειγµατοληψία σε αγροτεµάχιο µε οµοιοµορφία στο έδαφος και την ανάπτυξη και παραγωγικότητα των
φυτών.

∆ειγµατοληψία σε αγροτεµάχιο µε ανοµοιοµορφία στο έδαφος ή την ανάπτυξη και παραγωγικότητα
των φυτών. Στις περιπτώσεις αυτές το αγροτεµάχιο χωρίζεται, θεωρώντας την ύπαρξη διαφορετικών
αγροτεµαχίων και η δειγµατοληψία γίνεται χωριστά.

Βάθος δειγµατοληψίας
Το κάθε επιµέρους δείγµα πρέπει να είναι µία συνεχής στήλη εδάφους από την
επιφάνεια αυτού µέχρι ένα συγκεκριµένο βάθος. ∆ηλαδή δεν λαµβάνεται δείγµα µόνο
από την επιφάνεια ή µόνο από ένα συγκεκριµένο βάθος. Το βάθος δειγµατοληψίας
πρέπει να είναι διαφορετικό ανάλογα την καλλιέργεια. Σε ετήσιες καλλιέργειες όπου
το µεγαλύτερο ποσοστό του ριζικού συστήµατος βρίσκεται στα επιφανειακά
στρώµατα του εδάφους το δείγµα είναι από την επιφάνεια µέχρι τα 30 εκατοστά (030cm). Στις πολυετείς καλλιέργειες, µε ριζικό σύστηµα το οποίο αναπτύσσεται σε
πολύ µεγαλύτερο βάθος, από κάθε θέση δειγµατοληψίας λαµβάνονται δύο επιµέρους
δείγµατα, 0-30cm και 0-60cm, τα οποία δεν αναµειγνύονται. ∆ηλαδή για κάθε
αγροτεµάχιο σχηµατίζονται δύο τελικά δείγµατα, το πρώτο προκύπτει µε την
ανάµειξη των επιµέρους δειγµάτων 0-30cm και το δεύτερο αυτών από το βάθος 060cm. Σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται και δειγµατοληψία 60-90cm.
Ο καλύτερος τρόπος δειγµατοληψίας είναι µε την χρησιµοποίηση του κατάλληλου
δειγµατολήπτη διότι εξασφαλίζεται οµοιοµορφία στην λήψη των δειγµάτων όσον
αφορά το βάθος δειγµατοληψίας και το βάρος του κάθε επιµέρους δείγµατος, το οποίο
πρέπει να είναι το ίδιο.
Σχηµατισµός του τελικού δείγµατος
Τα επιµέρους δείγµατα από κάθε αγροτεµάχιο και κάθε βάθος δειγµατοληψίας (όπως
αναλύθηκε παραπάνω) αναµειγνύονται και ανακατεύονται πάρα πολύ καλά (σε αυτό
βοηθά τα δείγµατα να µην έχουν πολύ υγρασία). Από αυτό το τελικό µείγµα
λαµβάνονται 2 κιλά και στέλνονται άµεσα στο εργαστήριο σε καθαρά υλικά
(σακούλες). Σε κάθε δείγµα τοποθετείται µε στεγανό τρόπο πινακίδα µε τα
απαραίτητα στοιχεία του δείγµατος (παραγωγός, τοποθεσία, έκταση, καλλιέργεια,
βάθος δειγµατοληψίας).
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