
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Οι εγγραφές, για τις Εργαστηριακές Ασκήσεις του 

μαθήματος «Γονιμότητα Εδάφους» (Ν047Ε), θα 

πραγματοποιηθούν στο εργαστήριο της Εδαφολογίας 

(στην κ. Ματσή) από 25-9 μέχρι 12-10-2017. 

 

Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και τα τμήματα, 

όπως θα έχουν διαμορφωθεί, θα ανακοινωθούν. 

 



 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Όποιος/α φοιτητής/τρια επιθυμεί να κάνει τις αναλύσεις των Εργαστηριακών Ασκήσεων 

του μαθήματος «Γονιμότητα Εδάφους» (Ν047Ε) σε δικό του εδαφικό δείγμα και μπορεί να 

το συλλέξει (εφόσον ο καιρός το επιτρέπει, δηλαδή δεν βρέχει και μπορεί να μπει στον αγρό), 

θα πρέπει να δημιουργήσει ένα σύνθετο δείγμα, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες. 

Από επίπεδη ομοιόμορφη έκταση του εδάφους θα συλλέξετε απλά επιφανειακά δείγματα 
(υποδείγματα) σε μια γερή μεγάλη σακούλα (π.χ. από λιπάσματα), με δειγματολήπτη ή 
φτυάρι από διάφορα σημεία (βλέπε σχήμα). Όσο πιο πολλά τα σημεία τόσο πιο καλά 
(τουλάχιστον 8-10 σημεία ανά 10 στρέμματα, όχι λιγότερα από 4-5 σημεία από μικρότερη 
έκταση). Προσοχή: Τα σημεία να ισαπέχουν μεταξύ τους (με το μάτι) και τα υποδείγματα να 
είναι περίπου ισόποσα. 

 
Εφόσον η ποσότητα του εδάφους που θα συλλέξετε υπερβαίνει τα ≈ 2 kg, θα αδειάσετε το 
έδαφος από τη σακούλα σε μια άκρη του αγρού, θα ανακατέψετε καλά το σωρό του εδάφους 
και από διάφορα σημεία του σωρού θα πάρετε ποσότητες του εδάφους με τα χέρια 
(αφαιρώντας πέτρες και ρίζες) και θα τις ξαναβάλετε στη σακούλα, έως ότου μέσα στη 
σακούλα τελικά να υπάρχουν ≈ 2 kg εδάφους. 
Μετά θα απλώσετε το δείγμα σας σε εφημερίδες σε κάποιον προστατευμένο χώρο για να 
αεροξηρανθεί. Αφού το δείγμα αεροξηρανθεί, θα το λειοτριβήσετε με γουδί πορσελάνης, θα 
το περάσετε από κόσκινο ανοίγματος οπών 2 mm και αυτήν την ποσότητα θα φέρετε μαζί 
σας στο εργαστήριο. 
Εάν δεν μπορέσετε να βρείτε γουδί και κόσκινο, μόλις το δείγμα αεροξηρανθεί να 
επικοινωνήσετε με την κ. Ματσή ή τον κ. Γασπαράτο στο εργαστήριο της Εδαφολογίας. 
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