ΦΥΛΛΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
Καλλιέργεια

Αµπέλι (όλες οι ποικιλίες)

Αβοκάντο
Αµυγδαλιά
Αχλαδιά
Ακτινιδιά (4 εβδοµάδων)
Ακτινιδιά (άνοιξη)
Ακτινιδιά (καλοκαίρι)
Αγγούρια αγρού (έναρξη ανθ)
Αγγόυρια θερµοκ. (άσπερµο)
Βαµβάκι
Βερυκοκιά (εδώδ)
Βερυκοκιά (κονσεβ.)
Βοτρυόκαρπος
Βυσσινιά
∆αµασκηνιά
Ελιά
Ζαχαρότευτλα
Καλαµπόκι (φυτά ύψους <30 εκ.)
Καλαµπόκι (ξεστάχυασµα)
Καλαµπόκι (µετάξωµα)
Καπνός (Virginia)
Καπνα Ανατολικά (40 ηµ.)
Καπνα Ανατολικά (60 ηµ.)
Καπνα Ανατολικά (80 ηµ.)
Καρπόυζι (µικρός καρπός)
Καρπόυζι (έναρξη ανθίσεως)
Καρπόυζι (µικρός καρπός έως
συλλογή)
Καρυδιά (Junglans regia)
Καστανιά

Φυτικός ιστός - Εποχή δειγµατοληψίας
(Για τον Γεωπόνο)
φύλλα πλησίον ταξιανθίας , τέλος άνθησης
φύλλα πλησίον βότρυος,Ιούνιος
φύλλα πλησίον βότρυος,Ιούνιος
ώριµα φύλλα µη καρποφόρων βλαστών,
από δένδρα πλήρους αναπτύξεως,το φθινόπωρο
φύλλα νέων βλαστών, µέσον θέρους
φύλλα νέων βλαστών, µέσον θέρους
Ολόκληρα, ώριµα φύλλα,
4 εβδ.µετά την έκπτυξή τους
Ολόκληρα, ώριµα φύλλα νέων βλαστών.
2ο φύλλο µετά τον τελευταίο καρπό του βλαστού
5ο φύλλο από την κορυφή.
Έναρξη ανθ. Έως σχηµατισµό µικρού καρπού.
Νέα ώριµα φύλλα. Καλοκαίρι.
Ώριµα φύλλα του κυρίως στελέχους.
Αρχές ανθίσεως.
Φύλλα από το µέσον βλαστών νέας αναπτύξεως,
µέσα Ιουλίου έως µέσα Αυγούστου
Το ίδιο ως άνω
Ώριµα φύλλα, καρποφόρων βλαστών. (5 - 7 µηνών)
Ώριµα φύλλα νέας βλαστήσεως Ιούλιο - Αύγουστο
Φύλλα νέας αναπτύξεως, Ιούλιο έως µέσα Αυγούστου
Ώριµα φύλλα ετησίων βλαστών.
Αρχές χειµώνα (Οκτώβριο) ή Νοέµβριο.
Φύλλα, 50 - 80 ηµ. Μετά την σπορά. (Ιούνιος - Ιούλιος)
Όλο το υπεργειο τµήµα
Φύλλα κάτω της κορυφής,
πριν την εµφάνιση της άρρενος ταξιανθίας.
Φύλλα σπάδικος, έναρξη εµφανίσεως θήλεος ταξιανθίας.
Ώριµα φύλλα νέας αναπτύξεως, κατά την πλήρη άνθηση.
Ώριµα φύλλα νέας αναπτύξεως, 30- 40 ηµέρες µετά την φύτευση.
Ώριµα φύλλα νέας αναπτύξεως, 40- 60 ηµέρες µετά την φύτευση.
Ώριµα φύλλα νέας αναπτύξεως, 60- 80 ηµέρες µετά την φύτευση.
Ώριµα φύλλα νέας βλαστήσεως , Στάδιο µικρού καρπού.
5ο φύλλο από την κορυφή.Έναρξη ανθίσεως έως στάδιο µικρού
καρπού.
5ο φύλλο από την κορυφή.Στάδιο µικρού καρπού έως συλλογή.
Κεντρικά φυλλίδια από ώριµα σύνθετα φύλλα.Ιούλιο - Αύγουστο.
Ώριµα φύλλα, µέσον ετησίων βλαστών Ιούλιο -Αύγουστο

Κερασιά
Λεµονιά
Μανταρινιά
Μηδική προ ανθ.(15)
Μηδική προ ανθ.(ολοκλ)
Μελιτζάνα (θερµ-αγρού)
Μηλιά
Πατάτα (φυτά <30 εκ.)
Πατάτα (κόνδυλοι στο 1/2)

Πιπεριά (έναρξη ανθίσεως)
Πιπεριά (ώριµα φυτά)
Πεπόνι (έναρξη ανθίσεως)
Πεπόνι (µικρός καρπός έως συλλογή)

Πορτοκαλιά (καρπ.βλαστοί)

Ώριµα φύλλα νέας βλαστήσεως.Ιούλιο - Αυγουστο
Ώριµα φύλλα µη καρποφόρων βλαστών (5 - 7 µηνών)
Το ίδιο όπως η λεµονιά
Κορυφή µήκους 15 εκ. της νέας βλαστ.
όλο το υπέργειο µέρος του φυτού.
Νέα πλήρως ανεπτυγµένα φύλλα.
Έναρξη ανθίσεως έως καρπόδεση.
Ώριµα φύλλα νέας βλαστήσεως.Θέρος
Νέα, πλήρως σχηµατισµένα φύλλα.
Φυτά ύψους 20-30 εκ.
Νέα πλήρως σχηµατισµένα φύλλα.
Κόνδυλοι στο µισό του µεγέθους
Αγρού.Νέα, πλήρως ανεπτυγµένα φύλλα.Έναρξη ανθ. Έως
καρπόδεση.
Αγρού.Ώριµα φύλλα από ώριµα φυτά µε µεγάλη παραγωγή.
5ο φύλλο από την κορυφή.
Έναρξη ανθίσεως έως στάδιο µικρού καρπού.
5ο φύλλο από την κορυφή.
Στάδιο µικρού καρπού έως συλλογή.
Φύλλα βάσης καρπ.βλαστών. 5-7 µήνες από έναρξη βλαστών
περιόδου.

Πορτοκαλιά (µη καρπ.βλαστοί)
Ροδακινιά (καρπόδεση)
Ροδακινιά (µέσα καλοκαιριού)
Ρύζι (µέγιστο αδέλφωµα)
Ρύζι (εµφαν.ταξιανθίας)
Σιτάρι (µαλακό - σκλκηρό - Triticale)
Σπαράγγι
Τοµάτα βιοµηχανική
Τοµάτα θερµ (προ καρποφ)
Τοµάτα θερµ 28 DAT
Τοµάτα θερµ 42 DAT
Τοµάτα θερµ 1ος ώριµ.καρπός
Τοµάτα θερµ 112 DAT
Τοµάτα αγρού

Ώριµα φύλλα µη καρπ.βλαστών.Στο µέσον της βλαστικής περιόδου.
Φύλλα από το µέσον βλαστού.Άνοιξη στην καρπόδεση.
Φύλλα από το µέσον καρποφόρων ή µη βλαστών.Μέσα θέρούς.
Νέα, ώριµα φύλλα.
Νέα, ώριµα φύλλα. ΕµφΆν.ταξιανθίας
Τα δύο φύλλα κορυφής.Πριν από τοξεστάχυασµα.
Σύνθετα φύλλα κορυφής.Αργά το θέρος, Αύγουτο έως Σεπτέµβριο.
Φύλλα κορυφής,µέσον ανθίσεως.
Νέα ώριµα φύλλα. Πρίν την καρποφ.
Νεώτερο ανοιγµένο φύλλο. 1η ανθοταξία.
Νεώτερο ανοιγµένο φύλλο. 4η ανθοταξία.
65-75 DAT. 1ος ώριµος καρπός. Νεώτερο ανοιγµένο φύλλο.
Νεώτερο ανοιγµένο φύλλο.Προ της τελικής συλλογής.
Μίσχοι συνθέτων φύλλων, απέναντι ή κάτω από την ταξιανθία
Μέσον ανθίσεως.

Φασόλια (πρώτος καρπός)
Φακή (άνθιση)
Σκόρδο (για βολβούς)

Ανώτερα πλήρως ανεπτυγµένα τριπλά φύλλα
Νεώτερο ώριµο φύλλο
Νεώτερο ώριµο φύλλο, έναρξη σχηµατισµού βολβού.

Τα φύλλα συλλέγονται σε καθαρές χάρτινες σακούλες και αποστέλλονται στο
εργαστήριο αυθηµερόν, ή διατηρούνται στο ψυγείο (συντήρηση) για 1-2 ηµέρες.

T. 2461049959
F. 2461049939 KIN. 6976809819
ΝΙΚΟΜΗ∆ΕΙΑΣ 7 – ΚΟΖΑΝΗ ΤΚ 50100
Mail: kzigas@gmail.com
website:geoponos.info

