
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΚΛΑΔΟΣ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

Τα θέματα που χειρίζεται ο Κλάδος Εργαστηριακών Αναλύσεων προκύπτουν από  την εφαρμογή Εθνικών και 

Ευρωπαϊκών Νομοθεσιών, καθώς και από την εφαρμογή βασικών προγραμμάτων ελέγχου του Τμήματος Γεωργίας 

Ο Κλάδος Εργαστηριακών Αναλύσεων αποτελείται από 4 Εργαστήρια με τις πιο κάτω αρμοδιότητες: 

1. Εργαστήριο Ελέγχου Ζωοτροφών, Λιπασμάτων και Φύλλων* 

- Έλεγχος Ποιότητας Ζωοτροφών (προσδιορισμός ανεπιθύμητων ουσιών, μυκοτοξίνων, βαρέων μετάλλων, 

υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, κοκκιδιοστατικών, διοξινών, PCB´s, μικροβιολογικός έλεγχος, έλεγχος  

Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών, προσδιορισμός περιεκτικότητας σε θρεπτικά συστατικά σύμφωνα 

με τη σήμανση τους) σύμφωνα με τον «Περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (έλεγχος 

ποιότητας, προμήθειας και χρήσης) Νόμος 13(Ι) του 1993" και των σχετικών Κανονισμών και Παραρτημάτων 

τους" (Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς). 

- Έλεγχος Λιπασμάτων  (έλεγχος περιεκτικότητας σε θρεπτικά συστατικά, ανεπιθύμητες ουσίες και 

ιχνοστοιχεία) σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 13ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τα λιπάσματα καθώς και τον «Περί Λιπασμάτων Νόμο Αρ. 32(Ι) του 

2006" (Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς). 

- Ανάλυση φύλλων για εφαρμογή λιπασμάτων και επίλυση προβλημάτων τροφοπενίας, καθώς και αναλύσεις 

δασικών φύλλων για παρακολούθηση της επίδρασης της όξινης βροχής στα δάση 

-  Έλεγχος κατεψυγμένων πουλερικών για νοθεία με νερό σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) αριθ.543/2008 της 

Επιτροπής της 16ης Ιουνίου 2008 για τον καθορισμό των λεπτομερών κανονισμών της εφαρμογής του 

Κανονισμού  ΕΚ αριθ.1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών 

(Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς). 

2. Εργαστήριο Ελέγχου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φάρμακων* 

- Έλεγχος Υπολειμμάτων Γεωργικών Φάρμακων σε αγροτικά προϊόντα συμβατικής καλλιέργειας, καθώς και 

έλεγχος της χρήσης μη εγκεκριμένων γεωργικών φαρμάκων στο επίπεδο του γεωργού, για σκοπούς ελέγχου 

της Καλής Γεωργικής Πρακτικής σύμφωνα με τον "Περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμο 

Ν.141(Ι)/2011"  

- Έλεγχος Υπολειμμάτων Γεωργικών Φάρμακων σε αγροτικά προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας σύμφωνα με 

τον " Περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος, Ν227(Ι)/2004" 

- Έλεγχος Υπολειμμάτων Γεωργικών Φάρμακων σε ζωοτροφές (Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς) 

3 Εργαστήριο Ελέγχου Εδαφών, Νερών,  Λυμάτων 

- Αναλύσεις σε δείγματα εδάφους για τον καθορισμό των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του εδάφους, καθώς και   

  για την παρακολούθηση της νιτρορύπανσης και την επίδραση της όξινης βροχής στα δάση  

- Αναλύσεις σε δείγματα νερού για την παρακολούθηση των υδάτινων πόρων και την ορθή αξιοποίησή τους 

στη γεωργία και κτηνοτροφία, καθώς και για την παρακολούθηση της επίδρασης της όξινης βροχής στα δάση  

4. Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γεωργικών Φαρμάκων  

- Έλεγχος Ποιότητας σκευασμάτων γεωργικών φαρμάκων στην αγορά (καταστήματα πώλησης γεωργικών 

φαρμάκων και εργοστάσια παραγωγής) συμπεριλαμβανομένων των χημικών αναλύσεων των δραστικών 

συστατικών και των φυσικοχημικών ιδιοτήτων τους σύμφωνα με τον «Περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 

Νόμο Ν.141(Ι)/2011" 

* Διαπιστευμένο σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 17025.  

 

Όλες οι πιο πάνω υπηρεσίες παρέχονται και σε ιδιώτες μετά την καταβολή του αντίστοιχου τέλους ανάλυσης στο 

Ταμείο του Τμήματος Γεωργίας.  


