ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΦΑ
ΡΜΑΚΩΝ
Για την αποτελεσματικότερη παροχή από το ΜΦΙ υπηρεσιών προς τον Έλληνα
παραγωγό και την αποφυγή αποστολής ακατάλληλων δειγμάτων εδάφους για
χημική ανάλυση, παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε τις παρακάτω κατευθυντήριες
οδηγίες για τη συλλογή, συσκευασία και αποστολή των δειγμάτων. Στις περιπτώσεις
δειγμάτων όπου δεν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις, η χημικη εξέτασή
τους δεν είναι δυνατή.
Α. ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
1. Το δείγμα να προέρχεται από βάθος 0-30 cm και από πέντε έως εννέα

διαφορετικά σημεία του χωραφιού ανάλογα την συνολική έκταση.
2. Το δείγμα θα πρέπει να έχει συνολικό βάρος τουλάχιστον 1 κιλό.
3. Το εργαλείο που θα γίνει η δεγματοληψία πρέπει να είναι καθαρό (πλυμμένο με
νερό) και στεγνό.
4. Να αποστέλλεται στο εργαστήριο ώστε να παραλαμβάνεται το αργότερο εντός
δύο ημερών από την ημέρα δειγματοληψίας.
Β. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Έδαφος

ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Τοποθετείστε το δείγμα εδάφους σε μια πλαστική καθαρή
σακούλα σφραγίζοντάς την. Να αναγράφεται η ημερομηνία
δειγματοληψίας στο εξωτερικό της πλαστικής σακούλας όπως και
ο κωδικός αριθμός του δείγματος σε περίπτωση που
αποστέλλονται περισσότερα του ενός δείγματα.

1. Όλα ανεξαιρέτως τα δείγματα θα πρέπει να συνοδεύονται από το Πληροφοριακό
Δελτίο
του
Ινστιτούτου
(http://www.bpi.gr/files/pdf/AITISIPLIROFORIAKO%20DELTIO-Final.pdf) πλήρως και όσο λεπτομερέστερα γίνεται
συμπληρωμένο. Στην περίπτωση όπου ο αποστολέας είναι διαφορετικός από τον
παραγωγό, να συμπληρώνονται τα πλήρη στοιχεία και των δύο, ώστε να τους
κοινοποιείται η απάντηση. Το Πληροφοριακο Δελτίο τοποθετείται σε πλαστική
διαφανή θήκη ή σακούλα και στη συνέχεια στο χαρτοκιβώτιο αποστολής.
2. Σε περιπτώσεις συσκευασίας στο ίδιο χαρτοκιβώτιο περισσοτέρων του ενός
δειγμάτων εδάφους θα πρέπει να συμπληρώνονται αντίστοιχα Πληροφοριακά
Δελτία. Τοποθετήστε διαφορετικό κωδικό για κάθε δείγμα στο εξωτερικό της
πλαστικής σακούλας ο οποίος θα αναγράφεται και στο αντίστοιχο πληροφοριακό
δελτίο.

3. Το δείγμα συσκευάζεται αμέσως μετά τη συλλογή του και σε καμιά περίπτωση
δεν πρέπει να εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες ή στην ηλιακή ακτινοβολία.
Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
1. Το δείγμα πρέπει να αποστέλλεται στο Ινστιτούτο όσο το δυνατόν πιο άμεσα. Σε
αντίθετη περίπτωση, το δείγμα φυλάσσεται συσκευασμένο στο ψυγείο.
2. Η αποστολή του δείγματος να γίνεται κατά προτίμηση με υπηρεσία
ταχυμεταφοράς (courier) και να αποφεύγεται η αποστολή του πριν από
Σαββατοκύριακο ή αργία.
3. Το δείγμα αποστέλλεται στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση με την ένδειξη
πάνω στο χαρτοκιβώτιο αποστολής “ΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ”:
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΣΤ. ΔΕΛΤΑ 8-145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΘΗΝΑ)
4. Ο ενδιαφερόμενος που έστειλε το δείγμα ενημερώνεται για την παραλαβή του
δείγματος από το ΜΦΙ, τηλεφωνώντας στο τηλ. 210 8180204 (Γραμματεία ΜΦΙ).

