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ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Η αξιολόγηση της ποιότητας των εμβολίων είναι θέμα ενδιαφέροντος εδώ και πολλά 

χρόνια. Σε μελέτες της υγρασίας, τη βιωσιμότητας, των ρύπων και της αποτελεσματικότητας 

εμβολίων από Rhizobium που παρασκευάζονται με βάση την τύρφη, διαπιστώθηκε ότι η ποσότητα 

των μικροοργανισμών είναι μεταβλητή και, στις περισσότερες περιπτώσεις, υπάρχει μόλυνση σε 

ποσότητες μεγαλύτερες από τον αριθμό των ριζοβιακών κυττάρων. Αυτό με τη σειρά του 

επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα του σκευάσματος. Παρόμοια αποτελέσματα 

ελήφθησαν σε ένα ευρύ φάσμα από εμβόλια που χρησιμοποιούνται σε διάφορες περιοχές του 

κόσμου. Διαπιστώθηκε ότι τα βιολιπάσματα που παρασκευάζονται με μη αποστειρωμένη τύρφη 
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περιέχουν 100 φορές λιγότερα Rhizobia, σε σύγκριση με εκείνα που παρτασκευάστηκαν με 

αποστειρωμένη τύρφη. Σε ενημερωτικό δελτίο για την παραγωγή και τον ποιοτικο  έλεγχο των 

εμβολίων για όσπρια αναφέρθηκε ότι τα περισσότερα από τα προϊόντα που δοκιμάζονται στην 

Ινδία περιέχουν λιγότερο από το βέλτιστο επίπεδο Rhizobia (<108 Rhizobia / g εμβολίου) με 

μεγάλες ποσότητες μη ριζοβιακών οργανισμών. Άλλοι συγγραφείς διαπιστώνουν ότι ο αριθμός 

των ριζοβιακών κυττάρων είναι αντιστρόφα ανάλογη με το επίπεδο της μόλυνσης. Μετά την 

ανάλυση των 40 διαφορετικών εμβολίων του Rhizobium, που πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια 

Αμερική έχει αναφερθεί σταθερά υψηλό επίπεδο των ρύπων (108 έως 1010 κύτταρα / g προϊόντος), 

το οποίο υπερέχει την ποσότητα των ριζοβιακών κυττάρων σε όλα τα προϊόντα χωρίς ένα. Σε άλλα 

δεν μπορούν καν να απομονωθούν τα Rhizobium. Αυτά τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν και από 

μια άλλη μελέτη των 60 δειγμάτων, στα οποία η ποσότητα των ρύπων υπερβαίνει τον αριθμό των 

ριζοβιακών κυττάρων. Παρόμοιες δοκιμές έγιναν επί εμπορικά εμβόλια σόγιας στην Αργεντινή – 

από 18 προϊόντα, τα 17 ήταν πολύ μολυσμένα, ενώ σε 14 από αυτά  οι ρύποι υπερβαίνουν την 

ποσότητα των Rhizobium. Πιο πρόσφατες μελέτες αναφέρουν παρόμοια ανησυχητικά 

αποτελέσματα για ριζοβιακά εμβόλια, αλλά και για προϊόντα που περιέχουν FRM ή ελεύθερα 

βακτήρια που δεσμεύουν το Ν2. Επιπλέον, μεταξύ μερικών από τα απομονωμένα στελέχη 

βρέθηκαν ευκαιριακά παθογόνα για τον άνθρωπο, τα φυτά ή τα έντομα. Η αξιολόγηση της 

ποιότητας των εμβολίων από ΔΜΜ δείχνει ότι αυτά περιέχουν συνήθως πολύ μικρή ποσότητα  

βιώσιμου πολλαπλασιαστικού υλικού καθώς και μειωμένο δυναμικό (ή έλλειψη δυναμικού) για 

μόλυνση και αποικισμό του ξενιστή, το οποίο οδηγεί σε εξαιρετικά ασυνεπή απόδοση στο χωράφι. 

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα 

του εμβολίου κατά τη διάρκεια της παραγωγής και μετά τον εμβολιασμό του εδάφους. Τα κύρια 

συστατικά παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. 
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Εικ. 1. Βασικοί παράγοντες που επιρεάζουν τη πoιότητα του σκευάσματος από την 

παραγωγή μέχρι τον εμβολιασμό 

 

Από αυτή την άποψη, θα πρέπει να ξεπεραστούν πολλές τεχνικές δυσκολίες που 

συνδέονται με την παραγωγή εμβολίων μεγάλης κλίμακας. Για παράδειγμα, οι συνθήκες 

ανάπτυξης (περιβάλλον, θερμοκρασία, pΗ, χρόνος) θα πρέπει να είναι βέλτιστες για να 

διασφαλιστεί ότι τα κύτταρα είναι σε καλή φυσιολογική κατάσταση. Για τους ΔΜΜ, οι ξενιστές 

μπορούν να επιλεγούν με βάση τις συγκεκριμένες σχέσεις μεταξύ ενός στελέχους και ενός ξενιστή 

Μεγάλη παραγωγή

Διατύπωση

Αποθήκευση και 
μεταφορά

Εμβολιασμός στο 
πεδίο

Σύνθεση θρεπτικών μέσων

Συνθήκες ανάπτυξης
(pH, t0C, O2, ..)

Κόστος

Καθαρότητα

Είδος φορέα

Αποστείρωση του φορέα

Κόκκοι: ταχύτητα ξήρανσης

Τύρφη: περιεκτικότητα σε 
νερό

Επίπεδο μολύνσεων

Αυτοκόλλητα και άλλα 
πρόσθετα

Περιεκτικότητα σε νερό 
(ξήρανση)

Ανταγωνισμός (εάν έχει 
μολυνθεί)

Ώρα (<12 μήνες)

Θερμοκρασία (40C)

Συγκέντρωση εμβολίου
(όσο περισσότεροι τόσο το 

καλύτερο)

Τρόπος εφαρμογής:
• Επικάλυψη σπόρων
• Εμβολιασμός σπόρων
• Εμβολιασμός εδάφους

Ανταγωνισμός με καλύτερα 
προσαρμοσμένους 

πληθυσμούς
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που θα παρέχει την ευκαιρία για τον πολλαπλασιασμό των μικροοργανισμών. Ο τρόπος της 

καλλιέργειας και οι μεγάλες εκτάσεις που απαιτούνται για τη διαδικασία είναι τα κύρια 

μειονεκτήματα για την παραγωγή ΔΜΜ μεγάλης κλίμακας. Σε όλες τις περιπτώσεις, η χρήση 

ικανών και καλά εκπαιδευμένων χειριστών είναι κρίσιμη, και με αυτόν τον τρόπο θα 

εξασφαλίζεται η εφαρμογή των σωστών μεθοδολογιών. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες είναι η 

ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής και η διατήρηση καθαρής μικροβιακής καλλιέργειας 

καθ’όλη τη διαδικασία. Έτσι εξασφαλίζεται η καλύτερη ποιότητα της παραγωγής. 

Ένα σημαντικό στοιχείο για τη διασφάλιση της ποιότητας των βιολιπασμάτων είναι το 

σκεύασμα. Χρειάζονται νέοι φορείς για να ξεπεραστούν οι περιορισμοί της τύρφης 

(διαθεσιμότητα, επιπτώσεις στο περιβάλλον, τοξικότητα) και πρέπει να εξασφαλσιτεί 

καταλληλότερο περιβάλλον για τους μικροοργανισμούς. Αυτοί πρέπει να διατηρούν τη 

βιωσιμότητα των μικροβίων και την  καταλληλότητα κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, τόσο 

πάνω στους σπόρους, όσο και στο έδαφος. 

Ένα από τα κρίσιμα στάδια κατά την παραγωγή βιολιπασμάτων είναι ο εμβολιασμός του 

μέσου / του φορέα). Είναι κατανοητό ότι η χρήση αποστειρωμένου φορέα έχει αρκετά 

πλεονεκτήματα σε σχέση με τους μη αποστειρωμένους. Αυτό σημαίνει μεγαλύτεροι πληθυσμοί 

του στελέχους - στόχου και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Επιπλέον, οι μολυσμένοι μικροοργανισμοί 

συχνά διαδίδονται ταχύτερα από τους μικροοργανσιμούς - στόχους (ειδικά στην περίπτωση του 

Rhizobium), και με αυτόν τον τρόπο το μετατοπίζουν σε σύντομο χρονικό διάστημα από το 

παρασκεύασμα. Τα τελευταία ανταγωνίζονται για χώρο και θρεπτικά συστατικά, μπορούν να 

παράγουν τοξικές ενώσεις που μειώνουν τον πολλαπλασιασμό άλλων κυττάρων ή είναι παθογόνα 

για τα φυτά, τα ζώα και / ή τους ανθρώπους. Η αποστείρωση γίνεται συνήθως με την χρήση ατμού 

(σε αυτόκαυστο) ή γάμα ακτινοβολία. Η τελευταία θεωρείται καλύτερη μέθοδος για την 

αποστείρωση. Μια άλλη σημαντική πτυχή της διασφάλισης της ποιότητας είναι η διατήρηση της 

βιωσιμότητας των κυττάρων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και αποθήκευσης. Αυτή 

επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Η υγρασία είναι πρωταρχικής σημασίας για τα προϊόντα 

τύρφης και φθάνει κατά μέσο όρο από 45 έως 60% επί νωπού βάρους. Για τα κοκκώδη εμβόλια η 

ταχύτητα της ξήρανσης είναι μεγάλης σημασίας. Η αργή ξήρανση έχει μικρότερη επίδραση επί 

των κυττάρων από την ταχεία ξήρανση. Η προσθήκη ουσιών που παρέχουν  υψηλότερη ανοχή 

στην ξήρανση (όπως μέσα ωσμωτικής προστασίας) θα επιτρέψει την παραγωγή βιολιπασμάτων,  

που είναι πιο ανθεκτικά στις δυσμενείς συνθήκες αποθήκευσης. Θεωρείται ότι οι χαμηλές 

θερμοκρασίες (4 °C) είναι οι καταλληλότερες συνθήκες αποθήκευσης. Ωστόσο, οι θερμοκρασίες 

κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης και της μεταφοράς μπορεί να είναι πάνω από 26 °C και μερικές 

φορές ακόμη και πάνω από 40 ° C. Αυτές οι συνθήκες είναι επιβλαβείς για τα στελέχη του 

Rhizobium. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι επιδράσεις που ασκούνται από την περιεκτικότητα 

σε νερό, τη θερμοκρασία και τον χρόνο δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενες. Αρκετές μελέτες 

αναφέρουν ότι με την πάροδο του χρόνου, ο αριθμός των μικροβιακών πληθυσμών στα εμβόλια 

μειώνει που οδηγεί σε χαμηλότερη αποτελεσμα-τικότητα και αύξηση των μολυσματικών 

στελεχών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα προϊόντα που έχουν αποθηκευτεί κάτω από ιδανικές 

συνθήκες. Συνήθως η διάρκεια ζωής του εμβολίου είναι περίπου 12 μήνες μετά την παραγωγή 
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του, αλλά συχνά τα προϊόντα αυτά χρησημοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την 

περίοδο αυτή. 

Ένα άλλο ανοιχτό ζήτημα είναι ότι η πλειοψηφία των βιβλιογραφικών αναφορών που 

αξιολογούν την ποιότητα  των βιολιπασμάτων (ή την επιλογή των στελεχών) γίνονται κάτω από 

ελεγχόμενες συνθήκες, αλλά όχι σε συνθήκες πεδίου. Οι διαθέσιμες μελέτες αναφέρουν συνήθως 

ποικίλα αποτελέσματα (ακόμη και σε πολύ ελπιδοφόρα προϊόντα με ελεγχόμενες παραμέτρους) 

που οφείλονται σε αλληλεπιδράσεις μεταξύ του φυτού - στόχου, των μικροοργανισμών, του 

εδάφους και των περιβαλλοντικών συνθηκών. Άλλοι παράγοντες όπως ο τρόπος εφαρμογής 

(επικάλυψη των σπόρων, επεξεργασία των σπόρων στο πεδίο ή ο εμβολιασμός του εδάφους) 

μπορούν επίσης να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα των βιολιπασμάτων ανάλογα με τον 

τύπο της καλλιέργειας (το μεγέθους και την αστάθεια των σπόρων) και την επεξεργασία των 

αρχικών σπόρων. Ο τύπος και η πυκνότητα του τοπικού πληθυσμού μπορεί να γίνει ένα σημαντικό 

εμπόδιο για τον επιτυχή εμβολιασμό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα κύτταρα που 

διασκορπίστηκαν πρόσφατα πρέπει όχι μόνο να επιβιώσουν στις νέες δυνητικά δυσμενείς 

συνθήκες, αλλά και να ανταγωνιστούν για μια οικολογική θέση και για τρόφιμα, με τους 

κυρίαρχους, καλύτερα προσαρμοσμένους  τοπικούς πληθυσμούς. Από αυτή την άποψη, η επιτυχία 

του εμβολιασμού έχει σχέση με τη βιωσιμότητα του εισαγόμενου στελέχους, δηλαδή με την 

ικανότητά του να δημιουργεί πληθυσμούς υψηλής πυκνότητας, παρά το εχθρικό περιβάλλον. Το 

στέλεχος πρέπει να είναι σε θέση να επιβιώσει ως μόνιμο μέλος της μικροχλωρίδας του εδάφους, 

ακόμη και εν απουσία ενός φυτού ξενιστή. 

Η επιτυχής εμπορευματοποίηση των νέων εμβολίων εξαρτάται κυρίως από τη συνεργασία 

μεταξύ των ερευνητικών οργανισμών (προετοιμασία της καλύτερης φύτευσης, χρήση του σωστού 

στελέχους για τη σωστή σοδιά στις κατάλληλες συνθήκες), τον ιδιωτικό τομέα (αύξηση της 

παραγωγής, δημιουργία μιας οικονομικά υγιούς και βιώσιμης αγοράς) και την ευρεία αποδοχή του 

προϊόντος από τους αγρότες. Η ανάγκη για την κατάρτιση των αγροτών είναι ζωτικής σημασίας. 

Σε περίπτωση που οι τελικοί χρήστες είναι πεπεισμένοι στην αποτελεσματικότητα των 

βιολιπασμάτων στις καλλιέργειες τους, θα είναι πιο πρόθυμοι να τα αγοράζουν και  να τα 

χρησιμοποιούν στη θέση των ακριβών και επικίνδυνων χημικών σκευασμάτων. Για να επιτευχθεί 

αυτό, η βελτίωση της ποιότητας των βιολιπασμάτων είναι ζωτικής σημασίας. Οι επιτόπιες 

επιδείξεις με προϊόντα υψηλής ποιότητας και τακτική επιμόρφωση των αγροτών θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα προϊόντα και ως εκ τούτου σε υψηλότερη χρηστικότητα 

των βιολιπασμάτων. 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Μικροβιακές λειτουργίες 
Το σύνολο των βακτηριδίων του εδάφους, το ενδιαίτημα των οποίων είναι η ριζόσφαιρα 

των φυτών και καταφέρνουν να υπάρχουν σε, επί ή γύρω από τους φυτικούς ιστούς, και τόνωνουν 

την ανάπτυξη των φυτών. Αυτά τα βακτηρίδια είναι γνωστά ως Ριζοβακτήρια  που διεγείρουν την 

ανάπτυξη των φυτών (PGPR). 

Μερικά απο τα PGPR μπορούν να τονώνουν την ανάπτυξη, λειτουργώντας τόσο ως 

βιολιπασματα όχο και ως βιο-φυτοφάρμακα. 

 

 

 

Εικ. 2: Ολοκληρωμένες  μικροβιακές ενέργειες στα εδάφη. 

 

Η παρακολούθηση των PGPR και η έρευνα σχετικά με τη δραστηριότητά τους αυξάνεται 

με ταχείς ρυθμούς λόγω της αύξησης του εμπορικού ενδιαφέροντος γι’αυτά ως δυνητικά 

βιολιπασμάτα. 

Οι πιο χρήσιμες ιδιότητες των PGPR περιλαμβάνουν τη δέσμευση του ατμοσφαιρικού 

αζώτου, την αύξηση της διαθεσιμότητας θρεπτικών ουσιών στη ριζόσφαιρα, την προώθηση της 

ανάπτυξης και της μορφολογίας της ρίζας και και την ενθάρρυνση άλλων πολύτιμων φυτό-

Εξωτερική ζώνη
Azolla, Cyanobateria, etc.

Μη συμβιωτική ζώνη
Azospirillum, Pseudomonas, 

etc.

Συμποριοτική ζώνη
Rhizobium, etc.

VAM μυκηλιο

Στρες

Παθογόνα

Θρεπτικά 
συστατικά, 
νερό, κλπ.

N, P, PGR, κλπ.
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μικροβιακών συμβιώσεων. Δίνεται προσοχή στην συνδυασμένη επίδραση αυτών των διεγερτικών 

επιπτώσεων των PGPR, καθώς και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει οι ευρύτερη χρήση τους ως 

βιολιπάσματα. 

Δύο τύποι προϊόντων χρησιμοποιούνται στη γεωργία, λιπάσματα ή φυτοφάρμακα. Στη 

συμβατικά γεωργία τα λιπάσματα χρησιμοποιούται ως πηγή θρεπτικών ουσιών, και τα 

φυτοφάρμακα για την προστασία των φυτών. Από την άλλη πλευρά, η αφαρμογή βιολιπασμάτων 

ή / και βιοφυτοφαρμάκων επιτρέπει τη χρήση των προϊόντων αυτών, αλλά σε ένα βιώσιμο και 

φιλικό προς το περιβάλλον μέσο (Εικ.2). 

Οι κύριες πηγές για τα βιολιπάσματα είναι τα αζωτοδεσμευτικά βακτήρια, τα βακτήρια 

που διαλύουν το φώσφορο και οι μυκοριζικοί οργανισμοί. Ταυτόσημα με τις λειτουργικές τροφές 

που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της υγείας του ανθρώπου, τα PGPR μπορεί να είναι ένα 

από τα οικολογικά συμβατά υλικά για την καλύτερη απόδοση των καλλιεργειών. 

Ωστόσο, υπάρχουν μερικοί περιορισμοί σχετικά με τη χρήση βιολιπασμάτων στά γεωργικά 

συστήματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αποτελεσματικότητά τους είναι χαμηλή. Αυτό 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στα ανεπαρκή διαθέσιμα στοιχεία για τους μηχανισμούς  δράσης των 

διαφορετικών βιολιπασμάτων στην προώθηση της ανάπτυξης των φυτών. Ωστόσο, η 

επιστημονική έρευνα στον τομέα των βιολιπασμάτων επεκτείνεται, προσπαθώντας να 

αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα. 

Πρέπει επίσης να αξιολογηθούν και άλλες βασικές παραμέτροι όπως:  το είδος του 

εδάφους, οι ιδιαιτερότητες στις πρακτικές διαχείρισης και οι επιπτώσεις της ατμόσφαιρας πάνω 

στην αποτελεσματικότητα των βιολιπασμάτων. Υπάρχει επίσης μια άλλη σοβαρή δυσκολία στην 

ανάπτυξη  βιολιπασμάτων. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να δοκιμαστιούν τα εμβόλια στον τόπο 

εφαρμογής τους, όπως πραγματοπουούνται εργαστηριακά πειράματα ρουτίνας, βλέπε Εικόνα 3. 
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Απομόνωση  μικροοργανσιμών από ρίζες και εδάφη 

 

Εργαστηριακός έλεγχος μικροοργανσμών που διεγείρουν την 

ανάπτυξη των φυτών 

 

Έλεγχος μικροοργανσιμών σε θερμοκήπια για την διέγερση της 

αναπτυξης σε  γλάστρες 

 

Παρακολούθηση στον τόπο εφαρμογής των πιο αποτελεσματικών 

μικροοργανσιμών στο έδαφος των καλλιεργειών (δοκιμές με 

διαφορετικές  ποικιλίες καλλιεργειών και διαφορετικά είδη εδαφών) 

 

Βελτιώσεις του εμβολίου 

 

Δοκιμή για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη δυνατότητα 

εφαρμογής των μικροοργανισμών 

 

 

Παραγωγή 

 

Εικ. 3: Πειραματική διαδικασία δοκιμής των βιολιπασμάτων 
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Οι ιδιότητες των μικροβιακών προϊόντων 
Οι οργανισμοί που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη  βιολιπασμάτων είναι βακτήρια 

των γενών  Bacillus, Pseudomonas, Lactobacillus, φωτοσυνθετικά βακτήρια, αζωτοδεσμευτικά 

βακτήρια, μύκητες του γένους Trichoderma και ζύμη. Μεταξύ των μικροοργανισμών που 

χρησιμοποιούνται  πιο συχνά  είναι τα Gram (+) βακτήρια του γένους Bacillus που σχηματίζουν  

ενδοσπόρια.  Συνήθως στα μικροβιακά προϊόντα χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα αρκετά είδη με 

περίοδο απόκτησης παραπροϊόντων  περίπου 1 ~ 2 ή / και ~ 2-3 χρόνια. 

Τα βιολιπάσματα  μπορεί να είναι στερεά ή υγρά. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται στα 

σκληρά είδη βιολιπασμάτων, είναι γενικά με υλικό από άργιλο, γη διατομών και λευκό άνθρακα 

ως ορυκτό. Άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι το ρύζι, τα πίτουρα σιταριού και άχρηστες  

ζωοτροφές με τη μορφή οργανικής ύλης. Οι φορείς ή / και τα πρόσθετα έχουν σημαντική επίδραση 

στη μικροβιακή ανάπτυξη και αντίστοιχα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον έλεγχο των 

μικροβιακών προϊόντων. Συχνά οι αγρότες δεν κατανοούν την επίδραση αυτή του μέσου στη 

μικροβιακή δράση. 

Όπως καταδεικνύουν οι  κατασκευαστές, τα μικροβιακά προϊόντα διεγείρουν την 

ανάπτυξη των φυτών, μειώνουν  την εξάπλωση των παρασίτων, προωθούν την κομποστοποίηση 

και βελτιώνουν την ποιότητα του εδάφους. Η κύρια επίδραση, ωστόσο, είναι συνήθως η διέγερση 

της ανάπτυξης των φυτών. Ωστόσο, το 40% των εμπορικών παραγωγών βιολιπασμάτων  

δηλώνουν την παρουσία πολλών άλλων ευεργετικών αποτελεσμάτων. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο έλεγχος της ποιότητας των βιολογικών προϊόντων είναι ένας από τους 

πιο σημαντικούς παράγοντες. Έτσι θα εγγυηθεί  η εμπορική επιτυχία και η αποδοχή τους από τους 

τελικούς χρήστες.  Εν συντομία, η ποιότητα του προϊόντος μπορεί να οριστεί ως ο αριθμός των 

επιλεγμένων μικροοργανισμών στο δραστικό συστατικό ανά γραμμάριο ή χιλιοστόλιτρο του 

βιολιπάσματος. Επί του παρόντος, τα πρότυπα ποιότητας αναπτύσσονται μόνο για το Rhizobium. 

Επιπλέον, οι προδιαγραφές  για τα βιολογικά σκευάσματα  διαφέρουν στις διάφορες χώρες και 

μπορούν να περιλαμβάνουν παραμέτρους όπωςː μικροβιακή πυκνότητα κατά τη διάρκεια της 

παραγωγής, μικροβιακή πυκνότητα μετά την ημερομηνία λήξης, διακεια ζωής, επιτρεπόμενη 

μόλυνση, pΗ, υγρασία, μικροβιακό στέλεχος και  τύπος του μέσου. Η ποιότητα πρέπει να 

παρακολουθείται σε όλα τα στάδια της παραγωγής (κατά την προ-καλλιέργεια, την επιλογή και 

την παρασκευή του φορέα, το σκεύασμα του θρεπτικού μέσου, την ανάμιξη του θρεπτικού μέσου 

με την επιλεγείσα καλλιέργεια, τη συσκευασία και την αποθήκευση). Οι κύριες παράμετροι 

ποιότητας που πρέπει να πληρούνται για την παρασκευή βιολιπασμάτων συνοψίζονται στον 

Πίνακα 1. 
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Πίνακας 1: Βασικές παράμετροι για την ποιότητα των βιολιπασμάτων 

Μορφές  Υγρό Σκόνη Κόκκοι 

Ζωντανά βακτήρια 

στόχοι  

Χωρίς ασυνήθιστη 

οσμή 

Καφέ ή μαύρη Καφέ 

Ταχέως αναπτυσσόμενα 

Rhizobium 

>0,5x109/ml >0.1x109/g >0.1x109/g 

Βραδέως 

αναπτυσσόμενα 

Rhizobium 

>1,0x109/ml >0.2x109/g >0.1x109/g 

N2-δεσμευτικά 

βακτήρια 

>0,5x109/ml >0.1x109/g >0.1x109/g 

Si βακτήρια  

Р βακτήρια 

>1,0x109/ml >0.2x109/g >0.1x109/g 

Οργανικός φώσφορος >0,5x109/ml >0.1x109/g >0.1x109/g 

Ανόργανος φώσφορος >1,5x109/ml >0.3x109/g >0.2x109/g 

Βιολίπασμα με 

πολυάριθμα στελέχη 

>1,0x109/ml >0.2x109/g >0.1x109/g 

pH 5.5-7.0 6.0-7.5 6.0-7.5 

Περιεκτικότητα σε νερό 

(%) 

 20-35 10 

Βακτηριακές μολυσμα-

τικές ουσίες που δεν 

αποτελούν στόχο (%) 

<5 <15 <20 

 

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Η διαχείριση της ποιότητας είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία και θα πρέπει να 

πραγματοποιούνται συνεχώς για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας των μικροβιακών προϊόντων 

προς όφελος των πελατών. 

Αυτά τα εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ποιότητας των 

βιολιπασμάτων περιορίζονται στον έλεγχο: της πυκνότητας των διαθέσιμων μικρο-οργανισμών, 
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της ζωτικότητα και της διατήρησής τους. Είναι επίσης σημαντικό να προσδιοριστούν τα σημεία 

αναφοράς που είναι απαλλαγμένα από διαθέσιμους μικροοργανισμούς, αλλά έχουν σημασία και 

για άλλες συνιστώσες του τελικού προϊόντος. Είναι σημαντικό να έχουν όλες τις βασικές 

παραμέτρους που καθορίζονται στις απαιτήσεις για τη διαχείριση της ποιότητας. Είναι σημαντικό 

να γίνει διάκριση του ρόλου των μικροοργανισμών και των προσθέτων που χρησιμοποιούνται σε 

σχέση με την αποτελεσματικότητα χρήσης λιπασμάτων. Εάν τα τελικά αποτελέσματα των 

πειραματικών συστημάτων (micro / πρόσθετα) είναι οι ίδιες ή δεν μπορεί να επαληθευτεί 

στατιστικά, τότε το προϊόν είναι οργανική ύλη. Αυτό σημαίνει ότι η επίδραση των μικροβιακών 

προϊόντων έχει αποδειχθεί ότι είναι το αποτέλεσμα της δραστηριότητας των οργανισμών-στόχων 

σε αυτά και προσθέτοντας διάφορα άλλα συστατικά, πρέπει να υποβάλλονται όπως περιγράφεται 

συνταγή. Είναι σημαντικό να καθοριστούν οι βασικές λειτουργίες της χρήσης, όπως απαιτείται 

από τον τελικό χρήστη (Σχήμα 4). 

 

 

 

Εικ. 4: Διαδικασία ελέγχου της ποιότητας των βιολιπασμάτων 

Εγγυημένη αναγνώριση των 
στελεχών (γένος, τύπος) 

Εγγυημένη πυκνότητα των κυττάρων 

(ΕΔΑ) 

Εκτίμηση της βασικής μικροβιακής  
δραστικότητας ως δείκτης της 

αποτελεσματικότητας του παρασκευάσματος 
 

Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας στην 
ανάπτυξη του φυτού  

(ρυθμός ανάπτυξης, απορρόφηση 

θρεπτικών ουσιών κ.λπ.) 

 

Εγγραφή 

(συμμόρφωση με τις υφιστάμενες 
νομικές  

διατάξεις) 

Τακτική εκτίμηση 

της ποιότητας εκ 
μέρους των 
кαντίστοιχων 
οργάνων  

Γενική διαδικασία ελέγχου της ποιότητας   
των βιολιπασμάτων 
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Τα βιολιπάσματα ως μικροβιακά προϊόντα παρέχουν θρεπτικά συστατικά στο έδαφος,  

μειώνουν μερικές από τις δυσκολίες στον αγροτικό τομέα, αλλά και στην προστασία του 

περιβάλλοντος. Η καλή κατάσταση του εδάφους είναι απαραίτητη για την αύξηση της απόδοσης 

των καλλιεργειών καθώς και για τη διασφάλιση της καλή μεταχείρισης της υγείας του ανθρώπου 

ή / και των ζώων. Ως εκ τούτου, οι ουσίες όπως τα βιολιπάσματα που χρησιμοποιούνται για τη 

διατήρηση της υγείας του εδάφους αντιμετωπίζονται ως ένα περιβαλλοντικό ζήτημα. Ωστόσο, 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω, εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες που πρέπει να ξεπεραστούν 

με τη χρήση  μικροβιακών προϊόντων. Θα πρέπει να γίνει πιο ακριβής έλεγχος της ποιότητας προς 

όφελος των πελατών. Στο πλαίσιο αυτό είναι σαφής η ανάγκη για την ανάπτυξη καλύτερων 

πρακτικών παραγωγής και τη βελτίωση της διαχείρισης των μικροβιακών προϊόντων. 

Παρά το γεγονός ότι η επίδραση των  λιπασμάτων σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές 

μπορεί να ποικίλει λόγω του κλίματος και του εδάφους, δεν πρέπει να αμελούμε τη σημασία τους 

στον εικοστό πρώτο αιώνα ως ένα σημαντικό παράγοντα για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Την ίδια στιγμή, η ανάπτυξη και η βελτίωση ορισμένων βιοτεχνολογικών διεργασιών θα αυξήσει 

έμμεσα τα αποτελέσματα των βιολιπασμάτων και τη φροντίδα για το περιβάλλον. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 

 

Rhizobium 
Ο έλέγχος της ποιότητας των βιολιπασμάτων που περιέχουν Rhizobium μπορεί να 

διαιρεθεί σε τρία μέρη: 

• Έλεγχος της προ-καλλιέργειας 

• Δοκιμή του θρεπτικοπεριβάλλοντος  

• Δοκιμή της τύρφης 

 

Πριν από την έναρξη της παραγωγής βιολιπασμάτων με Rhizobium διεξάγεται η προ-

καλλιέργεια, κατα την οποία  λαμβάνονται υπόψη  οι ακόλουθες παραμέτροι: 

• Ανάπτυξη 

• Καθαρότητα 

• Gram 

• Δοκιμή για τα  συστατικά  του θρεπτικού μέσουσκευάσματα  

• pH 
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Η κυτταρική μορφολογία 
Τα ριζοβιακά κύτταρα χρωματίζονται κύτταρα για τον έλεγχο ομοιομορφίας της καλλι-

έργειας, παρακολοθυόντας τη μορφή και το μέγεθος των κυττάρων. Τα τελευταία είναι επιμήκη 

και αρκετά κύτταρα μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους. Πραγματοποιείται μικροσκοπικός 

έλεγχος για μόλυνση. 

 

Αριθμός των ζωντανών κυττάρων 
Ο αριθμός των ζωντανών κυττάρων υπολογίζεται με έμμεσες μεθόδους σε περιβάλλον 

ΥΜΑ + CR. Τα πιάτα Petri επωάζονται σε θερμκρασία 28-30 °C ή σε θερμοκρασία δωματίου για 

7 ημέρες. 

 

Δοκιμή της τύρφης 
Ελέγχονται οι ακόλουθες παραμέτροι ποιότητας του εμβολίου τύρφης: 

• pH 

• Περιεκτικότητα σε υγρασία 

• Ποσότητα βιώσιμων κυττάρων 

• Μέθοδος μολυνσης με τα φυτά 

 

Το βέλτιστο pΗ για το εμβόλιο είναι το ουδέτερο. Επειδή η τύρφη είναι όξινη, το pΗ θα 

πρέπει να ρυθμιστεί με CaCO3. To βέλτιστο περιεχόμενο υγρασίας στο εμβόλιο τύρφης είναι 

μεταξύ 40-50%. Σε χαμηλή υγρασία τα Rhizobia θα πεθάνουν γρήγορα. Εάν η υγρασία είναι 

υψηλή, το μέσο μπορεί να προσκολληθεί στην πλαστική συσκευασία και με αυτόν τον τρόπο θέτει 

σε κίνδυνο την ανάπτυξη των Rhizobium. 

 

Ανάλυση της μόλυνσης των φυτών με τη μέθοδο του πλέον πιθανού αριθμού τους 
Αυτή είναι μια έμμεση μέθοδος για την εκτίμηση του επιπέδου της μόλυνσης των φυτών 

σε σχέση προς την ποσότητα των σχηματισμένων οζιδίων. Χρησιμοποιείται ευρέως σε 

περιπτώσεις όπου η τύρφη δεν είναι αποστειρωμένη. Παίρνει περισσότερο χρόνο από ό,τι η σπορά 

πάνω σε στερεό θρεπτικό μέσο, επειδή απαιτείται χρόνος για την ανάπτυξη των φυτών. Η μέθοδος 

βασίζεται στην υπόθεση ότι, αν βιώσιμα ριζοβιακά κύτταρα εμβολιαστούν πάων στο ειδικό  

ξενιστή τους, σε αυτές τις ρίζες θα αναπτύξουν οζίδια. Τα τελευταία είναι απόδειξη για την ύπαρξη 

λοιμώδων Rhizobium. 

 

Μη συμβιωτικοί δεσμευτές του Ν2 
Από επιστημονική άποψη, η μικροβιακή ανάπτυξη μπορεί να αντιπροσωπεύεται από μία 

αύξηση της κυτταρικής μάζας, του αριθμού των κυττάρων, ή οποιουδήποτε άλλου κυτταρικού 
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συστατικού. Η ανάπτυξη του οργανισμού μπορεί να αξιολογηθεί από την κατανάλωση των 

θρεπτικών συστατικών ή την συσσώρευση μεταβολικών προϊόντων.  Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη 

μπορεί να προσδιοριστεί με διάφορες μεθόδους, που βασίζονται σε μία από τις ακόλουθες δοκιμές: 

α) τον προσδιορισμό του αριθμού των κυττάρων με άμεση μικροσκόπηση ή με ηλεκτρονικό 

απαριθμητή σωματιδίων, ή έμμεσα από τον αριθμό των αποικιών που σχηματίστηκε·  β) τον 

καθορισμό της κυτταρικής βιομάζας απευθείας με ζύγιση ή μέτρηση του κυτταρικού αζώτου ή 

έμμεσα με μέτρηση της θολότητας του δείγματος· (γ) χαρακτηρισμός της κυτταρικής 

δραστηριότητας έμμεσα μέσω της συσχέτισης της βιοχημικής δραστικότητας σε σχέση με το 

μέγεθος του πληθυσμού.  Ο ρυθμός αύξησης των Azospirillum αναμένεται να φθάσει την μέγιστη 

αξία του 3-5 ημέρες μετά τον εμβολιασμό. Η συνιστώμενη μέθοδος καταμέτρησης είναι η μέθοδος 

με εμβολιασμό ενός στερεού μέσου. Πρέπει να τηρούνται αυστηρά ασηπτικές διαδικασίες, αλλιώς 

οι μολυντές μπορούν να εισαχθούν τυχαία κατά το χύσιμο του μέσου, καθώς και σε σειριακή 

αραίωση και εφαρμογή. Αυτές οι μολυσματικές ουσίες προσδιορίζονται σε μέσο δείκτη, και ο 

αριθμός τους αναφέρεται μαζί με τον αριθμό των βιώσιμων κυττάρων ως πρόσθετο μέτρο της 

ποιότητας. 

 

Mycorrhiza – δενδροειδείς  μυκορριζικοί μύκητες, ΔΜΜ 
Ο ποιοτικός έλεγχος κατά την παρασκευή βιολιπασμάτων που περιέχουν εμβόλιο από 

ΔΜΜ είναι απαραίτητος για την ομοιομορφία, την αξιοπιστία και την αναπαραγωγιμότητά του. 

Αυτό ισχύει για: το εργαστήριο, το παρασκευαστήριο, το δωμάτιο καλλιέργειας, την αποθήκη και 

τα θερμοκήπια. Θα πρέπει να σχεδιαστούν έτσι που να επιτευχθεί ο μέγιστος δυνατός 

αποτελεσματικός ελέγχος κατά την παραγωγή του εμβολίου. 

 

Ο ελέγχος της ποιότητας στο εργαστήριο 
Ο ποιοτικός έλεγχος στο εργαστήριο εφαρμόζεται στη διαδικασία παραγωγής 

βακτηριακών σπορίων. Εξάγονται από ειδικές καλλιέργεις που σχηματίζουν σπόρια στο 

παρασκευαστήριο. Τα σπόρια μεταφέρονται σε πιάτα Petri στο εργαστήριο, όπου φυλάσσονται σε 

ψυγείο πριν να εξετάστούν κάτω από ένα στερεοσκοπικό μικροσκόπιο. Τα σπόρια από κάθε πιάτο 

Petri περιγράφονται και τα χαρακτηριστικά τους καταγράφονται στο ημερολόγιο. 

 

Ο ποιοτικός έλεγχος του παρασκευαστηρίου 
Αυτό το δωμάτιο θα πρέπει να απομονωθεί από το δωμάτιο του θερμοκηπίου και το χώρο 

καλλιέργειας. Σ’αυτό απαγορεύεται η αποθήκευση μη αποστειρωμένου χώματος ή μέσων. Όλα τα 

χρησιμοποιούμενα συστατικά (όπως καλλιέργειες, αποστειρωμένα περιβάλλοντα) πρέπει να 

επισημαίνονται με σαφήνεια και να διατάσσονται σε ειδικά δοχεία. Το δάπεδο θα πρέπει πάντα 

να είναι καθαρό χωρίς σκόνη. Όλες οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται. 

Τα δοχεία αποστειρώνονται επιφανειακά με 10% υποχλωριώδες νάτριο. 
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Η διαχείριση της ποιότητας του χώρου καλλιέργειας 
Ο χώρος καλλιέργειας πρέπει να έχει  ελεγχόμενη θερμοκρασία (22 °C). Το δωμάτιο 

αερίζεται μόνο προς τα έξω και δεν χρησιμοποιείται ανακυκλοφορία του αέρα. Οι επιφάνειες 

πρέπει να είναι βαμμένα με αντιμικροβιακή βαφή και να αποστειρώνονται περιοδικά, π.χ.. μια 

φορά το μήνα. Όλα τα δείγματα ελέγχθηκαν για προσμείξεις και παθογόνα. Το πότισμα 

πραγματοπιείται με το χέρι για να αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση. 

 

Ο ποιοτικός έλεγχος των αποθηκών 
Όλα τα αποθηκευμένα δείγματα τοποθετούνται σε πλαστικά δοχεία με σωστά 

τοποθετημένες ετικέτες και επιφάνειες που έχουν καθαριστεί προηγουμένως. Τα δάπεδα και οι 

επιφάνειες καθαρίζονται τακτικά, αποτρέποντας τον σχηματισμό σκόνης. 

 

Μικροοργανισμοί  που διαλύουν τα φωσφορικά άλατα 
Οι μικροοργανισμοί που διαλύουν τα φωσφορικά άλατα περιλαμβάνουν βακτηρίδια ή 

μήκυτες που αποσυνδέουν τις φωσφορικές ενώσεις. Τα βιολιπάσματα FR (FRB) που παράγονται 

για εμπορικούς σκοπούς πιστοποιούνται σχετικά με τα εγγυημένα συστατικά, όπως τύπος του 

στελέχους, μικροβιακή πυκνότητα και βιολογική δραστικότητα. Όταν είναι δυνατόν, 

προσδιορίζεται ο ρυθμός της απορρόφησης του φωσφόρου στις καλλιέργειες-στόχους. Η 

διαδικασία που παρουσιάζεται στην Εικόνα 5 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της 

ποιότητας των FRB (Εικόνα 5). 
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Εικ. 5: Γενική διαδικασία ελέγχου της ποιότητας του PSB  

Εγγυημένη αναγνώριση των 
στελεχών (ενος, είδος) 

Εγγυημένη πυκνότητα των 
κυττάρων 

(ΕΔΑ) 

Εκτίμηση της βασικής μικροβιακής  
δραστικότητας ως δείκτης της 
αποτελεσματικότητας του 

παρασκευάσματος 

Εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητας στην 

ανάπτυξη του φυτού  

(ρυθμός ανάπτυξης, 
απορρόφηση θρεπτικών ουσιών 

κ.λπ.) 

Εγγραφή 

(συμμόρφωση με τις 
υφιστάμενες νομικές  

διατάξεις) 

Τακτική 

εκτίμηση της 
ποιότητας εκ 
μέρους των 
кαντίστοιχων 
οργάνων  

Γενική διαδικασία ελέγχου της ποιότητας των 
βιολιπασμάτων 

Σημειώσεις σχετικά με 
το PSB 

Bacillus megaterium (PCR, 

MIDI, др.) 

Ενότητες που δημιουργούν 

αποικίες (ΕΔΑ) ενός 
επιλεκτικού μέσου  

• Ταχύτητα διάλυσης  
φωσφορικού 

ασβεστίου 

• Τύπος και 
περιεκτικότητα σε 

οργανικά οξέα κ.λπ. 

• Δοκιμή ελέγχου με 

αποστειρωμένο 

βιολίπασμα για 

συνδετικό αποτέλεσμα 

με τον φορέα 

• Έλεγχος της μεθόδου 

αποστείρωσης 
✓ Υγρή μορφή: 

микрофилтрация, 

др. 

✓ Στερεά μορφή: 

αποστείρωση σε 

αυτόκαυστο, 

επεξεργασία με 

ακτινοβολία κ.λπ.  
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ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ RHIZOBIUM ΚΑΙ ΤΟΥ 
AZOTOBACTER 

 

Για τα εμβόλια Rhizobium και Azotobacter έχουν οριστεί μερικά πρότυπα ποιότητας. Οι 

προδιαγραφές αυτές παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 

Οι μικροοργανισμοί που διαλύουν τον φώσφορο παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη 

διατροφή των φυτών, αυξάνοντας τα διαθέσιμα φωσφορικά άλατα στο έδαφος. Λόγω αυτού του 

γεγονότος, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην έρευνα και το σκεύασμα  νέων συνδυασμών 

των βακτηρίων, που διαλύουν τα φωσφορικά άλατα και άλλα ριζοβιακά είδη που προάγουν την 

ανάπτυξη. 

 

Πίνακας 2: Γενικά πρότυπα που προσδιορίστηκαν για τα βιολοπάσματα με Rhizobium και 

Azotobacter 

Параметри Βιολίπασμα Rhizobium  Βιολίπασμα Azotobacter  

Ποσότητα των κυττάρων κατα 

τη διάρκεια  της παραγωγής 

108/g του φορέα εντός 15 ημερών 

πριν από την ημερομηνία λήξης 

107/g του φορέα εντός 15 ημερών 

πριν από την ημερομηνία λήξης 

Ποσότητα των κυττάρων κατά 

τηη ημερομηνία λήξης  

107/g του φορέα εντός 15 ημερών 

πριν από την ημερομηνία λήξης 

106/g του φορέα εντός 15 ημερών 

πριν από την ημερομηνία λήξης 

Διάρκεια ζωής 6 μήνες από την ημερομηνία 

παραγωγής 

6 μήνες από την ημερομηνία 

παραγωγής 

Αποδεκτό επίπεδο μόλυνσης Δεν υπάρχει μόλυνση σε 

αραίωση 108  

Δεν υπάρχει μόλυνση σε αραίωση 

107  

pH 6.0-7.5 6.5-7.5 

Στέλεχος Πρέπει να ελεγχθεί ορολογικά Τίποτα συγκεκριμένο. 

Ισχύει, όμως, μόνο για τα στελέχη  

A. chroococcum  

Φορέας Πρέπει να περνούν μέσα από 

κόσκινο με διαστάσεις των 

πόρων από 150 έως 212 m 

Πρέπει να περνούν μέσα από 

κόσκινο με διαστάσεις των πόρων 

160 m  

Δοκιμή για τον σχηματισμό 

οζιδίων 

Πρέπει να είναι θετική -- 

Δέσμευση του αζώτου  

 

Πάνω από 20 mg / g  γλυκόζης 

 

Τουλάχιστον 10 mg / g σακχαρόζης 
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Οι τροποποιήσεις στο πρότυπο ποιότητας των Rhizobium κατα χώρες  παρουσιάζεται στον 

Πίνακα 3. 

 

Πίνακας 3: Πρότυπα ποιότητας της εμπορικής καλλιέργειας του Rhizobium στις διάφορες 

χώρες 

Χώρα Κύτταρα / g καλλιέργεια (συνολικός αριθμός βιώσιμων  

κονγκό-κόκκινο άγαρ) 

Ικανοποιητική Επαρκής Αμφίβολη 

ΗΠΑ 109 - 106- 107 

Αυστραλία - 2 х 108 106- 107 

Ρωσία 109 - - 

Ινδία  Λιγότερο από 109 107-109 Λιγότερο από 107 

 

Παρόλο που δεν έχουν τεθεί σε ισχύ τα πρότυπα για τον έλεγχο της ποιότητας των 

βιολιπασμάτων Azospirillum και FRB, υπάρχουν προτάσεις για τυπικές προδιαγραφές, οι οποίες 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. 
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Πίνακας 4: Οι προτεινόμενες προδιαγραφές προτύπου των FRB και Azospirillum 

Αριθ. Παράμετρος FRB Azospirillum 

1. Βάση Φορείς  (Λιγνίτης/ 

Ξυλάνθρακας) 

Φορείς  (Λιγνίτης/ 

Ξυλάνθρακας) 

2. Φορέας >100 micron >100 micron 

3. pH 6.5-7.5 7.0-8.0 

4. Υγρασία 35-40% 35-40% 

5. Βιώσιμοι 

μικροοργανισμοί κατά 

την παραγωγή 

107/g φορέας 107/g φορέας 

6. Βιώσιμοι 

μικροοργανισμοί κατά 

την ημερομηνία λήξης  

107/g φορέας 107/g φορέας 

7. Επίπεδο ρύπανσης Όχι σε διάλυση 104  Όχι σε διάλυση 104  

8. Ανάπτυξη σε 

περιβάλλλον Pikovskaya 

+ve - 

9. Ανάπτυξη σε 

περιβάλλλον S. S. Malate 

- +ve 

10. Ζώνη που διαλύει τα 

φωσφορικά άλατα 

1 mm - 

11. Διαμόρφωση  μεμβράνης - +ve 

12. Διαάρκεια ζωής  6 μήνες 6 μήνες 

13. Διαλυτότητα του P  30-50% - 

14. Δέσμευση N2  - 15 mg/g Malate 

 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Τα βιολιπάσματα θα πρέπει να αξιολογηθούν σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα 

ποιότητας: 

1. Το εμβόλιο θα πρέπει να βασίζεται σε φορέα ή σε υγρό. 

2. Το εμβόλιο πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 108 βιώσιμων κυττάρων βιοεμβολίου / 

g μάζα ξηρού φορέως όταν φυλάσσεται σε θερμοκρασία 25-30 °C. 
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3. Το εμβόλιο θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 6 μήνες διάρκεια ζωής από την 

ημερομηνία παραγωγής, όταν βασίζεται σε  φορέα και 9 μήνες στην περίπτωση που είναι σε υγρή 

βάση. 

4. Το pH του εμβολίου πρέπει να είναι μεταξύ 6.0 και 7.5. 

5. Το εμβόλιο πρέπει να δείξει αποτελεσματική δημιουργία οζιδίων / δέσμευση 

αζώτου πάνω σε συγκεκριμένο φυτό πριν από την ημερομηνία λήξης. 

6. Το υλικό-φορέας θα πρέπει να είναι σε μορφή σκόνης, δηλαδή τύρφη, λιγνίτη, 

εδάφους τύρφης, χούμο, κ.λπ. 

7. Το εμβόλιο πρέπει να συσκευάζεται σε σακούλες πολυαιθυλενίου 50-75 micron 

χαμηλής πυκνότητας. 

8. Κάθε συσκευασία πρέπει να φέρει κατά τρόπο ευανάγνωστο, για να δίνει 

πληροφορίες σχετικά με το όνομα του προϊόντος, το όνομα των μικροβιακών εμβολίων, τη 

δραστηριότητα του βιοεμβολίου, την καλλιέργεια στόχο, το όνομα και τη διεύθυνση του 

παραγωγού, τον τύπο του φορέα (του μέσου), τον αριθμό της παρτίδας, την ημερομηνία 

παρασκευής, την ημερομηνία λήξης,  την καθαρή ποσότητα που προορίζεται για 0,4 εκτάρια και 

οδηγίες για την αποθήκευση. 

9. Δεν πρέπει να περιέχει οποιαδήποτε μόλυνση με άλλους μικροοργανισμούς. 
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