#Προστατεύουμε τα Εδάφη

Βήματα για την ανάλυση
1. Ενημέρωση
Πριν την αποστολή, έρθετε σε επαφή με το εργαστήριο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): info@edafologiko.gr ή τηλεφώνου για ενημέρωση. Τα δείγματα ταξιδεύουν με
ευθύνη του αποστολέα. Στην περίπτωση που το δείγμα προσκομίζεται στο εργαστήριο
από τον ενδια-φερόμενο, θα πρέπει να συμπληρωθεί η συνοδευτική φόρμα δείγματος.
2. Προετοιμασία και λήψη δειγμάτων
Τα δείγματα θα πρέπει να αποστέλλονται σε χωριστά σακουλάκια πολυαιθυλενίου καλά
κλεισμένα.
Για δείγματα νερού άρδευσης — θρεπτικών διαλυμάτων, χρησιμοποιήστε φιάλες νερού
του μισού λίτρου (0,5 lt) βιδώστε το πώμα καλά και ασφαλίστε το περιμετρικά με μονωτική ταινία. Τοποθετήστε τη φιάλη σε πλαστική σακούλα πολυαιθυλενίου.
Συνιστώμενη ποσότητα δειγμάτων:
Έδαφος: 0.5 έως 1 κιλό ανά δείγμα,

Φύλλα: 100-150 γραμμάρια ανά δείγμα,

Νερό άρδευσης – Θρεπτικά διαλύματα: 0.5 λίτρα
3. Οδηγίες αποστολής δειγμάτων
Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε μικρά κουτιά μεγέθους μέχρι 30Μ Χ 20Π Χ 10Υ
εκατοστά, αντί φακέλων, προκειμένου τα δείγματα να είναι επαρκώς προστατευμένα
κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Στην περίπτωση χρήσης φακέλων χρησιμοποιήστε
μόνο φακέλους που εσωτερικά διαθέτουν ειδική προστασία με φυσαλίδες αέρα.
Δήλωση – Γνωσ τοποίηση
Δείγματα με εμπορική αξία δεν γίνονται δεκτά - Το εργαστήριο δεν αναλαμβάνει την ανάλυση σε δείγματα που αφορούν την αρχαιολογία ή που με οποιοδήποτε τρόπο σχετίζονται με αρχαιολογικές θέσεις ή
ευρήματα τα οποία συνήθως πωλούνται στις αγορές αρχαιοτήτων ή άλλα πολύτιμα ή ανεκτίμητης αξίας
αντικείμενα, εκτός και αν έχουν υποβληθεί για ανάλυση και πληρώνονται από αναγνωρισμένο κυβερνητικό οργανισμό, μεγάλο μουσείο, ή άλλο επίσημο φορέα του δημοσίου που διερευνά το δείγμα, ως μέρος
διεπιστημονικής ακαδημαϊκής συνεργασίας.

4. Αποστολή συνοδευτικής φόρμας
Σε ηλεκτρονική ή σε εκτυπωμένη μορφή.
Να συμπεριλαμβάνεται ένα αντίγραφο για κάθε δείγμα στο κουτί αποστολής.

#Λιπαίνουμε με ισορροπία
5. Διεύθυνση αποστολής - παράδοσης
ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Παλαιά κτίρια Πανεπιστημίου Πατρών
Αντωνίου Πετραλιά 36 και Γ. Παπανδρέου
Τ.Κ 27 200, Αμαλιάδα
Τηλ. 26220 28816
Ηλ. ταχυδρομείο: info@edafologiko.gr

Aπό Πατρών
Πύργου

6. Πληρωμή Συμμετοχής και έκδοση παραστατικών
Στοιχεία Ειδικού Λογαριασμού
ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΑΦΜ 998219694 - Α’ ΔΟΥ Πατρών
Πανεπιστημιούπολη - Κτήριο Α’, Ρίο Πατρών Τ.Κ 26504
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Αριθμός λογαριασμού: 225/002967-06
IBAN: GR9501102250000022500296706
Δικαιούχος ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
7. Ανάλυση δειγμάτων - έκδοση αποτελεσμάτων
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ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ - ΔΟΚΙΜΩΝ
ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Εδαφολογικό Εργαστήριο Δυτικής Ελλάδας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παντελής Ε. Μπαρούχας, Aναπληρωτής Καθηγητής,
Τμήμα Γεωπονίας Πανεπιστιμίου Πατρών, Εργαστήριο Εδαφολογίας
Με την δύναμη:

Μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου Εδαφολογικών Εργαστηρίων
του Οργανισμού Γεωργίας και Τροφίμων (FAO) GLOSOLAN
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