Οδηγίες Δειγματοληψίας για τους Παραγωγούς
Η δειγματοληψία θα γίνει με φτυάρι ή δειγματολήπτη. Ο παραγωγός θα κινηθεί στο
χωράφι ακολουθώντας ένα νοητό S και θα πάρει έδαφος μέχρι τα 30 cm από τα σημεία που
υποδεικνύονται στα παρακάτω σχήματα για δύο τύπους διαστάσεων χωραφιού. Το έδαφος
που θα συλλεχθεί, θα αναμειχθεί και από το τελικό δείγμα θα παρθεί ποσότητα τόση που
να γεμίζει μία κοινών διαστάσεων σακούλα σουπερμάρκετ (όχι πάνω από 4 - 5 κιλά
έδαφος). Ένα δείγμα θα αντιστοιχεί περίπου σε 10 στρέμματα. Σε περίπτωση
ανομοιομορφίας ή μικρότερης έκτασης του αγροτεμαχίου μπορεί να αντιστοιχεί μέχρι 5
στρέμματα. Σε περίπτωση που το χωράφι είναι για δενδρώδεις καλλιέργειες, θα
δημιουργηθεί και δεύτερο μικτό δείγμα από το βάθος 30-60 cm.

Δύο τύποι αγρών, νοητή γραμμή S και θέσεις συλλογής δειγμάτων τα οποία θα αναμειχθούν
για τη δημιουργία μικτού δείγματος.
Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, ο παραγωγός θα πρέπει να επικοινωνήσει με
τη ΔΑΟΚ Εύβοιας προκειμένου να δώσει τα στοιχεία του και να πάρει πληροφορίες για το
πώς και πού θα αποστείλει τα δείγματά του (Τηλέφωνα Επικοινωνίας ΔΑΟΚ : 22213 53908
και 22213 53910, κ. Σπαρτινός Στέφανος).

Στη ΔΑΟΚ θα πρέπει να δώσει ο παραγωγός τα εξής στοιχεία:
- Όνομα :
- Επώνυμο :
- Όνομα Πατρός :
- Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό/σταθερό) :
- Ε-mail :
- Αρ. Δελτίου Ταυτότητας :
- ΑΦΜ :
- Έκταση που αναλογεί στο δείγμα : (στρέμματα στο περίπου)
- Καλλιέργεια : (όνομα καλλιέργειας με ένδειξη χειμερινή ή εαρινή και μήνα βασικής
λίπανσης, π.χ. Σιτάρι, Χειμερινό, Νοέμβριος)
- Κωδικός ΟΣΔΕ :
- Συντεταγμένες από το κέντρο του χωραφιού : (αυτό θα το συμπληρώσει η ΔΑΟΚ από το
Google Earth μετά από επίσκεψη του παραγωγού στη ΔΑΟΚ).
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Οι παραγωγοί θα λάβουν από τη ΔΑΟΚ κωδικό για κάθε δείγμα τον οποίο θα πρέπει
γράψουν σε δύο χαρτιά, το ένα θα μπει μέσα στη σακούλα και το άλλο θα κολληθεί με
κολλητική ταινία (σελοτέιπ) έξω από τη σακούλα (ή μπορεί να γραφεί εξωτερικά με
μαρκαδόρο).

Σημεία συγκέντρωσης δειγμάτων ανά περιοχή :
 Τ.Κ. Πισσώνα ( Πισσώνας, Μίστρος, Πούρνος, Θεολόγος)
Πρόεδρος Τ.Κ. Πισσώνα κος Μπεληγιάννης Παναγιώτης
τηλέφωνο επικοινωνίας : 6936665763
mail : d.dirfion@kep.gov.gr

 Τ.Κ. Τριάδας ( Τριάδα)
Πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου κος Γκρινιάρης Αθανάσιος
τηλέφωνο επικοινωνίας : 6996181078
mail : sarrivaso@yahoo.gr

 Τ.Κ. Ψαχνών (Ψαχνά & Καστέλλα)
Εκπρόσωπος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών κος Τζαβάρας Κωνσταντίνος
τηλέφωνο επικοινωνίας : 6987096649
mail : konjavar@otenet.gr

 Τ.Κ. Πολιτικών ( Πολιτικά & Νεροτριβιά)
Πρόεδρος Τ.Κ. Πολιτικών κος Γκίκας Δημήτριος
τηλέφωνο επικοινωνίας : 6974822310
mail : esoda@ddm.gov.gr



Τ.Κ. Βασιλικού (Βασιλικό, Αφράτι, Φύλλα, Άγιος Νικόλαος – Μπούρτζι)
Πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Χαλκιδέων κος Κατσής Ιωάννης
τηλέφωνο επικοινωνίας : 6977458428
mail : agrotsdchalk@gmail.com
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