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Συνοπτική παρουσίαση 

Τα Βιολιπάσματα οδηγούν στην αειφόρο γεωργική ανάπτυξη: καλύπτει σε βάθος όλα 

τα βασικά ζητήματα που αφορούν τη χρήση των Βιολιπασμάτων ως χαμηλού κόστους 

ανανεώσιμες πηγές φυτικών θρεπτικών ουσιών που συμπληρώνουν τα χημικά 

λιπάσματα. Αυτό το βιβλίο παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη και τον 

αντίκτυπο της χρήσης των βιολογικών λιπασμάτων στις πρακτικές βιολογικής 

καλλιέργειας. Περιγράφει διάφορους τύπους βιολογικών λιπασμάτων, τις μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους και τους διαφορετικούς τρόπους εφαρμογής 

τους. Επίσης υπογραμμίζονται οι περιορισμοί στην τεχνολογία παραγωγής 

βιολιπασμάτων, η Ευρωπαϊκή πολιτική για τα βιολιπάσματα αλλά και η δυναμική της 

αγοράς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο της παρούσας δημοσίευσης δεν αντικατοπτρίζει κατ’ ανάγκη τη γνώμη 

ή τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση, η οποία θα βασιστεί σε 

πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ 
 

Παρά τα πολλά επιτεύγματα της ανθρωπότητας, οφείλουμε την ύπαρξή μας 

στις έξι ίντσες του επιφανειακού εδάφους και στο γεγονός ότι βρέχει». Κομφούκιος 

Βιώσιμη γεωργία είναι η αποδοτική παραγωγή ασφαλών, υψηλής ποιότητας 

γεωργικών προϊόντων, κατά τρόπο που προστατεύει και βελτιώνει το φυσικό 

περιβάλλον, τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες των αγροτών, των εργαζομένων 

και των τοπικών κοινοτήτων, και διασφαλίζει την υγεία και την ευημερία όλων των 

εκτρεφόμενων ειδών. 

Για ένα βιώσιμο σύστημα γεωργίας, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούμε τις 

ανανεώσιμες πηγές εισροών (λιπάσματα, φυτοφάρμακα, νερό κ.λπ.) που ωφελούν στην 

παραγωγή και προκαλούν καμία ή ελάχιστη βλάβη στο περιβάλλον. Ένας πιθανός 

τρόπος είναι να μειωθεί η χρήση χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Τα χημικά 

λιπάσματα χρησιμοποιούνται σε αυξημένες ποσότητες, ώστε να αυξήσουν την 

παραγωγή σε υψηλής απόδοσης ποικιλίες καλλιεργούμενων φυτών. Ταχημικά 
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λιπάσματα είναι βιομηχανικά επεξεργασμένες ουσίες που αποτελούνται από γνωστές 

ποσότητες αζώτου, φωσφόρου και καλίου, και η χρήση τους προκαλεί ρύπανση στον 

αέρα και στα επιφανειακά ύδαταεξαιτίας του ευτροφισμού των υδάτινων σωμάτων. 

Ωστόσο, τα χημικά λιπάσματα προκαλούν ρύπανση όχι μόνο των υδατικών 

συστημάτων, καθώς και των υπόγειων υδάτων, αλλά αποθηκεύονται και στα 

καλλιεργούμενα φυτά. 

Η σύγχρονη γεωργία γίνεται όλο και περισσότερο εξαρτώμενη από τη σταθερή 

προμήθεια των συνθετικών εισροών, δηλαδή κυρίως των χημικών λιπασμάτων, τα 

οποία είναι προϊόντα των ορυκτών καυσίμων (άνθρακας + πετρελαίου). Οι αρνητικές 

επιπτώσεις γίνονται αντιληπτές λόγω της υπερβολικής και μη ισορροπημένης χρήσης 

αυτών των συνθετικών εισροών. Το έδαφος έχει γίνει πλέον βιολογικά νεκρό. Η 

κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει στην αναζήτηση αβλαβών εισροών όπως είναι τα 

βιολιπάσματα και biopesticedes. 

Οι περιβαντολόγοι ανά τον κόσμο πιέζουν την αγορά και την κοινωνία για 

διακόπτη της χρήσης χημικών λιπασμάτων και στροφή στη βιολογική γεωργία και τα 

βιολιπάσματα. Η βιολογική γεωργία έχει ως στόχο να είναι περιβαλλοντικά μια πιο 

βιώσιμη μορφή γεωργικής παραγωγής, που συνδυάζει βέλτιστες περιβαλλοντικές 

πρακτικές, καιέμφαση στην προστασία της βιοποικιλότητας και τη διατήρηση των 

φυσικών πόρων. Δίνει έμφαση επίσης, στα υψηλά πρότυπα καλής μεταχείρισης των 

ζώων και την αποφυγή της χρήσης των συνθετικών χημικών εισροών, όπως τα 

λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα και οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ). 

Η βιολογική γεωργία είναι στρατηγική που εξασφαλίζει όχι μόνο την ασφάλεια 

των τροφίμων, αλλά και ενισχύει την βιοποικιλότητα του εδάφους. 

Η βιολογική γεωργία είναι η ανάπτυξη των ρυπασμένωνκαλλιεργειών μέσω της 

χρήσης κοπριάς, βιολιπασμάτων και βιολογικών φυτοφαρμάκων που παρέχουν τα 

βέλτιστα θρεπτικά συστατικά στα φυτά των καλλιεργειών, και διατηρούν τα παράσιτα 

και τα παθογόνα στοιχεία υπό έλεγχο. 

 

ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΆ ΛΙΠΆΣΜΑΤΑ 
 

Γενικά, ο όρος "λίπασμα" χρησιμοποιείται για "υλικό λιπάσματος ή φορέα", 

που σημαίνει οποιαδήποτε ουσία η οποία περιέχει ένα ή περισσότερα από τα βασικά 

στοιχεία (άζωτο, φώσφορο, κάλιο, θείο, ασβέστιο, μαγνήσιο, σίδηρο, μαγγάνιο, 

μολυβδαίνιο, χαλκό, βόριο, ψευδάργυρο, χλώριο, νάτριο, κοβάλτιο, βανάδιο, πυρίτιο). 

Έτσι, τα λιπάσματα χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους. 

Ο όρος "βιολίπασμα" έχει οριστεί με διάφορους τρόπους κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων 20 ετών, και προέρχεται από την καλύτερη κατανόηση των σχέσεων που 

συμβαίνουν μεταξύ των μικροοργανισμών της ριζόσφαιρας και του φυτού. Τα 

Βιολιπάσματα μπορούν να οριστούν ως «οι ουσίες που περιέχουν ζωντανούς 
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μικροοργανισμούς που αποικίζουν τη ριζόσφαιρα ή το εσωτερικό των φυτών και 

προωθούν την ανάπτυξη με την αύξηση της προσφοράς ή της διαθεσιμότητας των 

βασικών θρεπτικών συστατικών στις καλλιέργειες-στόχους, όταν εφαρμόζονται στο 

έδαφοςτων σπόρων ή στις επιφάνειες των φυτών". Σύμφωνα με τον Vessey ο όρος 

βιολίπασμα αναφέρεται σε «μια ουσία που περιέχει ζωντανούς μικροοργανισμούς που, 

όταν εφαρμόζεται σε σπόρους, στις επιφάνειες των φυτών, ή στο έδαφος, αποικίζει την 

ριζόσφαιρα ή το εσωτερικό του φυτού και προωθεί την ανάπτυξη με την αύξηση της 

προσφοράς ή της διαθεσιμότητας των βασικών θρεπτικών συστατικών στο φυτό 

ξενιστή ». Το 2005 ως βιολίπασμα ορίστηκε "ένα προϊόν που περιέχει ζωντανούς 

μικροοργανισμούς, οι οποίοι ασκούν άμεσα ή έμμεσα ευεργετικά αποτελέσματα στην 

ανάπτυξη των φυτών και την απόδοση των καλλιεργειών μέσω διαφόρων 

μηχανισμών". Ο ορισμός, επεκτάθηκε καθώς τα βακτήρια χρησιμοποιήθηκαν για τον 

έλεγχο των παθογόνων των φυτών. Παρ 'όλα αυτά, οι μικροοργανισμοί που προωθούν 

την ανάπτυξη των φυτών και τον έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών σε αυτά, όπως 

biofungicides, bionematocides, bioinsecticides, ή οποιαδήποτε άλλα προϊόντα με 

παρόμοια δραστηριότητα που ευνοεί την υγεία των φυτών, γενικά ορίζονται ως 

βιοφθτοφάρμακα, και όχι ως βιολιπάσματα. 

Τα βιολογικά λιπάσματα έχουν την ικανότητα να μετατρέψουν διατροφικά 

σημαντικά στοιχεία από μη χρησιμοποιήσιμα σε χρησιμοποιήσιμα. Αυτοί οι 

μικροοργανισμοί απαιτούν οργανική ύλη για την ανάπτυξη και τη δραστηριότητα τους 

στο έδαφος και να παρέχουν πολύτιμες θρεπτικές ουσίες στο φυτό. Οι μικροοργανισμοί 

στα Βιολιπάσματα στόχο έχουν την αποκατάσταση του φυσικού κύκλου των 

θρεπτικών συστατικών του εδάφους και την οικοδόμηση της οργανικής ύλης του 

εδάφους. Μέσω της χρήσης των Βιολιπασμάτων, μπορούν να καλλιεργηθούν υγιή 

φυτά και παράλληλα να ενισχυθούν η βιωσιμότητα και τα η υγεία του εδάφους. Έτσι, 

ως βιολιπάσματα ορίζονται τα προϊόντα που περιέχουν βάση (στερεά ή υγρά), 

ζωντανούς μικροοργανισμούς που είναι γεωργικά χρήσιμοι όσον αφορά την δέσμευση 

του αζώτου, τη διαλυτοποίηση του φωσφόρου ή την κινητοποίηση των θρεπτικών, με 

στόχο να αυξήσουν την παραγωγικότητα του εδάφους ή / και των καλλιεργειών. Αν 

και προς το παρόν, βιολιπάσματα είναι διαθέσιμα μόνο για άζωτο και φωσφόρο, 

γίνονται προσπάθειες για να εντοπιστούν οι οργανισμοί που μπορούν να διαλύσουν ή 

να κινητοποιήσουν άλλα ορυκτά ή θρεπτικά συστατικά. Τελευτάιαέχουν επίσης 

αναπτυχθεί K-biofertilizer και Zn-Biofertilizers, αλλά αυτά τα προϊόντα δεν έχουν 

ακόμη να διατεθούν στο εμπόριο. 

Τα βιο-λιπάσματα είναι επίσης ζωντανά ή βιολογικά ενεργά προϊόντα ή 

μικροβιακά εμβολιαστικά των βακτηρίων, φύκια και μύκητες (ξεχωριστά ή σε 

συνδυασμό), τα οποία είναι σε θέση να εμπλουτίζουν το έδαφος με άζωτο, φώσφορο, 

οργανική ύλη κλπ  

Τα βιολιπάσματα ενεργοποιούν μια ένωση που εμπλουτίζει τη θρεπτική 

ποιότητα του εδάφους με τη χρήση μικροοργανισμών που δημιουργούν συμβιωτικές 

σχέσεις με τα φυτά. 



 

 pg. 4 

 
 

ΓΙΑΤΙ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ? 

Τα βιολιπάσματα είναι χαμηλού κόστους ανανεώσιμες πηγές των θρεπτικών 

συστατικών των φυτών και συμπληρώνουν τα χημικά λιπάσματα. Τα βιολιπάσματα 

παράγουν φυτικά θρεπτικά συστατικά, όπως άζωτο και φώσφορο, μέσω των 

δραστηριοτήτων τους στο έδαφος ή τη ριζόσφαιρα και καθιστούν αυτά διαθέσιμα για 

τα φυτά στο έδαφος. 

Τα βιολιπάσματα κερδίζουν σημαντικότητα στην χρήση λόγω της σωστής 

συντήρησης της υγείας του εδάφους, της ελαχιστοποίησης της περιβαλλοντικής 

ρύπανσης και του περιορισμού της χρήσης χημικών ουσιών. 

Η χρήση βιολιπάσματων είναι ένα από τα σημαντικά στοιχεία της 

ολοκληρωμένης διαχείρισης των θρεπτικών ουσιών, μιας και είναι οικονομικά 

αποδοτική και ανανεώσιμη πηγή φυτικών θρεπτικών συστατικών για τη συμπλήρωση 

ή / και την αντικατάσταση των χημικών λιπασμάτων για την αειφόρο γεωργία. Είναι 

τα παρασκευάσματα που περιέχουν ζωντανά κύτταρα ή λανθάνοντα κύτταρα 

αποτελεσματικών στελεχών μικροοργανισμών που βοηθούν στην απορρόφηση των 

θρεπτικών συστατικών των καλλιεργούμενων φυτών από τις αλληλεπιδράσεις τους στη 

ριζόσφαιρα όταν εφαρμόζονται μέσω του σπόρου ή στο έδαφος. Επιταχύνουν 

ορισμένες μικροβιακές διεργασίες στο έδαφος που αυξάνουν την έκταση της 

διαθεσιμότητας των θρεπτικών ουσιών σε μορφή που αφομοιώνεται εύκολα από τα 

φυτά. 

 

ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΒΙΟΦΥΤΟΦΆΡΜΑΚΑ 
 

Τα Βιοφυτοφάρμακα είναι ορισμένοι τύποι φυτοφαρμάκων που προέρχονται 

από φυσικά υλικά όπως τα ζώα, τα φυτά, βακτήρια και ορισμένα μέταλλα. Είναι ζιζάνια 

που βασίζονται σε ζωντανούς μικροοργανισμούς ή φυσικά προϊόντα. Έχουν 

αποδεδειγμένο δυναμικό για τη διαχείριση των επιβλαβών οργανισμών και αυτά 

χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο. Τα Βιοφυτοφάρμακα είναι ζωντανοί οργανισμοί 

(φυσικών εχθρών) ή τα προϊόντα τους (φυτοχημικά, μικροβιακά προϊόντα) ή 

παραπροϊόντα (ημιχημικών) τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθουν για τη διαχείριση 

των παρασίτων που είναι επιβλαβή για τα φυτά. Πρόκειται για ζωντανούς οργανισμούς, 

που καλλιεργούνται στο εργαστήριο σε μεγάλη κλίμακα και χρησιμοποιούνται και 

αξιοποιούνται πειραματικά για τον έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών. 

Περιλαμβάνουν έντομα, βακτήρια ιούς, μύκητες, πρωτόζωα και νηματώδεις. 

Τα Βιοφυτοφάρμακα έρχονται για να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 

προστασία των καλλιεργειών, πιο συχνά σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία, όπως τα 

χημικά φυτοφάρμακα, ως μέρος της βιο-εντατικής ολοκληρωμένης διαχείρισης 

επιβλαβών οργανισμών. 

Τα βιοφυτοφάρμακα ή βιολογικά φυτοφάρμακα θέτουν λιγότερο κίνδυνο για 

το περιβάλλον ή για την υγεία των ανθρώπων, επειδή απευθύνονται σε ένα ενιαίο 

πλαίσιο παθογόνων παρασίτων. 
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Οι τρεις κύριοι τύποι Βιοφυτοφαρμάκων είναι τα μικροβιακά φυτοφάρμακα, τα 

βιοχημικά και τα ενσωματωμένα σε φυτά προστατευτικά. 

 

Μικροβιακά φυτοφάρμακα 

Τα Μικροβιακά φυτοφάρμακα περιέχουν ενεργά συστατικά συγκεκριμένων 

τύπων μικροοργανισμών, όπως μύκητα, βακτήριο ή πρωτόζωο. Κάθε δραστικό 

συστατικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να στοχεύσει σε ένα συγκεκριμένο είδος 

παρασίτων. Για παράδειγμα, ορισμένοι μύκητες μπορεί να καταστείλουν ορισμένα 

ζιζάνια, ενώ ορισμένα είδη βακτηρίων μπορούν να ελέγχουν διαφορετικά είδη 

προνυμφών εντόμων, όπως τα κουνούπια, οι σκώροι ή μύγες. Τα πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενα μικροβιακά παρασιτοκτόνα προέρχονται από στελέχη των 

βακτηρίων που ονομάζεται Bacillus thuringiensis (Bt). Τα βακτήρια στελέχη 

κατασκευάζουν διαφορετικά πρωτεϊνικά μείγματα που μπορούν να στοχεύσουν 

συγκεκριμένες προνύμφες εντόμων και δεν επηρεάζουν άλλους οργανισμούς. 

Βιοχημικά φυτοφάρμακα 

Τα Βιοχημικά φυτοφάρμακα χρησιμοποιούν φυσικές ουσίες, όπως οι 

φερομόνες φύλου εντόμων, οι οποίες μπορούν να διαταράξουν το ζευγάρωμα, 

ελέγχοντας έτσι τον πληθυσμό των εντόμων. Άλλοι τύποι βιοχημικών φυτοφαρμάκων 

μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρήση ορμονών, ενζύμων και αρωματικών φυτικών 

εκχυλισμάτων για την προσέλκυση και την παγίδευση ορισμένων παρασίτων. Αυτές 

είναι καλές εναλλακτικές λύσεις στα συμβατικά φυτοφάρμακα, διότι συχνά τα 

τελευταία περιέχουν συνθετικό τοξικό υλικό για να καταστρέψουν τα έντομα. 

Ενσωματωμένα σε φυτά προστατευτικά  

Με την εισαγωγή γενετικού υλικού σε φυτά, οι επιστήμονες μπορούν να κάνουν 

τα φυτά να παράγουν ουσίες φυτοφαρμάκων τα οποία στοχεύουν στο να σκοτώσουν 

ειδικά παράσιτα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η προσθήκη ενός γονιδίου με μια 

συγκεκριμένη πρωτεΐνη Bt μπορεί να παράγει ενσωματωμένα σε φυτά προστατευτικά, 

ή τα φυτικά φυτοφάρμακα. 

Τα πιθανά οφέλη για τα προγράμματα γεωργίας και τη δημόσια υγεία μέσω της 

χρήσης των βιολογικών παρασιτοκτόνων είναι σημαντικά. Το ενδιαφέρον για 

βιοφυτοπροστατευτικά βασίζεται στα πλεονεκτήματα που σχετίζονται με τέτοια 

προϊόντα τα οποία έχουν ως εξής: 

1) Είναι λιγότερο τοξικά και εγγενώς λιγότερο βλαβερά και αποδίδουν λιγότερο 

περιβαλλοντικό φορτίο 

2) Είναι σχεδιασμένά για να επηρεάζουν μόνο ένα συγκεκριμένο παράσιτο ή, 

σε ορισμένες περιπτώσεις, μερικούς στοχευμένους οργανισμούς, 

3) Είναι συχνά αποτελεσματικά σε πολύ μικρές ποσότητες και συχνά 

αποσυντίθενται γρήγορα, καταλήγοντας έτσι σε χαμηλότερη έκθεση και αποφεύγοντας 

σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα ρύπανσης, 
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4) Όταν χρησιμοποιούνται ως συστατικό των προγραμμάτων ολοκληρωμένης 

διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών IPM, τα βιολογικά φυτοφάρμακα μπορούν να 

συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό. 

5) Έχουν ασφαλέστερη χρήση για τον άνθρωπο και το περιβάλλον 

Ωστόσο, για την αποτελεσματική χρήση των βιολογικών φυτοφαρμάκων, είναι 

σημαντικό να υπάρχει ευρεία γνώση σχετικά με τη διαχείριση των επιβλαβών 

οργανισμών. 

 

ΓΙΑΤΊ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΆ 
ΛΙΠΆΣΜΑΤΑ 

 

Σήμερα συμβαίνει μια μικροβιακή πράσινη επανάσταση. Τα βιολογικά 

λιπάσματα είναι σπαρμένα με πλεονεκτήματα σε σχέση με τα χημικά λιπάσματα καθώς 

είναι και οικονομικά και πάρα πολύ φιλικά με το περιβάλλον. Με την αυξανόμενη 

ζήτηση στον τομέα της γεωργίας έχει γίνει σημαντικό τόσο για τους επιστήμονες όσο 

και για την κοινωνία να αυξήσει την παραγωγικότητα του τομέα με τη χρήση διαφόρων 

λιπασμάτων -εντομοκτόνων-φυτοφαρμάκων. Αλλά με την τεράστια χρήση αυτών των 

προϊόντων το χώμα πλήττεται σοβαρά λόγω της εξάντλησης των βασικών μετάλλων 

του εδάφους. Έτσι για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα γίνεται σημαντικήη χρήση 

μιας διαφορετικής λύσης για την παραγωγή διαφόρων βιολογικών λιπασμάτων. Είναι 

η καλύτερη λύση σε οικονομικό επίπεδο. 

Ακολουθούν οι βασικοί λόγοι για να εξερευνήσετε τα Βιολιπάσματα: 

• Η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τη διαθεσιμότητα. 

Εκτιμάται ότι μέχρι το 2020, για να επιτευχθεί ο στόχος για παραγωγή 321 

εκατομμύριων τόνων σιτηρών τροφίμων, η απαίτηση των θρεπτικών συστατικώνθα 

είναι 28.800.000 τόνοι, ενώ η διαθεσιμότητά τουςθα είναι μόνο 21,6 εκατομμύρια 

τόνοι, οπότε προκύπτει ένα έλλειμμα περίπου 7,2 εκατομμύριων τόνων. 

• Η εξάντληση της πρώτης ύλης / ορυκτά καύσιμα (ενεργειακή κρίση) και 

η αύξηση του κόστους των λιπασμάτων. Αυτό γίνεται δυσβάσταχτο γιατους μικρούς 

και περιθωριακούς αγρότες. 

• Η εξάντληση της γονιμότητας του εδάφους λόγω του διευρυμένου 

χάσματος μεταξύ της απομάκρυνσηςτων θρεπτικών συστατικών και των προμήθειών. 

• Η αυξανόμενη ανησυχία για τους περιβαλλοντικούς κινδύνους. 

• Αύξηση της απειλής για τη βιωσιμότητα στην γεωργία. Εκτός από τα 

παραπάνω γεγονότα, η μακροχρόνια χρήση των βιο-λιπασμάτων είναι οικονομικότερη, 

φιλικότερη προς το περιβάλλον, πιο αποτελεσματική, παραγωγικότερη και πιο προσιτή 

σε περιθωριακούς και μικρούς αγρότες σε σχέση με τα χημικά λιπάσματα 

Τα Βιολιπάσματα, επίσης είναι γνωστά ως μικροβιακά εμβολιαστικά και έχουν 

μεγάλες δυνατότητες ως συμπληρωματικές, ανανεώσιμές και φιλικές προς το 
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περιβάλλον πηγές φυτικών θρεπτικών συστατικών και είναι ένα σημαντικά συστατικά 

του Ολοκληρωμένου Συστήματος θρεπτικών ουσιών των φυτών (IPNS). 

 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΎΝ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΆ ΛΙΠΆΣΜΑΤΑ 
 

1) Τα βιολιπάσματα επιδιορθώνουν το ατμοσφαιρικό άζωτο στο έδαφος και 

στις ρίζες των ψυχανθών και καθιστά αυτά διαθέσιμα στα φυτά. 

2) Τα βιολιπάσματα διαλυτοποιούν τις αδιάλυτες μορφές του φωσφόρου όπως 

του τριασβεστίου, του σιδήρου, του αλουμινίου σε διαθέσιμες μορφές. 

3) Σαρώνουν τα φωσφορικά άλατα από τα στρώματα του εδάφους. 

4) Παράγουν ορμόνες και αντι-μεταβολίτες που προωθούν την ανάπτυξη των 

ριζών. 

5) Μπορούν να αποσυνθέσουν οργανική ύλη και να βοηθήσουν στην 

ανοργανοποίηση του εδάφους. 

6) Όταν αυτά τα βιολογικά λιπάσματα εφαρμόζονται στα εδάφη ή στους 

σπόρους αυξάνουν την διαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών και βελτιώνουν την 

απόδοση κατά 10% έως 20% χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς το έδαφος και το 

περιβάλλον. 

Τα Βιολογικά λιπάσματα είναι έτοιμα να χρησιμοποιήσουν ζωντανούς 

σχηματισμούς των ωφέλιμων μικροοργανισμών που με την εφαρμογή τους σε 

σπόρους, στη ρίζα ή στο έδαφος κινητοποιούν την διαθεσιμότητα των θρεπτικών 

συστατικών από τη βιολογική τους δραστηριότητα, ιδίως, και να βοηθήσουνστη 

δημιουργία της μικρο-χλωρίδας και με τη σειρά της την υγεία του εδάφους και ότι 

γενικά ωφελεί τις καλλιέργειες. Τα βιολιπάσματα έχουν σχεδιαστεί για τη βελτίωση 

της γονιμότητας του εδάφους σε Ν και Ρ. Παρέχουν ουσίες αυξητικού παράγοντα. 

 

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΟΦΈΛΗ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΏΝ ΛΙΠΑΣΜΆΤΩΝ 

 

- Αύξηση των αποδόσεων της συγκομιδής 

✓ Μέση ετήσια αύξηση των αποδόσεων των καλλιεργειών από 20 έως 37 

τοις εκατό. 

✓ Λιπάσματα με βάση τα φύκια έχουν βελτιωμένες αποδόσεις σε 

καλλιέργειες ρυζιού σε ποσοστά που κυμαίνονται μεταξύ 10 και 45%. 

- Βελτίωση της δομής του εδάφους 
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✓ Η χρήση των μικροβιακών βιολογικών λιπασμάτων βελτιώνει τη δομή 

του εδάφους επηρεάζοντας τη συσσωμάτωση των σωματιδίων του 

εδάφους 

- Καλύτερη σχέση νερού 

Αποικισμός μυκόριζας προκαλεί ανοχή στην ξηρασία στα φυτά με αποτέλεσμα: 

✓ Βελτίωση του νερού των φύλλων και του δυναμικού σπαργής, 

✓ Διατήρηση της στοματικής λειτουργίας και της διαπνοής, 

✓ -Αύξηση της διάρκειας και της ανάπτυξης της ρίζας. 

- Μείωση του κόστους παραγωγής 

✓ Τα βιολιπάσματα είναι κατασκευασμένα από εύκολα λαμβανόμενα 

οργανικά υλικά όπως φλοιό ρυζιού, εδάφους, μπαμπού, λαχανικά κλπ 

✓ Μειώνουν τα έξοδα εισόδου αντικαθιστώντας το κόστος των χημικών 

λιπασμάτων. 

- Παρέχουν προστασία κατά της ξηρασίας και των ασθενειών που 

μεταδίδονται στο χώμα 

✓ -Τα υδρόβια κυανοβακτήρια παρέχουν φυσική αυξητική ορμόνη, 

πρωτεΐνη, βιταμίνες και μέταλλα στο έδαφος.  

✓ -Τα αζωτοβακτήρια εμποτίζουν το έδαφος με αντιβιοτικά 

εντομοκτόνων και παρεμποδίζουν την εξάπλωση στο έδαφος ασθενειών 

που μεταδίδονται όπως Pythium και Phytophthora. 

- Καταστέλλουν την εμφάνιση των επιβλαβών εντόμων και των ασθενειών 

στα φυτά 

Τα Βιολιπάσματα ενισχύουν το προφίλ του εδάφους, αφήνουν τις πηγές νερού 

αμόλυντες και βοηθούν την ανάπτυξη των φυτών, χωρίς αρνητικές παρενέργειες. 

 

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΤΑ 
ΜΕΙΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ 

 

Παρακάτω παρατίθενται τα βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης βιολογικών 

λιπασμάτων: 

- Βοηθάστην υψηλή απόδοση των καλλιεργειών, καθιστώντας το έδαφος 

πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και σε χρήσιμους μικροοργανισμούς που είναι 

αναγκαία για την ανάπτυξη των φυτών. 

- Αντικατάσταση των χημικών λιπασμάτων, μιας καιαυτά δεν είναι επωφελείς 

για τα φυτά. Μειώνουν την ανάπτυξη των φυτών που κάνουν το περιβάλλον να 

ρυπαίνεται με την απελευθέρωση επιβλαβών χημικών ουσιών. 
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- Η ανάπτυξη των φυτών μπορεί να αυξηθεί, επειδή τα βιολογικά λιπάσματα 

περιέχουν φυσικά συστατικά τα οποία δεν βλάπτουν τα φυτά, αλλά κάνουν το 

αντίστροφο. 

- Είναι φιλικά προς το περιβάλλον, με αποτέλεσματην προστασία του 

περιβάλλοντος από τους ρύπους. 

- Αφού το χώμα είναι απαλλαγμένο από χημικές ουσίες, διατηρεί τη γονιμότητά 

του, η οποία είναι επωφελής για τα φυτά, καθώς και το περιβάλλον, με αποτέλεσμα τα 

φυτά να είναι προστατευμένα από την πρόσληψη οποιεσδήποτε ασθένειας και το 

περιβάλλον να είναι απαλλαγμένο από ρύπους. 

- ΤαΒιολιπάσματα καταστρέφουν τα επιζήμια συστατικά από το χώμα που 

προκαλούν ασθένειες στα φυτά. Τα φυτά μπορούν επίσης να προστατεύονται από την 

ξηρασία και από άλλες αυστηρές προϋποθέσεις, χρησιμοποιώντας βιολογικά 

λιπάσματα. 

- Τα Βιολιπάσματα είναι αποδοτικά οικονομικά. Δεν είναι δαπανηρά, ακόμη 

και για τους φτωχούς αγρότες η αγορά τους είναι εφικτή. 

Τα μειονεκτήματα: 

- Τα Βιολιπάσματα έχουν πολύ χαμηλότερη πυκνότητα θρεπτικών συστατικών 

- απαιτείται μεγάλη ποσότητα για να επαρκούν για τις καλλιέργειες. 

- Απαιτεί ένα διαφορετικό είδος μηχανής για την εφαρμογήαπό ό, τι στα χημικά 

λιπάσματα. 

- Μερικές φορές είναι δύσκολο να αποθηκευτούν 

- Εξειδικευμένα για κάθε είδος φυτού 

- Απαιτείται εμπειρία τόσο στην παραγωγή όσο και στην εφαρμογή 

- Υπάρχει ανεπαρκής ευαισθητοποίηση σχετικά με τη χρήση και τα οφέλη τους 

 

ΤΎΠΟΙ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΆΤΩΝ 
 

Τα Βιολιπάσματα προσθέτουν θρεπτικά συστατικά, μέσα από φυσικές 

διαδικασίες δεσμεύουν το ατμοσφαιρικό άζωτο, διαλυτοποιούν το φώσφορο, και 

τονώνουν την ανάπτυξη των φυτών μέσα από τη σύνθεση της προώθησης και 

ανάπτυξης ουσιών. Μπορούν να ταξινομηθούν με διάφορους τρόπους ανάλογα με τη 

φύση και τη λειτουργία τους. 

Μια απλή ευρεέως διάδεδομένη κατάταξη έχει ως εξής: 
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Α. Βιολιπάσματα αζώτου 

Αυτή η ομάδα διορθώνει τα συμβιωτικά του αζώτου. Βιολογικά λιπάσματα 

αζώτου βοηθούν στη διόρθωση των επιπέδων αζώτου στο έδαφος. Το άζωτο είναι ένας 

περιοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη των φυτών, επειδή τα φυτά χρειάζονται 

ένα ορισμένο ποσό του αζώτου στο έδαφος για να αναπτυχθούν. 

ΔιαφορετικάΒιολιπάσματα έχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα για διαφορετικά εδάφη, 

οπότε η εκάστοτε καλλιέργεια καθορίζει ποιος τύπος βιολιπάσματος αζώτου θα πρέπει 

να χρησιμοποιηθεί. Rhizobium Βιολίπασμα χρησιμοποιείται για τις καλλιέργειες 

ψυχανθών, Azotobacter ή Azospirillum για μη ψυχανθή, Acetobacter για το 

ζαχαροκάλαμο και μπλε-πράσινα φύκια και Azolla για χαμηλές καλλιέργειες γης όπως 

την καλλιέργεια ρυζιού. 

B. Βιολιπάσματα Φώσφορου 

Ακριβώς όπως το άζωτο, το φώσφορο είναι επίσης ένας περιοριστικός 

παράγοντας για την ανάπτυξη των φυτών. Βιολιπάσματα Φώσφορου βοηθούν το χώμα 

να φθάσει στο βέλτιστο επίπεδο φωσφόρου και να διορθώσει τα επίπεδα φωσφόρου 

του εδάφους. Σε αντίθεση με τα Βιολιπάσματα άζωτου, η χρήση Βιολιπάσματων 

Φώσφορου δεν εξαρτάται από τις καλλιέργειες που καλλιεργούνται στο έδαφος. 

Βιολιπάσματα Φώσφορου χρησιμοποιούνται για όλες τις καλλιέργειες με Rhizobium, 

Azotobacter, Azospirillum και Acetobacter. 

C. Βιολιπάσματα Compost  

Τα Βιολιπάσματα χρησιμοποιούνται για να εμπλουτίσουν με κομπόστ και για 

να ενισχύσουν τις βακτηριακές διαδικασίες και να διασπάσουν τα απόβλητα 

λιπάσματα. Κατάλληλαβιολιπάσματα για χρήση κομπόστ είναι οι κυτταρινολυτικής 

καλλιέργειες μυκήτων και οι αποικίες Phosphotika και Azotobacter. 100% καθαρό 

φιλικό προς το περιβάλλον οργανικό λίπασμα είναι το κομπόστ σκουληκιών: Αυτό το 

οργανικό λίπασμα έχει φώσφορο άζωτο, κάλιο, οργανικού άνθρακα, θείο, ορμόνες, 

βιταμίνες, ένζυμα και αντιβιοτικά που βοηθούν στη βελτίωση της ποιότητας και της 

ποσότητας των αποδόσεων. Έχει παρατηρηθεί ότι λόγω της συνεχούς κατάχρησης 

χημικών λιπασμάτων υπάρχουν απώλειες στη γονιμότητα του εδάφους και αυτό γίνεται 

αλμυρό μέρα με τη μέρα. Για να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα η φυσική 

καλλιέργεια είναι η μόνη θεραπεία και το Vermi Compost είναι η καλύτερη λύση. 

Ένα άλλο οργανικό λίπασμα φιλικό προς το περιβάλλον, το οποίο 

παρασκευάζεται από άχρηστα υλικά της βιομηχανίας ζάχαρης, τα οποία 

αποσυντίθενται και εμπλουτίζονται με διάφορα φυτά και φιλικά προς τον άνθρωπο 

βακτήρια και μύκητες είναι το Βιο-compost. Το Βιο-compost αποτελείται από άζωτο, 

φώσφορο διαλυτοποιημένα βακτήρια και διάφορους χρήσιμους μύκητες όπως τους 

αποσυνθεμένους μύκητες, τον Trichoderma έρπητα που προστατεύει τα φυτά από 

διάφορες εδαφικές ασθένειες που μεταδίδονται, αλλά και συμβάλει στην αύξηση της 

γονιμότητας του εδάφους που οδηγεί σε μια καλή ποιότητα προϊόντων για τους 

αγρότες. 
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Πιο λεπτομερής ταξινόμηση των Βιολιπασμάτων: 

 

 

 

Να υπενθυμίσουμε ότι τα Βιολιπάσματα ορίζονται ως βιολογικώς δραστικά 

προϊόντα ή μικροβιακά εμβόλια βακτηριδίων, φύκια και μύκητες (ξεχωριστά ή σε 

συνδυασμό), τα οποία μπορεί να βοηθήσουν στη βιολογική σταθεροποίηση του αζώτου 

προς όφελος των φυτών. Τα βιολογικά λιπάσματα περιλαμβάνουν επίσης τα οργανικά 

λιπάσματα (κοπριά, κ.λπ.), τα οποία θεωρούνται μια διαθέσιμη μορφή λόγω της 

αλληλεπίδρασης των μικροοργανισμών ή λόγω της σύνδεσής τους με τα φυτά. 

 

Συνεπώς τα Βιολιπάσματα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

(i) Συμβιωτικούς συναρμολογητές αζώτου (Rhizobium spp)  

(ii) Μη συμβιωτικούς δωρεάν συναρμολογητές αζώτου (Azotobacter, 

Azospirillum, κλπ) 

(iii) Βιολιπάσματα με φύκια (μπλε πράσινη άλγη ή BGA σε συνδυασμό με 

Azolla) 

(iv) Φωσφορικά διαλυτοποιημένα βακτήρια 

(v) Μυκόριζες 

(vi) Οργανικά λιπάσματα 
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Τα διάφορα είδη Βιολιπασμάτων έχουν ως εξής: 

(I) Βιολιπάσματα δέσμευσης αζώτου. Αυτό το είδος βιολιπάσματος 

λειτουργεί υπό δύο συνθήκες, συμβιωτικά και ως ελεύθερο βακτήριο (μη-συμβιωτική), 

καθώς και συνειρμικά συμβιωτικά. 

Μη συμβιωτικά, ελεύθερα βακτήρια αζώτου: 

Ζουν ελεύθερα στο έδαφος και εκτελούν καθήλωση του αζώτου. Μερικά από 

αυτά είναι αυτότροφα, ζουν και τρέφονται από οργανικά υπολείμματα, π.χ., 

Azotobacter, Bacillus polymyxa, Clostridium, Beijerinckia. Διακρίνονται περαιτέρω σε 

αερόβια και αναερόβια. 

Η ιδιότητα της δέσμευσης του αζώτου βρίσκεται επίσης σε φωτοαυτότροφα 

βακτήρια, π.χ., Rhizobium, Rhodopseudomonas, Rhodospirillum, Chromatium. 

Εμβολιασμός του εδάφους με αυτά τα βακτήρια βοηθά στην αύξηση της απόδοσης και 

την εξοικονόμηση των αζωτούχων λιπασμάτων. Για παράδειγμα, βιολιπάσματα 

Azotobacter όχι μόνο στην αύξηση της απόδοσης σε καλλιέργειες βαμβακιού, 

αραβοσίτου και ρυζιού, αλλά επίσης και στην εξοικονόμηση αζωτούχων λιπασμάτων 

της τάξης των 10-25 kg / ha. Τέτοια εμβόλια είναι διαθέσιμα υπό την εμπορική 

ονομασία azotobactrin. 

Το Rhizobium είναι ένα βακτήριο του βιότοπου του εδάφους, που είναι σε θέση 

να αποικίζειστις ρίζες των οσπρίων και να διορθώνει το ατμοσφαιρικό άζωτο 

συμβιωτικά. Η μορφολογία και η φυσιολογία του Rhizobium διαφέρει από την 

κατάσταση ελεύθερης ζωής στην βακτηριοειδή κατάσταση των κονδύλων. Είναι το πιο 

αποτελεσματικόβιολίπασμαόσων αφορά την σταθερότητα της ποσότητας του αζώτου. 

Έχει εφτά γένη και είναι εξαιρετικά ειδικό για το σχηματισμό οζιδίων στα όσπρια και 

αναφέρεται ως διαγώνια ομάδα εμβολιασμού. 

Το Azotobactor είναι ένα ετερότροφο βακτήριο ελεύθερης διαβίωσης 

καθορισμούαζώτου, και βρίσκεται σε αλκαλικά και ουδέτερα εδάφη. Είναι σε αερόβια 

μορφή στη φύση, συνιστάται για καλλιέργειες μη ψυχανθών, όπως αναποφλοίωτο ρύζι, 

κεχρί, βαμβάκι, ντομάτα, λάχανο και άλλα μονοκοτυλήδονα φυτά. Το Azotobacter 

συμβάλει επίσης στην προώθηση της ανάπτυξης.  

Το Azotobacter αποδίδει καλά, εάν η περιεκτικότητα σε οργανική ύλη του 

εδάφους είναι υψηλή. Καλά αποτελέσματα από τη χρήση του, υπάρχουν για το ρύζι, το 

καλαμπόκι, το βαμβάκι, το ζαχαροκάλαμο, το κεχρί, τα λαχανικά και κάποιες άλλες 

καλλιέργειες. 

 

(IΙ) Ελεύθερης διαβώσης δέσμευσης του αζώτου κυανοβακτήρια: 

Μια σειρά από ελεύθερης διαβίωσης κυανοβακτήρια ή μπλε-πράσινα φύκια 

έχουν την ιδιότητα της δέσμευσης του αζώτου, π.χ., Anabaena, Nostoc, Aulosira, 

Totypothrix, Cylindrospermum, Stigonema. Τα Κυανοβακτήρια είναι φωτοσυνθετικά. 

Ως εκ τούτου, προσθέτουν οργανική ύλη καθώς και επιπλέον αζώτο στο έδαφος. Αυτή 

η χλωροφύλλη που περιέχει τον φυκώδη οργανισμό διορθώνει το ατμοσφαιρικό άζωτο. 
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Το Aulosira fertilissima θεωρείται ότι είναι ο πιο ενεργός σταθεροποιητής 

αζώτου στους ορυζώνες. Το Cylindrospermum licheniforme μεγαλώνει σε καλλιέργειες 

ζαχαροκάλαμου και καλαμποκιού. Τα Κυανοβακτήρια είναι εξαιρετικά χαμηλού 

κόστους βιολιπάσματα. Φωσφόρο, μολυβδαίνιο και κάλιο παρέχονται επιπλέον. 

 

(ΙΙΙ) Χαλαρή ένωση των βακτηριδίων καθορισμού αζώτου:  

Αυτή η βακτηριακή ομάδα ζει εν μέρει μέσα στη ρίζα και εν μέρει έξω. Υπάρχει 

ένας δίκαιος βαθμός συμβίωσης μεταξύ του ξενιστή και των βακτηριδίων. Ως εκ 

τούτου, καλούνται ως συνειρμικά συμβιοτικά βακτηρίδια. Το Azospirillum είναι ένα 

σημαντικό βακτηρίδιο σε αυτήν την ομάδα, που συστήνεται για τα κεχριά, τη χλόη, το 

σίτο, τον αραβόσιτο, το σόργο, το ρύζι κ.λπ.  

 

(IV) Συμβιοτικά βακτηρίδια καθορισμού αζώτου:  

Διαμορφώνουν μια αμοιβαία ευεργετική ένωση με τα φυτά. Τα βακτηρίδια 

λαμβάνουν τροφή και στέγη από τα φυτά. Σε αντάλλαγμα, δίνουν ένα μέρος του 

σταθερού αζώτου τους σε αυτά. Το σημαντικότερομεταξυ των συμβιοτικών 

βακτηριδίων καθορισμού αζώτου είναι το Rhizobium (PL Rhizobia). Διαμορφώνει τους 

κονδύλους στις ρίζες των φυτών των οσπρίων. Υπάρχουν περίπου δώδεκα είδη 

Rhizobium που σχηματίζουν ενώσεις με διαφόρων οσπρίων τις ρίζες,, π.χ., R. 

leguminosarum, R. lupini, R. trifolii, R. meliloti, R. phaseoli.  

Αυτά τα βακτήρια, που ονομάζεται επίσης rhizobia, ζουν ελεύθερα στο έδαφος, 

αλλά δεν μπορούν να καθορίσουν το άζωτο, εκτός από ένα στέλεχος του cowpea 

Rhizobium. Μπορούν να αναπτύξουν την ικανότητα να δεσμεύουν το άζωτο μόνο όταν 

είναι παρόντες μέσα στους κονδύλους της ρίζας. Στα κύτταρα κονδύλων, τα βακτηρίδια 

(bacteroids) βρίσκονται κατά ομάδες που περιβάλλονται από τη μεμβράνη του ξενιστή 

η οποία είναι επενδεδυμένη από μία ροζ-κόκκινη χρωστική ουσία που ονομάζεται 

όσπριο- αιμοσφαιρίνη. Επί του παρόντος, οι καλλιέργειες του Rhizobium ειδικά για 

διαφορετικές συγκομιδές αυξάνονται στο εργαστήριο.  

Το Frankia, ένα βακτήριο μυκηλίου για τον καθορισμό του αζώτου 

(ακτινομύκητες), συνδέεται συμβιωτικά με τους κονδύλους της ρίζας πολλών φυτών 

μη ψυχανθών όπως Casuarina, Alnus (Alder) Μυρίκη, Rubus κλπ. Τα φύλλα από 

μερικά φυτά αναπτύσσουν ειδικές εσωτερικές κοιλότητες για την παροχή χώρου σε 

βακτήρια για τον καθορισμό συμβιωτικού αζώτου, Xanthomonas και Mycobacterium. 

Αυτά τα φύλλα είναι μια σταθερή πηγή αζωτούχων λιπασμάτων στο έδαφος. 

(β) συμβιοτικά καθορισμού αζώτου κυανοβακτηρία:  

Καθορισμού αζώτου κυανοβακτηρία (μπλε-πράσινα φύκια) σχηματίζουν μια 

συμβιωτική σχέση με διάφορα φυτά, π.χ., ρίζες μεγάλου φοικοθάμνου, λειχήνες, 

ηπατικά, Azolla (φτέρη).  Το Azolla είναι μία υδάτινη κυμαινόμενη φτέρη, βρίσκεται 

σε εύκρατο κλίμα κατάλληλο για την καλλιέργεια ορυζώνων. Η φτέρη εμφανίζεται ως 

ένα πράσινο χαλί πάνω από το νερό, που γίνεται κοκκινωπό λόγω της υπερβολικής 
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ανθοκυανίνης χρώσης. Το κυανοβακτήριο BGA (Anabaena azollae) που υπάρχει ως 

συμβιωτικό με τη φτέρη στις χαμηλότερες κοιλότητες, στην πραγματικότητα διορθώνει 

το ατμοσφαιρικό άζωτο. 

Το Azolla pinnata είναι μία μικρή ελεύθερα κυμαινόμενη φρέσκια φτέρη στο 

νερό η οποία πολλαπλασιάζει γρήγορα, διπλασιάζεται κάθε 5-7 ημέρες. Η φτέρη 

μπορεί να συνυπάρχει με φυτά ρυζιού, επειδή δεν έρχεται σε αντίθεση με την ανάπτυξή 

τους. 

Το Anabaena azollae κατοικεί στις κοιλότητες των φύλλων της φτέρης. 

Καθορίζει το αζώτο. Ένα μέρος του σταθερού αζώτου εκκρίνεται στις κοιλότητες και 

γίνεται διαθέσιμο στη φτέρη. Τα σάπια φυτά φτέρης το απελευθερώνουν για τη 

χρησιμοποίηση των φυτών ρυζιού. Όταν το έδαφος ξηραίνεται κατά τη στιγμή της 

συγκομιδής, οι λειτουργίες της φτέρης ως χλωρή λίπανση, είναι να αποσυνθέτουν το 

ίδιο και να εμπλουτίζουν το έδαφος για την επόμενη σοδειά. 

 

(V)Microphos Βιολιπάσματα:  

Απελευθερώνουν το φωσφορικό άλας από τα συνδεδεμένα και αδιάλυτα κράτη, 

π.χ., βάκιλος P. polymyxa, , Aspergillus. 

 

(VI) Μυκόρριζα (pl-Μυκόριζες Frank, 1885): 

Είναι μια αμοιβαία επωφελής ή συμβιωτική ένωση ενός μύκητα με τη ρίζα ενός 

ψηλότερου φυτού. Οι πιό κοινοί μυκητιακοί συνεργάτες του mycorrhiza είναι τα είδη 

Glomus. Οι Mycorrhizal ρίζες δείχνουν μια αραιά ή πυκνή αύξηση μυκητιακών 

μαλλιαρών υφών στην επιφάνειά τους. Το κάλυμμά και οι τρίχες της ρίζας είναι 

απούσες. 

Το Mycorrhiza είναι ένα δυνητικό Βιολίπασμα που κινητοποιεί τα P, Fe, Zn, Β 

αλλά και άλλα ιχνοστοιχεία. Παρέχει υγρασία και είναι ιδανικό για μεγάλης διάρκειας 

καλλιέργειες. Μπορεί να αποθηκευτεί μέχρι και 2 χρόνια με τη μορφή ξηρής σκόνης 

και να είναι ανθεκτικό. 

Ανάλογα με την παραμονής του μύκητα, η Mycorrhiza χωρίζεται σε δύο 

τύπους-ectomycorrhiza και endomycorrhiza. 

 

(a) Ectomycorrhiza (= Εξωτροφική Μυκόρριζα): 

Ο μύκητας σχηματίζει ένα μανδύα πάνω στην επιφάνεια της ρίζας. Εσωτερικά, 

βρίσκεται στα μεσοκυττάρια διαστήματα του φλοιού. Τα κύτταρα της ρίζας εκκρίνουν 

σάκχαρα και άλλα συστατικά τροφίμων μέσα στα μεσοκυττάρια διαστήματα για την 

τροφοδοσία της μυκητιακής υφής. Η εκτεθειμένη μυκητιακή υφή αυξάνει την9 

επιφάνεια της ρίζας αρκετές φορές. Εκτελούν διάφορες λειτουργίες για τη μονάδα ως 

εξής: 
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(I) απορρόφηση του νερού, 

(II) διαλυτοποίηση της οργανικής ύλης του εδάφολογικού φυτοχώματος, 

απελευθέρωση των ανόργανων θρεπτικών ουσιών, απορρόφηση και μεταφορά τους 

στην ρίζα, 

(III) Άμεση απορρόφηση των μετάλλων από το έδαφος πάνω από μια μεγάλη 

περιοχή και παράδοση τους στην ρίζα. Φυτά με ectomycorrhiza είναι γνωστά για την 

απορρόφηση 2-3 φορές περισσότερου άζωτου, φώσφορου, καλίου και ασβεστίου, 

(IV) Ο μύκητας εκκρίνει αντιμικροβιακές ουσίες οι οποίες προστατεύουν τις 

νέες ρίζες από την επίθεση παθογόνων. Ectomycorrhiza εμφανίζεται στα δέντρα όπως 

ευκάλυπτος, βελανιδιά (Quercus), Ροδάκινο, Πεύκο, κλπ Οι συνεργάτες του μύκητα 

είναι γενικά συγκεκριμένοι. Ανήκουν στους Basidiomycetes. 

 

(b) Endomycorrhiza (ενδοτροφικό Mycorrhiza): 

Λιγότερες μυκητιακές υφές βρίσκονται στην επιφάνεια. Τα εναπομείναντα 

ζωντανά στον φλοιό της ρίζας, κυρίως στα μεσοκυττάρια διαστήματα με μερικές 

συμβολές υφών που περνούν μέσα από τα φλοιώδη κύτταρα, π.χ., χόρτα, 

καλλιεργούμενα φυτά, ορχιδέες και μερικά ξυλώδη φυτά. Στο δενδρύλλιο στάδιο της 

ορχιδέας, οι μυκητιασικές υφές παρέχουν επίσης τροφή με τη διαμόρφωση θρεπτικών 

συστατικών πλούσιων σε κύτταρα που ονομάζονται pelotons. Η ενδοκυτταρική 

αύξηση συμβαίνει προκειμένου να λάβουν τροφή, διότι σε αντίθεση μετα 

ectomycorrhiza, τα φλοιώδη κύτταρα δεν εκκρίνουν σακχάρων στα μεσοκυττάρια 

διαστήματα. 

Οι Κυστοειδείς μύκητες Arbuscular Mycorrhizal (VAM) – κατέχονται από 

ειδικές δομές γνωστές ως κύστες και arbusculars. VAM είναι ένα μεσοκυττάριο, 

υποχρεωτικό ενδοπαρασίτο και στην εγκατάσταση του συστήματος ρίζας λειτουργεί 

ως ένα εκτεταμένο σύστημα ρίζας. Εκτός από τη συγκομιδή της υγρασίας από τα 

βαθύτερες και μακρινές κόγχες στο έδαφος θερίζουν και διάφορα ιχνοστοιχεία και τα 

παρέχουν στα φυτά ξενιστές. Το Vasicular Arbicular Mycorrihiza (VAM) βοηθά στη 

διατροφή φωσφόρου όχι μόνο από την αύξηση της διαθεσιμότητας του, αλλά και από 

την αύξηση της κινητικότητας του. Το VAM είναι υποχρεωτικά συμβιωτικός 

οργανισμός και βελτιώνει την πρόσληψη Zn, Co, P και Η2Ο. Η μεγάλης κλίμακας 

εφαρμογής του περιορίζεται σε πολυετείς καλλιέργειες και μεταμοσχευμένες 

καλλιέργειες. Ένας ενιαίος μύκητας μπορεί να σχηματίσει μυκόριζασε συνδυασμό με 

ένα αριθμό φυτών, π.χ., Glomus. 

Οι διάφοροι τύποι Βιολιπασμάτων είναι παρασκευάσματα από τη φύση 

ωφέλιμων μικροοργανισμών. Είναι ασφαλείς για όλα τα φυτά, τα ζώα και τα 

ανθρώπινα όντα. Όντας ευεργετικά για τις καλλιέργειες και τους φυσικούς θρεπτικούς 

κύκλους δεν είναι μόνο εισροών. 
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ΚΎΡΙΟΣ ΡΌΛΟΣ ΤΩΝ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΆΤΩΝ 
 

• Δημιουργούν διαθεσιμότητα των θρεπτικών ουσιών. 

• Κάνουν τη ρίζα της ριζόσφαιρας πιο ζωντανή. 

• Δημιουργούν συνθήκες που να προωθούν την αύξηση. 

• Περισσότεροι πολλαπλασιασμοί ριζών. 

• Βελτίωση της βλάστησης. 

• Βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας της παραγωγής. 

• Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της χρήσης λιπασμάτων. 

• Περισσότερη βιοτική και αβιοτική ανθεκτικότητα σε περιβαλλοντικές 

καταπονήσεις. 

• Βελτίωση της υγείας του εδάφους. 

• Υπολειμματική δράση. 

• Καθιστά το σύστημα πιο αειφόρο. 

 

Υγρά Βιολιπάσματα 

Προς το παρόν, τα Βιολιπάσματα παρέχονται στους αγρότες ως εμβόλια που 

βασίζονται στο φορέα. Ως εναλλακτική λύση, υγρά σκευάσματα έχουν αναπτυχθεί τα 

οποία έχουν περισσότερα πλεονεκτήματα από τα εμβόλια φορέως. 

 

Οφέλη 

Τα πλεονεκτήματα των υγρών Βιολιπασμάτων σε σχέση με τα συμβατικά 

παρατίθενται κατωτέρω:  

a) Μακρύτερη ζωή του προϊόντος στο ράφι -12-24 μήνες  

b) Καμία μόλυνση  

c) Καμία απώλεια ιδιοτήτων λόγω της αποθήκευσης μέχρι 45º C.  

d) Μεγαλύτερες δυνατότητες να παλέψει με τον εγγενή πληθυσμό.  

e) Εύκολη αναγνώριση από τη χαρακτηριστική μυρωδιά ζύμωσης.  

f) Καλύτερη επιβίωση στους σπόρους και το χώμα.  

g) Πάρα πολύ εύκολη χρήση από τους αγρότες.  

h) Υψηλά εμπορικά έσοδα.  

i) Υψηλές δυνατότητες εξαγωγής. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΩΝ ΔΙΑΦΌΡΩΝ ΥΓΡΏΝ ΤΎΠΩΝ 
ΒΙΟΛΙΠΆΣΜΑΤΩΝ  

 

Rhizobium 

Φυσικά χαρακτηριστικά του υγρού Rhizobium: 

1. Θαμπό λευκό χρώμα 

2. Όχι άσχημη μυρωδιά 

3. Όχι σχηματισμός αφρού, pH 6,8-7,5 

 

Azospirllium 

Φυσικά χαρακτηριστικά του υγρού Azospirillum: 

1. Το χρώμα του υγρού μπορεί να είναι μπλε ή θαμπό άσπρο. 

2. Δυσάρεστες οσμές επιβεβαιώνουν ακατάλληλο υγρό σκεύασμα, που μπορεί 

να συναφθεί απλώς ως ζωμός. 

3. Η παραγωγή κίτρινου κολλώδες υλικού επιβεβαιώνουν την ποιότητα του 

προϊόντος. 

4. Όξινο ρΗ πάντα επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν βακτήρια Azospirillum στο 

υγρό. 

 

Ο ρόλος του υγρού Azospirillum υπό πραγματικές συνθήκες: 

1. Διεγείρει την ανάπτυξη και προσδίδει το πράσινο χρώμα το οποίο είναι 

χαρακτηριστικό ενός υγιούς φυτού. 

2. Βοηθά στην αξιοποίηση της ποτάσας, του φωσφόρου και άλλων θρεπτικών 

συστατικών. 

3. Ενθαρρύνει τη στρογγυλάδα και τη ζουμεράδα των φρούτων και να αυξήσει 

το ποσοστό της πρωτεΐνης. 

 

Azotobacter 

Φυσικά χαρακτηριστικά του υγρού Azotobacter: 

Η χρώση που παράγεται από Azotobacter σε μεγάλης ηλικίας καλλιέργειες είναι 

μελανίνη η οποία οφείλεται στην οξείδωση της τυροσίνης από τυροσίνη ένα ένζυμο το 

οποίο έχει χρώμα χαλκού. Το χρώμα αυτό μπορεί να αναφερθεί σε υγρές μορφές. 

Μερικές από τις μελάγχρωσεις περιγράφονται παρακάτω: 

α.   Παράγει καφετή-μαύρη χρώση στο υγρό εμβόλιο.  
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β.   Παράγει κίτρινη ανοικτή καφέ χρώση στο υγρό εμβόλιο  

γ.   Παράγει πράσινη χρώση φθορισμού στο υγρό εμβόλιο.  

δ.  Παράγει την πράσινη φθορισμού χρώση στο υγρό εμβόλιο.  

ε.   Παράγει, ροζ χρώση στο υγρό εμβόλιο.  

φ.  Παράγει λιγότερο γκριζωπή-μπλε χρώση στο υγρό εμβόλιο.  

γ.   Παράγει πράσινη χρώση φθορισμού στο υγρό εμβόλιο. 

 

Acetobacter 

Είναι ένα σακχαροφιλικό βακτήριο και συνδέεται με το ζαχαροκάλαμο, τη 

γλυκοπατάτα και τα φυτά του γλυκού σόργου και διορθώνει 30 κιλά / N / ha ετησίως. 

Κυρίως το βακτήριο αυτό έχει εμπορευματοποιηθεί για την καλλιέργεια 

ζαχαροκάλαμου. Είναι γνωστό για την αύξηση της απόδοσης κατά 10-20 t / στρέμμα 

και για την περιεκτικότητα του σε ζάχαρη κατά περίπου 10-15 τοις εκατό. 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ 
ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΆΤΩΝ 
 

Με βάση το φορέα Με υγρή βάση 

Φθηνά Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής 

Πιο εύκολα να παραχθούν Πιο εύκολα να παραχθούν 

Λιγότερη επένδυση Ανεκτικά στη θερμοκρασία 

 Υψηλός αριθμός κυττάρων 

 Χωρίς επιμόλυνση  

 Πιο αποτελεσματικά 

 Το προϊόν μπορεί να είναι 100% στείρο 

Μειονεκτήματα 

Χαμηλή διάρκεια ζωής Υψηλό κόστος 

Ευαίσθητα στη θερμοκρασία Υψηλότερη επένδυση για τη μονάδα παραγωγής 

Επιρρεπείς στην επιμόλυνση  

Χαμηλός αριθμός κυττάρων  

Λιγότερο αποτελεσματικά  

Δύσκολη η αυτοματοποίηση   
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΆΤΩΝ 
 

α. Δύσκολο να βρεθούν σε ορισμένες περιοχές 

β. Ευαίσθητά στην υγρασία και τη θερμοκρασία 

γ. Βραδύτερη επίδραση στην ανάπτυξη των φυτών 

δ. Μερικά Βιολιπάσματα χρειάζονται ειδικούς τύπους μηχανημάτων ή 

ψεκαστήρες για να χρησιμοποιηθούν 

ε. Δύσκολο να αποθηκευτούν 

Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι που χρησιμοποιούνται τα Βιολιπάσματα (υγρά 

και φορέα). 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΩΝ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΆΤΩΝ 
1. Επεξεργασία σπόρου ή εμβολιασμός σπόρου  

2. Εμβύθιση ρίζας σποροφύτων 

3. Κύρια εφαρμογή στον τομέα 

 

Eπεξεργασία σπόρων 

Ένα πακέτο του εμβολίου, αναμιγνύεται με 200 mlkanji ρυζιού ώστε να γίνουν 

πολτός. Οι σπόροι που απαιτούνται για ένα στρέμμα αναμιγνύονται στον πολτό, έτσι 

ώστε να έχουν μια ομοιόμορφη επικάλυψη του εμβολίου επί των σπόρων και στη 

συνέχεια ξηραίνεται στη σκιά για 30 λεπτά. Οι σπόροι που έχουν στεγνώσει στη σκιά 

θα πρέπει να σπαρθούν εντός 24 ωρών. Ένα πακέτο του εμβολίου (200 g) είναι επαρκής 

για να μεταχειρισεί 10 kg σπόρων. 

 

Εμβύθιση ρίζας σποροφύτων 

Ριχτέ από 1 έως 2 kg άζωτο καθορισμού (Azotobacter / Azospirillum) και PSB 

σε επαρκή ποσότητα νερού (5-10 lit ανάλογα με την ποσότητα των δενδρυλλίων που 

πρόκειται να φυτευτούν σε ένα στρέμμα). Βουτήξτε τις ρίζες των δενδρυλλίων σε αυτό 

το μείγμα για 20-30 λεπτά πριν τη μεταφύτευση. Σε περίπτωση αναποφλοίωτου ρυζιού 

κάντε μία επαρκούς μεγέθους κοίτη (2MTx 1.5mtx 0.15mt) στο έδαφος, γεμίστε το με 

5 εκατοστά νερό και ρίξτε 2 κιλά από το καθένα Azospirillum και PSB και ανακατεύτε 

καλά. Τώρα βυθίστε τις ρίζες των δενδρυλλίων σε αυτή την κοίτη για 8-12 ώρες (μία 

νύχτα) και στη συνέχεια μεταφυτεύστε. 
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΆΤΩΝ 
 

Αν και η τεχνολογία Βιολιπασμάτων είναι χαμηλού κόστους, φιλική προς το 

περιβάλλον τεχνολογία, έχει αρκετούς περιορισμούς στην εφαρμογή της τεχνολογίας. 

Οι περιορισμοί μπορεί να είναι περιβαλλοντικοί, τεχνολογικοί, υποδομών, 

οικονομικοί, ανθρώπινων πόρων, άγνοιας, ποιότητας, μάρκετινγκ, κ.λπ. Οι διάφοροι 

περιορισμοί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο επηρεάζουν την τεχνική κατά την παραγωγή 

ή την εμπορία ή τη χρήση των Βιολιπασμάτων. 

Τεχνολογικοί περιορισμοί 

Α. Χρήση ακατάλληλης, λιγότερο αποδοτικής έντασης στην παραγωγή. 

Β. Έλλειψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού σε μονάδες παραγωγής. 

Γ. Παραγωγή φτωχής ποιότητας εμβολίων χωρίς κατανόηση των βασικών 

μικροβιολογικών τεχνικών 

Δ. Μικρή διάρκεια ζωής των εμβολίων. 

 

Περιορισμοί στις Υποδομές 

Α. Μη διαθεσιμότητα κατάλληλων εγκαταστάσεων για την παραγωγή 

Β. Έλλειψη απαραίτητου εξοπλισμού, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, κ.λπ. 

Γ. Διαθεσιμότητα χώρου για εργαστηριακή μελέτη, παραγωγή, αποθήκευση, 

κ.λπ. 

Δ. Έλλειψη εγκαταστάσεων αποθήκευσης υπό ψύξη των πακέτων εμβολίων. 

 

Οικονομικοί περιορισμοί 

Α. Μη διαθεσιμότητα επαρκών κεφαλαίων και προβλήματα στην παροχή 

τραπεζικών δανείων 

Β. Μικρότερη απόδοση από την πώληση των προϊόντων σε μικρότερες μονάδες 

παραγωγής. 

 

Περιβαλλοντικοί περιορισμοί 

Α. Εποχιακή ζήτηση. 

Β. Ταυτόχρονες καλλιεργητικές διαδικασίες και σύντομη έκταση της 

σποράς/της φύτευσης σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία 
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Γ. Τα χαρακτηριστικά του εδάφους, όπως η αλατότητα, η οξύτητα, η ξηρασία, 

η καταγραφή του νερού, κ.λπ. 

 

Ανθρώπινοι πόροι και η ποιοτικοί περιορισμοί 

Α. Έλλειψη τεχνικά καταρτισμένου προσωπικού στις μονάδες παραγωγής. 

Β. Έλλειψη κατάλληλης κατάρτισης στις τεχνικές παραγωγής. 

Γ. Άγνοια της ποιότητας του προϊόντος από τον κατασκευαστή 

Δ. Μη διαθεσιμότητα των προδιαγραφών ποιότητας και των γρήγορων 

μεθόδων ελέγχου της ποιότητας 

Ε. Κανένας κανονισμός ή πράξη σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων 

ΣΤ. Επίγνωση σχετικά με την τεχνολογία 

Ζ. Άγνοια σχετικά με τα οφέλη της τεχνολογίας 

Η. Προβλήματα στην υιοθέτηση της τεχνολογίας από τους γεωργούς λόγω της 

διαφορετικής μεθόδου εμβολιασμού 

Θ. Δεν υπάρχει οπτική διαφορά στην ανάπτυξη των καλλιεργειών άμεσα σε 

σύγκριση με εκείνη των ανόργανων λιπασμάτων. 

Τα Βιολογικά λιπάσματα έχουν μεγάλο ρόλο στην αύξηση της παραγωγής των 

καλλιεργειών. Αυτά βελτιώνουν την κατάσταση της υγείας του εδάφους και την 

παροχή των διαφόρων αυξητικών ορμονών και φυτορμονών στο φυτό. Επίσης, μην 

ξεχνάμε τα υπόλοιπα αποτελέσματα, όπως εκείνα των χημικών λιπασμάτων. Εξόν και 

η χρήση Βιολιασμάτων μπορεί να είναι η σωστή επιλογή για τη βιώσιμη γεωργία. 

 

ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ 
ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΆΤΩΝ 

 

- Τα πακέτα Βιολίπασματων πρέπει να αποθηκεύονται σε δροσερό και ξηρό 

μέρος μακριά από το ηλιακό φως και τη θερμότητα. 

- Πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστοί συνδυασμοί μεταξύ τω Βιολιπασμάτων. 

- Άλλες χημικές ουσίες (λιπάσματα και φυτοφάρμακα) δεν πρέπει να 

αναμιγνύεται με αυτά. 

- Χημικά προϊόντα για επεξεργασία των σπόρων, όπως Bavistine κλπ θα πρέπει 

να αναμειγνύεται 3 ημέρες πριν τον εμβολιασμό με Βιολιπάσματα. 

- Η φύτευση των επεξεργασμένων σπόρων πρέπει να γίνεται κατά προτίμηση 

το πρωί ή το απόγευμα αποφεύγοντας τον καυτό ήλιο 
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- Το πακέτο πρέπει να χρησιμοποιηθεί πριν από τη λήξη του, μόνο για τη 

συγκεκριμένη καλλιέργεια που έχει παραχθεί και κατά την προτεινόμενη μέθοδο 

εφαρμογής. 

 

ΕΙΔΙΚΈΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΈΣ ΠΡΆΞΕΙΣ ΠΟΥ 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΟΎΝ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΛΙΠΑΣΜΆΤΩΝ 
ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ 

 

- Νόμος για την προστασία των φυτών (δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως 91 / 10.10.1997 τροποποιήθηκε ΦΕΚ 18 / 5.3.2004); ΦΕΚ. 1 2а του 

νόμου για την προστασία των φυτών, καθώς και το διάταγμα 22 ρυθμίζουν τους 

αυστηρούς κανόνες για την παραγωγή φυτών, φυτικών προϊόντων και τροφίμων 

φυτικής προέλευσης και των σχετικών ενδείξεων σε αυτά. Μέσα από αυτές τις 

νομοθετικές πράξεις, εναρμονισμένες με τους κανονισμούς της ΕΚ σχετικά με τη 

βιολογική καλλιέργεια φυτών ή την παραγωγή βιολογικών φυτικών προϊόντων 

διατροφής. Τέτοια φυτικά προϊόντα είναι βιολογικά μόνο στην περίπτωση που οι 

απαιτήσεις του διατάγματος ακολουθούνται - για τη διατήρηση της γονιμότητας του 

εδάφους και τη βελτίωση του, για τη χρησιμοποίηση των υλικών φυτοπροστασίας και 

για τη χρήση οργανικού υλικού σπόρων. 

- Διάταγμα αρ. 36/18 Αύγουστο 2004 για τις συνθήκες και την τάξη παροχής 

βιολογικών και τον έλεγχο των λιπασμάτων (Κρατική Εφημερίδα αριθ 87/2004) 

- Νόμος για την κτηνοτροφία (δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως 65 / 8.8.2000, τροποποιήθηκε ΦΕΚ 18 / 5.3.2004); 

- Νόμος περί τροφίμων (δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 90 / 

15.10.1999, τροποποιήθηκε ΦΕΚ 70 / 10.8.2004). 

- Διάταγμα αριθ 22 της 4ης Ιουλίου 2001, για τη βιολογική παραγωγή φυτών, 

φυτικών προϊόντων και τροφίμων φυτικής προέλευσης και των σχετικών ενδείξεων σε 

αυτά (δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 68 / 3.8.200 1); 

- Διάταγμα αριθ 35 της 30ής Αυγούστου 2001, για τη βιολογική παραγωγή 

ζώων, ζωικών προϊόντων και τροφίμων ζωικής προέλευσης και των σχετικών 

ενδείξεων σε αυτά (δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 80 / 18.9.2001). 

Οι προαναφερθείσες πράξεις που καθορίζουν τη βάση για την ανάπτυξη της 

βιολογικής γεωργίας συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης στον 

αγροτικό τομέα και συμβάλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. 

Στην ΕΕ, οι μικροοργανισμοί (βακτήρια, ιοί και μύκητες) περιλαμβάνονται ως 

πιθανές εισροές στον κανονισμό τnς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 889/2008 για τη 

βιολογική παραγωγή, αλλά μόνο για το βιολογικό έλεγχο παρασίτων και ασθενειών. 
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Ως εκ τούτου, παρατίθενται εντός του νομικού πλαισίου που ασχολείται με τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ως παράγοντες βιολογικού ελέγχου. 

Διαφορετική τεκμηρίωση: Οδηγία της ΕΕ για την υγειονομική ταφή, επί του 

παρόντος είναι ο βασικός οδηγός για την ανάληψη πρωτοβουλιών για τα 

βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα. Η εφαρμογή της σε εθνικό επίπεδο συχνά περιλαμβάνει 

τη χωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων και κομποστοποίηση/AD ως κύριο 

στόχο της. Ο τρόπος κομποστοποίησης πρέπει να συνδυαστεί με την αποτέφρωση και 

είναι θέμα των τοπικών στρατηγικών αναερόβιας χώνευσης, και εκ των πραγμάτων 

μπορεί να διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης 

Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών 

προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91 

 

ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ 
Τα Βιολιπάσματα μπορούν να αυξήσουν τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών 

ουσιών των φυτών και μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση της γονιμότητας του 

εδάφους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπως συζητήθηκε νωρίτερα, μερικοί από τους 

μικροοργανισμούς τους, έχουν ευεργετικό ρόλο στη βιολογική δέσμευση του αζώτου 

με στόχο την παροχή αζώτου σε καλλιέργειες, στη διαλυτοποίηση αδιάλυτων 

φωσφορικών για τα φυτά και διαθέσιμων (διαλυτών) μορφών και στη σύνθεση 

βιομάζας για την λίπανση των καλλιεργειών όπως το ρύζι. Τα Βιολιπάσματα είναι 

επομένως οικονομικά, ανανεώσιμα και φιλικά προς το περιβάλλον, αλλά δεν μπορούν 

να αντικαταστήσουν τα χημικά λιπάσματα πλήρως. Τα Βιολιπάσματα είναι ένα 

σημαντικό συστατικό της ολοκληρωμένης διαχείρισης των θρεπτικών συστατικών και 

της βιολογικής γεωργίας. Αυτές οι τεχνολογίες γίνονται όλο και πιο ζωτικής σημασίας 

στη σύγχρονη ημέρα για τις γεωργικές πρακτικές. Οι εναλλαγές των γεωργικών 

πρακτικών και των περιβαλλοντικών κινδύνων που συνδέονται με τα χημικά 

λιπάσματα απαιτούν πιο σημαντικό ρόλο των Βιολιπασμάτων τα επόμενα χρόνια. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΈΣ ΑΝΑΦΟΡΈΣ 
 

1. http://www.saiplatform.org/sustainable-agriculture/definition 

2. Raja N. (2013). Biopesticides and biofertilizers: ecofriendly sources for sustainable 

agriculture. J Biofertil Biopestici, vol.4 (1).  

3. SOER 2015 — The European environment — state and outlook 2015 

4. Megali L, Glauser G, Rasmann S. (2013). Fertilization with beneficial 

microorganisms decreases tomato defenses against insect pests. Agron Sustain Dev. 

doi:10.1007/s13593-013-0187-0. 

http://www.saiplatform.org/sustainable-agriculture/definition


 

 pg. 24 

 
 

ΓΙΑΤΙ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ? 

5. Food and Agricultural organization of the United Nations, Soil bulletin 20, 

6. Prof. Dr. Zulkifli Hj. Shamsuddin, University Putra Malaysia, in Inaugural Lecture 

of 17th June 2005 

7. Wikipedia, the free encyclopedia 

8. Vessey J.K. (2003). Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizers. Plant 

Soil, ;255:571–586 

9. Fuentes-Ramirez LE, Caballero-Mellado J. Bacterial biofertilizers. In: Siddiqui ZA, 

editor. PGPR: biocontrol and biofertilization. The Netherland: Springer; 2005. pp. 

143–172. 

10. Siddiqui ZA, Mahmood I. (1999). Role of bacteria in the management of plant 

parasitic nematodes. A review. Bioresour Technol; 69:167–179. 

11. https://en.wikipedia.org/wiki/Biopesticide 

12. https://en.wikipedia.org/wiki/Biopesticide 

13. V. Ghumare, M. Rana, O. Gavka and B. Khachi (2014). Bio-fertilizers-increasing 

soil fertility and crop productivity. Journal of Industrial Pollution Control. 

http://www.icontrolpollution.com/articles/biofertilizers-increasing-soil-fertility-

and-crop-productivity-196-201.pdf.php?aid=40384 

14. Niir Bord, The Complete Technology Book on Biofertilizer and Organic Farming, 

Niir Project Consultancy Services. 

15. http://www.slideshare.net/sagarbista98/biofertilizersimportance-and-

uses?next_slideshow=3 

16. http://ncof.dacnet.nic.in/FAQs/FAQ.pdf 

17. Article Shared by Deeptirekha Jain, Bio-fertilizers: Types and Importance of Bio-

Fertilizers, http://www.biologydiscussion.com/essay/bio-fertilizers-types-and-

importance-of-bio-fertilizers/1901 

18. https://www.britannica.com/science/nitrogen-fixing-bacteria 

19. http://ncof.dacnet.nic.in/FAQs/FAQ.pdf 

20. Rosalina Stancheva, Robert G. Sheath, Betsy A. Read, Kimberly D. McArthur, 

Chrystal Schroepfer, J.Patrick Kociolek, A. Elizabeth Fetscher (2013). Nitrogen-

fixing cyanobacteria (free-living and diatom endosymbionts): Their use in southern 

California stream bioassessment. Vol 720, Issue 1, pp 111–127. 

21. Érica. L. Reinhardt,1 Patrícia L. Ramos, Gilson P. Manfio, Heloiza R. Barbosa, 

Crodowaldo Pavan, and Carlos A. Moreira-Filho (2008). Molecular 

characterization of nitrogen-fixing bacteria isolated from brazilian agricultural 

plants at São Paulo state, Braz J Microbiol. 2008 Jul-Sep; 39(3): 414–422 

22. http://www.biology-pages.info/N/NitrogenFixation.html 

23. Yadav A.K. Bio fertilizers, An input less exploited, National Centre of Organic 

Farming, Ghaziabad 

24. http://ncof.dacnet.nic.in/FAQs/FAQ.pdf 

25. Himachal Motghare and Rashmi Gauraha, Biofertilizers - Types & their 

application,2012 

i. http://www.krishisewa.com/articles/organic-agriculture/115-biofertilizers.html 

26. COMMISSION REGULATION (EC) No 889/2008 of 5 September 2008 laying 

down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 

https://en.wikipedia.org/wiki/Biopesticide
http://www.slideshare.net/sagarbista98/biofertilizersimportance-and-uses?next_slideshow=3
http://www.slideshare.net/sagarbista98/biofertilizersimportance-and-uses?next_slideshow=3
https://www.britannica.com/science/nitrogen-fixing-bacteria
http://ncof.dacnet.nic.in/FAQs/FAQ.pdf
http://www.biology-pages.info/N/NitrogenFixation.html
http://www.krishisewa.com/articles/organic-agriculture/115-biofertilizers.html


 

 pg. 25 

 
 

ΓΙΑΤΙ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ? 

834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to 

organic production, labelling and control http://www.saiplatform.org/sustainable-

agriculture/definition 

 

http://www.saiplatform.org/sustainable-agriculture/definition
http://www.saiplatform.org/sustainable-agriculture/definition


 

 pg. 1 

 
 

ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 

Περιεχόμενο 
ΕΙΣΑΓΩΓΉ .............................................................................................. 1 

ΤΆΣΕΙΣ .................................................................................................. 2 

Ανάπτυξη νέων φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών για την παραγωγή .....2 

Σωστή επεξεργασία του εδάφους .............................................................2 

ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΚΑΙΝΟΤΌΜΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ................ 5 

ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΙΠΆΣΜΑΤΑ .......................................... 6 

Προτάσεις για τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τα Βιολιπάσματα .......................7 

ΕΞΕΛΊΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΆΣ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΆΤΩΝ ......................................................... 7 

Προκλήσεις και δυνατότητες στην επιχείρηση Βιολογικό λίπασμα .....................8 

Eπιλογή τάσης-μετάβαση σε υγρά Βιολιπάσματα δεδομένου ότι είναι ανώτερα από 

τα Βιολιπάσματα σκόνης ........................................................................9 

Τάσεις στην τιμολόγηση και την προώθηση των πωλήσεων σωστών 

Βιολιπασμάτων .................................................................................. 10 

Η παγκόσμια αγορά βιολιπασμάτων ........................................................ 10 

Πωλήσεις και προώθηση της Χρήσης ....................................................... 11 

Δημοσιότητα και κατάρτιση ................................................................... 11 

ΤΆΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΌΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΆΤΩΝ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΎ ΠΑΡΆΓΟΝΤΑ ΤΗΣ 

ΑΕΙΦΌΡΟΥ ΓΕΩΡΓΊΑΣ, ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΔΆΦΟΥΣ, ΤΗΝ ΑΝΟΧΉ 

ΤΩΝ ΦΥΤΏΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΏΝ ............................... 12 

Το μικροβίωμα: δυνητική σημασία των ευεργετικών μικροβίων στην αειφόρο 

γεωργία ........................................................................................... 12 

Πιθανή χρήση των εδαφολογικών μικροβίων στη βιώσιμη φυτική παραγωγή. ... 14 

Εκμετάλλευση των Βιολιπασμάτων και προφίλ των θρεπτικών συστατικών των 

καλλιεργειών .................................................................................... 15 

Η συνάφεια των Βιολιπασμάτων και η ανοχή των φυτών στις περιβαλλοντικές 

πιέσεις ............................................................................................ 16 

Μηχανισμός δράσης των διαφόρων Βιολιπασμάτων ..................................... 18 

ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ..................................................................................... 21 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΈΣ ΑΝΑΦΟΡΈΣ ..................................................................... 22 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΉ 
 

Τα Βιολιπάσματα μπορούν να οδηγήσουν σε ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον 

στην ανάπτυξη της αγοράς, της παραγωγής, των τεχνολογιών, των εργαλείων και των 

οργάνων κ.λπ. Είναι πολλά υποσχόμενα για τη μείωση των προβλημάτων της 

ποιότητας του εδάφους και τη βέλτιστη απόδοση των καλλιεργειών. Όπως τονίστηκε 
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στο Μέρος Ι της ενότητας 1 τα Βιολιπάσματα είναι σύνθετα προϊόντα ζωντανών 

μικροβιακών εμβολίων που είναι σε θέση να καθορίσουν το ατμοσφαιρικό άζωτο, τη 

διαλυτοποίηση του φωσφόρου στο έδαφος, την αποσύνθεσης της οργανικής ύλης ή την 

οξειδώση θείου στο χώμα. Είναι τεχνητά πολλαπλασιασμένες καλλιέργειες των 

ευεργετικών εδαφολογικών μικροοργανισμών που μπορούν να βελτιώσουν την 

εδαφολογική γονιμότητα και την παραγωγικότητα των συγκομιδών. Προσθέτουν τις 

θρεπτικές ουσίες μέσω των φυσικών διαδικασιών της σταθεροποίησης αζώτου, που 

διαλυτοποιούν το φώσφορο, και που υποκινούν την αύξηση των καλλιεργειών μέσω 

της σύνθεσης των ουσιών που προάγουν την ανάπτυξη. Γίνονται από βιολογικά 

απόβλητα και δεν περιέχουν οποιεσδήποτε χημικές ουσίες. Οι κύριες πηγές των 

Βιολιπασμάτων είναι βακτήρια, μύκητες και κυανοβακτήρια (μπλε-πράσινα φύκια). 

 

ΤΆΣΕΙΣ 
 

Ανάπτυξη νέων φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών για την 
παραγωγή 

Οι νέες φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες παραγωγής Βιολιπασμάτων θα 

ξεπεράσουν τις ελλείψεις των συμβατικών βασισμένων στη χημική ουσία 

καλλιέργειών που κυριαρχούν στις σημερινές μέρες. Τεχνολογίες εφαρμογής των 

Βιολιπασμάτων δείχνουν τόσο θετική επίδραση στη βιωσιμότητα του εδάφους όσο και 

στην ανάπτυξη των φυτών. Υποστηρίζουν επιπλέον τη σταδιακή βελτίωση της 

γονιμότητας του εδάφους από το ατμοσφαιρικό άζωτο. Αυξάνουν τον περιεχόμενο 

φωσφόρο του εδάφους μέσω της διαλυτοποίησης και της αποδέσμευσηςτου διαθέσιμου 

φωσφόρου. Συμμετέχουν στην αποκατάσταση εξαντλημένων θρεπτικών συστατικών 

του εδάφους. Προωθούν την ανάπτυξη ουσιών που οδηγούν σε βελτίωση στον 

πολλαπλασιασμό των ριζών των φυτών. Μπορούν επίσης να προφυλάξουν το φυτό από 

ορισμένες ασθένειες που μεταδίδονται στο χώμα. Για να διαδοθούν και να 

εφαρμοστούνπερισσότερο τα Βιολιπάσματα υπάρχει η ανάγκη ανάπτυξης νέων 

τεχνολογιών ως εξής: 

 

Σωστή επεξεργασία του εδάφους 
Ο ρόλος των φυτικών θρεπτικών συστατικών στη φυτική παραγωγή είναι καλά 

εδραιωμένος και 16 θρεπτικά συστατικά των φυτών πρέπει να είναι στη διάθεση των 

καλλιεργειών στις απαιτούμενες ποσότητες για την επίτευξη της στοχοθετημένης 

απόδοσης. Πολλές μελέτες έχουν επίσης τονίσει τη σημασία των N, P και K για την 

ενίσχυση της φυσικής ικανότητας των φυτών να αντιστέκονται στην ξηρασία και το 

κρύο, τα παράσιτα και τις ασθένειες. Τα αιθέρια φυτικά θρεπτικά συστατικά, όπως Ν, 

Ρ, Κ, Ca, Mg και S ονομάζονται μακροθρεπτικά συστατικά, ενώ τα Fe, Zn, Cu, Μο, 

Μη, Β και Cl ονομάζονται μικροθρεπτικά συστατικά. 

Είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί η ικανότητα του εδάφους να προμηθεύει τα 

τις στερημένες ποσότητες θρεπτικών συστατικών που χρειάζονται τα φυτά (συνολική 
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προσφορά των καλλιεργειών απαίτηση-εδάφους). Είναι επίσης σημαντικό να 

παράγεται μια καλή ποιότητα Βιολιπάσματος που να παρέχει τα θρεπτικά συστατικά 

που μπορούν να βελτιώσουν την υγεία του εδάφους και την γονιμότητα του φυτού. 

Αρκετοί συγγραφείς επικεντρώνονται στις δυνατότητες χρήσης του αζώτου από 

κοπριές ζώων. Παρ 'όλα αυτά, η προσπάθεια να βρούμε μια άλλη πηγή, αντί της ζωικής 

κοπριάς χρειάζεται περαιτέρω μελέτη. Η σκόνη γρανίτη έχει επίσης μελετηθεί ως μια 

καλή πηγή βραδείας απελευθέρωσης λίπασμα K. 

 

Γενικά, η προσθήκη αζώτου σε υψηλές C: N αναλογίες είναι ικανή να 

επιταχύνει τη δραστικότητα του μικροοργανισμού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

ζύμωσης. 

Ο αριθμός των μικροοργανισμών και το επίπεδο των μακρο-και 

μικροθρεπτικών συστατικών επηρεάζει την ανάπτυξη των φυτών. Ένα από τα οφέλη 

των λιπασμάτων είναι ότι συμβάλλουν στη διαθεσιμότητα του πληθυσμού των 

μικροοργανισμών. Η κατοχή υψηλότερης αρχικής καταμέτρησης των κατάλληλων 

μικροβίων στα έτοιμα Βιολιπάσματα αμέσως μετά τη ζύμωση είναι απαραίτητη. Ένας 

από τους τρόπους για να αυξήσουν τον αριθμό των επιλεγμένων μικροοργανισμών 

είναι η χρήση της έννοιας της αποτελεσματικότητας του μικροοργανισμού (ΕΜ), όπως 

θεσπίστηκε από τους Higa και Wididana (1991). Πειράματα πεδίου απαιτούνται για 

τον προσδιορισμό της θρεπτικής διαθεσιμότητας και της αποτελεσματικότητας των 

περισσότερων οργανικών λιπασμάτων. Ένα τέτοιο πείραμα είναι σημαντικό, διότι η 

περιεκτικότητα των οργανικών λιπασμάτων σε θρεπτικά συστατικά ποικίλλει ευρέως. 

Η ποιότητα εξαρτάται άμεσα από τον αριθμό των επιλεγμένων μικροοργανισμών σε 

ενεργή μορφή ανά γραμμάριο και από την ικανότητά τους να προάγουν την ανάπτυξη 

των φυτών και τη γονιμότητα του εδάφους. 

Τα γαλακτώματα νερού σε έλαιο φαίνεται να είναι μια καλή, όμως 

υποχρησιμοποιούμενη μέθοδος για την αποθήκευση και παράδοση των 

μικροοργανισμών μέσω υγρών σκευασμάτων. Το έλαιο παγιδεύει το νερό γύρω από 

τον οργανισμό και, ως εκ τούτου, επιβραδύνει την εξάτμιση του νερού, μόλις 

εφαρμοστεί. Αυτό είναι ιδιαίτερα ευεργετικό για τους οργανισμούς που είναι 

ευαίσθητοι σε ξήρανση ή στην περίπτωση χρήσης για κηπευτικές καλλιέργειες όπου 

τα συστήματα άρδευσης χρησιμοποιούνται. Γαλακτώματα νερού σε έλαιο επιτρέπουν 

την προσθήκη ουσιών στο έλαιο ή / και υδάτινων φάσεων οι οποίες θα μπορούσαν να 

βελτιώσουν τόσο την κυτταρική βιωσιμότητα όσο και την κινητική απελευθέρωση. 

Ωστόσο, η κύτταρική καθίζηση κατά την αποθήκευση είναι ένα σημαντικό θέμα που 

θα εξεταστεί. Μελέτες που πραγματοποιήθηκαν με στόχο την επίλυση αυτού του 

προβλήματος έγιναν με τη βοήθεια νανοϋλικών. Η πύκνωση της φάσης ελαίου 

χρησιμοποιώντας υδρόφοβα νανοσωματίδια οξειδίου πυριτίου μειώνει σημαντικά την 

κυτταρική καθίζηση και βελτιώνει τη βιωσιμότητα των κυττάρων κατά την 

αποθήκευση. 

Παρασκευή των βακτηριακών εμβολίων υποστηρίζεται από την εφαρμογή μιας 

νέας διαδικασίας βασισμένης στην εφαρμογή των εξαιρετικά κρίσιμων ρευστών 

ιδιοτήτων η οποία έχει δοκιμαστεί για να ενθυλακώσει τα σκευάσματα ιού. Η 

διαδικασία, που ονομάζεται PGSS (σωματίδια από το αέριο σε κορεσμένα διαλύματα), 
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διεξάγεται σε χαμηλές θερμοκρασίες και χρησιμοποιεί διοξείδιο του άνθρακα ως 

υπερκρίσιμο ρευστό. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις 

στη βιωσιμότητα των μικροοργανισμών, και το κόστος παραγωγής θα είναι σχετικά 

φθηνό. Το τελικό προϊόν της διαδικασίας είναι σχεδόν σφαιρικά σωματίδια που 

σχηματίζουν ελευθέρως ρέουσα σκόνη η οποία μπορεί να είναι σε διαθεσιμότητα στο 

νερό. Οι δυνατότητες της διαδικασίας PGSS έχουν ήδη επιτυχώς αποδειχθεί για αρκετά 

στερεά και υγρά. 

Μια άλλη ενδιαφέρουσα νέα τεχνολογία προτείνει την εκμετάλλευση της 

φυσικής παραγωγής των βακτηριακών βιομεμβρανών ως ενδεχόμενο φορέα, και όχι 

μόνο για την παραγωγή του εμβολίου, του καθορισμένων βακτηριδίων ή ένωσης 

μυκήτων-βακτηριδίων. Παραγωγή βιομεμβρανών ήδη λαμβάνεται για διαφορετικές 

βιομηχανικές εφαρμογές (π.χ., επεξεργασία λυμάτων, την παραγωγή των χημικών 

ενώσεων). Δύο τύποι βιομεμβρανών υιοθετούβνται σε αυτή την περίπτωση: 

βιομεμβράνες που αναπτύσσονται πάνω σε αδρανείς υποστηρίξεις (κάρβουνο, ρητίνη, 

σκυρόδεμα, τούβλα, και σωματίδια άμμου) και βιομεμβράνες που σχηματίζονται ως 

αποτέλεσμα του συνολικού σχηματισμού. Στην πρώτη περίπτωση, οι βιομεμβράνες 

αναπτύσσονται γύρω από τα σωματίδια, και το μέγεθος των σωματιδίων των 

βιομεμβρανών αναπτύσσεται με το χρόνο συνήθως σε αρκετά χιλιοστά σε διάμετρο. 

Βιομεμβράνες που σχηματίζονται ως αποτέλεσμα του συνολικού σχηματισμού 

ονομάζονται κοκκώδης βιομεμβράνες; o σχηματισμός κόκκων μπορεί να διαρκέσει 

από μερικές εβδομάδες έως αρκετούς μήνες. 

Υπάρχουν τέσσερα στάδια στην ανάπτυξη μιας ώριμης βιομεμβράνης: αρχική 

σύνδεση, αμετάκλητη σύνδεση από την παραγωγή EPS, πρόωρη ανάπτυξη, και 

ωρίμανση της κατασκευής της βιομεβράνης. Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η παραγωγή EPS, 

η οποία χρησιμεύει στο να δεσμεύσει το κύτταρο στην επιφάνεια και να το 

προστατεύσει από το περιβάλλον. Το EPS μπορεί να αποτελείται από τους 

πολυσακχαρίτες, τις πρωτεΐνες, τα νουκλεϊνικά οξέα, ή τα φωσφολιπίδια. Κοινό EPS 

που παράγεται από τα βακτηριακά κύτταρα στις βιομεμβράνες είναι το άλας 

εξωπολυσακχαρίτη αλγινικού οξέος. Οι ευεργετικές βιομεμβράνες που αναπτύχθηκαν 

στους τεχνητούς πολιτισμούς που περιέχουν και μυκητιακές και βακτηριακές πιέσεις 

χρησιμοποιήθηκαν ως βιολιπάσματα για είδη μη οσπρίων με καλά αποτελέσματα. Η 

εφαρμογή του βιομεμβανικού εμβολίου που περιέχει μια ένωση μύκητα και rhizobia 

αύξησε σημαντικά τη σταθεροποίηση Ν2 σε καλλιέργειες σόγιας σε σχέση με ένα 

παραδοσιακό rhizobium εμβόλιο. Τα σπορόφυτα σίτου που εμβολιάστηκαν με εμβόλια 

βιομεμβράνης παρουσίασαν μια αυξανόμενη παραγωγή στα μέτρια αλατούχα χώματα. 

Η βιομεμβράνη φαίνεται επίσης να βοηθά τους μικροοργανισμούς να επιζήσουν μετά 

από τον εμβολιασμό ακόμη και υπό όρους πίεσης: αυτό είναι μια άποψη κλειδί για την 

αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού PGPM υπό τους γεωργικούς όρους. Εμβόλια 

φτιαγμένα με βιομεμβράνες απεδείχθη ότι επιτρέπουν στη ριζόβια τους να επιβιώνει 

σε υψηλή αλατότητα (400 mM NaCl) σε σύγκριση με ριζοβιακές μονοκαλλιέργειες. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει πως τα ευεργετικά ενδόφυτα παρατηρήθηκαν να παράγουν 

υψηλότερη οξύτητα και ορμόνες προαγωγής της ανάπτυξης των φυτών σε σχέση με 

μονο- ή μικτές καλλιέργειες χωρίς σχηματισμους βιομεμβράνης. 
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Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή υλικών υβριδίων 

διαβίωσης θα μπορούσαν να είναι τα νέα σύνορα στην ανάπτυξη των μεταφορέων για 

PGPMs. Το πυρίτιο έχει εμφανιστεί ως ελπιδοφόρος οικοδεσπότης για την 

ενθυλάκωση μικροοργανισμών: οι διαβάσεις ακινητοποίησης είναι βασισμένες στην 

ακινητοποίηση των βακτηριδιακών πληθυσμών που διασκορπίζονται σε ένα πήκτωμα 

πυριτίου. Τα βακτηρίδια μπορούν είτε να παγιδευτούν στο άλας αλγινικού οξέος μέσα 

στα μικροσφαιρώματα που ντύνονται με τις μεμβράνες πυριτίου είτε στις 

μακροκοιλότητες που δημιουργούνται μέσα στη μήτρα πυριτίου. Τέτοιο υλικό 

βελτιώνει τις μηχανικές ιδιότητες του σφαιριδίου αλγινικού, μειώνει την διαρροή των 

κυττάρων, και να ενισχύσει τη βιωσιμότητα των κυττάρων. 

Η εφαρμογή των βιο νανοτεχνολογιών θα μπορούσε επίσης να παρέχει νέες 

λεωφόρους για την ανάπτυξη των επιβιβασμένων μικροβιακών εμβολίων. Η 

νανοτεχνολογία υιοθετεί νανοσωματίδια που αποτελούνται από ανόργανα ή οργανικά 

υλικά που καθορίζονται από την κατοχή μιας ή περισσότερων διαστάσεων της τάξεως 

100 nm ή λιγότερο. Η ενσωμάτωση ολόκληρων κυττάρων με νανοδομές οδηγεί σε 

υβριδικά συστήματα που έχουν πολλές εφαρμογές σε πολλούς τομείς, 

συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας. Πράγματι, ακόμα κι αν τα κατασκευάσματα 

νανοκλίμακας είναι μικρότερα από τα κύτταρα, τα μακροσκοπικά φίλτρα, 

κατασκευασμένα από ακτινικά ευθυγραμμισμένα τοιχώματα νανοσωλήνα άνθρακα, σε 

θέση να απορροφήσουν Escherichia coli, κατασκευάσθηκαν. Η ίδια τεχνολογία θα 

μπορούσε επομένως να εφαρμοστεί για να συλλέξει τα βακτηριακά κύτταρα από τις 

διαδικασίες ζύμωσης και να τα παραδώσει στο φυτό.Η φυσική σταθερότητα και η 

υψηλή περιοχή επιφάνειας των νανοσωλήνων, μαζί με την ευκολία και οικονομικά 

αποδοτική κατασκευή των μεμβρανών νανοσωλήνων μπορούν να επεκτείνουν τη 

χρήση τους στην παραγωγή βιολιπασμάτων.Η χρήση των νανοσκευασμάτων μπορεί να 

ενισχύσει τη σταθερότητα των Βιολιπασμάτων και βιοδιεγερτών αναφορικά με την 

αφυδάτωση, τη θερμότητα, και την αδρανοποίηση UV.Η προσθήκη υδρόφοβων 

νανοσωματιδίων πυριτίας 7-14 nm στο σκεύασμα γαλακτώματος νερού σε-έλαιο του 

βιοπαρασιτοκτόνου μύκητα Lagenidium giganteum μείωσε την αποξήρανση του 

μυκηλίου. Τα φυσικά χαρακτηριστικά του σκευάσματος βελτιώθηκαν και ο 

μικροοργανισμός ήταν ακόμη αποτελεσματικός μετά από 12 εβδομάδες αποθήκευσης 

σε θερμοκρασία δωματίου.  

 

ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΉ 
ΚΑΙΝΟΤΌΜΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ 

Η βασική ανάγκη του σύγχρονου μάρκετινγκ είναι να ενημερώνεται τακτικά 

για τη συμπεριφορά των καταναλωτών και να προσαρμόζεσαι άμεσα στις απαιτήσεις 

και στα οφέλη που παίρνει από τους καταναλωτές. Σε ό, τι αφορά τα Βιολιπάματα, έχει 

υποστηριχτεί με συνέπεια κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας ότι υπάρχει τεράστιο προϊόν 

καθώς επίσης και σχετικοί με την αγορά περιορισμοί, εντούτοις η εμπορική οργάνωση 

δεν ήταν σε θέση να προσαρμοστεί στις ανάγκες επιχειρησιακών περιβαλλόντων. Τα 
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Βιολιπάσματα σε μορφή σκόνης έχουν αρκετούς περιορισμούς, όπως συζητήθηκε 

παραπάνω, οι οποίοι θα μπορούσαν να ξεπεραστούν σε μεγάλο βαθμό με τροποποίηση 

του προϊόντος από τη μορφή «σκόνης» σε «υγρής μορφής», τα οποία έχουν τεράστια 

ανώτερα οφέλη, όπως θα συζητηθεί παρακάτω. Η καινοτομία του προϊόντος είναι άλλο 

ένα βήμα προς τα θέματα αντιμετώπισης των αγροτών και αποτέλεσμα τους είναι οι 

παρακινητές ποτάσας όπως Frateuria aurentia, ψευδαργύρου και θείου διαλυτοποιητές 

όπως είδη Thiobacillus και διαλυτοποιητές μαγγάνιού όπως Penicillium citrinum, οι 

οποίοι έχουν προσδιοριστεί για τις εμπορικές δραστηριότητες και είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμοι και οικονομικοί για την ενίσχυση της γεωργικής παραγωγικότητας. 

 

ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΙΠΆΣΜΑΤΑ 
Δεν υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη ρύθμιση των 

παραμέτρων για Βιολογικά λιπάσματα. Κάθε χώρα ρυθμίζει τοπικά το θέμα. Για 

παράδειγμα, ο πολωνικός νόμος για τα λιπάσματα και τη λίπανση της 10 του Ιουλίου 

2007 περιλαμβάνει «διέγερσης της ανάπτυξης» στην κατηγορία των φυτών 

κλιματισμού. Αυτά είναι τα προϊόντα που έχουν «θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη των 

φυτών ή σε άλλες μεταβολικές διεργασίες των φυτών με άλλους τρόπους προερχόμενα 

από φυτικά θρεπτικά συστατικά» και «δεν αποτελούν απειλή για την υγεία των 

ανθρώπων ή των ζώων ή για το περιβάλλον μετά τη χρήση τους, σύμφωνα με τη χρήση 

και οδηγίες αποθήκευσης». Ο ορισμός αυτός μπορεί να εφαρμοστεί στα Βιολιπάσματα, 

αλλά δεν έχει ειδικές απαιτήσεις που προβλέπονται για την εν λόγω κατηγορία 

προϊόντων. 

Η Ισπανία, η οποία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγός των συμβατικών 

φρούτων και λαχανικών μετά την Ιταλία και ανάμεσα στις κορυφαίες χώρες με 

βιολογικές καλλιέργειες στην Ευρώπη, δεν περιλαμβάνει τον όρο «βιολίπασμα» στη 

νομοθεσία της. Η πιο πρόσφατη νομική διάταξη που ασχολείται με τα λιπάσματα (Real 

Decreto 506/2013) καθορίζει τον αριθμό των μικροοργανισμών στους οργανικούς 

τροποποιητές και λίπασμα, αλλά δεν αναφέρει για το φυτό ποιοι είνσι οι ωφέλιμοι 

μικροοργανισμοί. Τα λιπάσματα που ορίζονται ως «προϊόντα που χρησιμοποιούνται 

στη γεωργία ή την κηπουρική, τα οποία με την περιεκτικότητα τους σε θρεπτικά 

συστατικά, διευκολύνουν την ανάπτυξη των φυτών, την αύξηση των επιδόσεων και τη 

βελτίωση της ποιότητας των καλλιεργειών ή που με την ειδική δράση τους, την 

τροποποίηση, ανάλογα με την περίπτωση, τροποποιούν τη γονιμότητα του εδάφους τις 

φυσικές, χημικές ή βιολογικές ιδιότητες του και πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 

4.2 του παρόντος βασιλικούδιατάγματος. Τα λιπάσματα, τα ειδικά προϊόντα και οι 

τροποποιήτες περιλαμβάνονται επίσης σε αυτόν τον ορισμό. Το ισπανικό διοικητικό 

σύστημα επιτρέπει στις τοπικές διοικήσεις να ρυθμίσουν επιπλέον το θέμα. 

http://www.juntadeandalucia.es). 

Στην Ιταλία, μόνο τα εμβόλια με μύκητες μυκόριζας περιλαμβάνονται στην 

ομάδα των «Προϊόντα με δράση στο έδαφος» και στις διάφορες κατηγορίες των 

«προϊόντων με συγκεκριμένες ενέργειες» που προβλέπεται στο Decreto Legislativo της 

29 Απριλίου του 2010, n. 75. Οι απαιτήσεις ποιότητας που καθορίζονται από τη νομική 

http://www.juntadeandalucia.es/
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διάταξη, προβλέπουν ότι το εμβόλιο αναπαράγεται υπό στείρες συνθήκες για τις ρίζες 

του σόργου σε ένα υπόστρωμα που σχηματίζεται από ένα οργανικό βελτιωτικό 

εδάφους και βακτήρια ριζόσφαιρας. Αυτές οι συνθήκες, ιδιαίτερα το η απαίτηση για 

«στείρες συνθήκες», είναι πρακτικά πολύ δύσκολη να επιτευχθεί, λαμβάνοντας υπόψη 

την ανάγκη της οργανικού υποστρώματος. Εκτός αυτού, η παρουσία βακτηρίων 

ριζοσφαίρας, από την οπτική του μύκητα της μυκόριζας, απαιτούν μια μη 

αποστειρωμένη κατάσταση του υποστρώματος. Η ετικέτα των προϊόντων αυτών πρέπει 

να αναφέρει ποια οργανική πρώτη ύλη χρησιμοποιείται (πιθανώς ως φορέας), 

ταονόματα των μυκορριζικών ειδών μυκήτων που περιλαμβάνονται, και ονόματα των 

βακτηρίων ριζόσφαιρας και τα είδη Trichoderma, έστω και αν τα τελευταία δύο είδη 

μικροοργανισμών δεν είναι AMF. Μη γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί 

επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση αυτού του προϊόντος; 

παθογόνα όπως Salmonella spp., Escherichia coli, και άλλοι αερόβιοι μεσόφιλοι 

μικροοργανισμοί και τα αυγά των νηματωδών πιθανώς να μην είναι παρόν. 

 

Προτάσεις για τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τα Βιολιπάσματα 
Η συνολική πολιτική της ΕΕ για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα κατά την 

επόμενη προγραμματική περίοδο (ΕΕ COM (2020), υπογραμμίζει την ανάγκη μείωσης 

των επιπτώσεων στο περιβάλλον, των γεωργικών πρακτικών και τη δυνατότητα 

αυξημένης χρήσης εναλλακτικών των χημικών, εισροών. Η επίτευξη των στόχων της 

αγροτικής ανάπτυξης, οι οποίοι συμβάλλουν στην Ευρώπη 2020: Στρατηγική για 

έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη επιδιώκει, μεταξύ άλλων, μέσω 

της βελτίωσης της διαχείρισης του εδάφους, της διατήρησης της βιοποικιλότητας, της 

προώθησης της γνώσης της μεταφοράς και της καινοτομίας και της προώθησης της 

αποδοτικότητας των πόρων. Επιπλέον, υπάρχει ισχυρή έμφαση στην ευρύτερη 

εφαρμογή των γεωργικών πρακτικών με βάση τις χαμηλές εισροές (Οδηγία ΕΕ 

2009/128 για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων) και για τη βιολογική γεωργία 

πρακτικές. Με βάση αυτές τις πολιτικές, η υποστήριξη της έρευνας που είναι 

αφιερωμένη στις βιοτεχνολογικές μεθόδους και τα προϊόντα, έχει μια ισχυρή εστίαση 

μέσω του προγράμματος Ορίζοντας 2020 (ΕΕ COM (2011) 808). Σε ένα τέτοιο 

πλαίσιο, είναι επομένως δυνατό να αναμένουμε αυξημένο ενδιαφέρον από τους 

παραγωγούς να αναπτύξουν προϊόντα που βασίζονται σε βιολογικές ενώσεις και 

μικροοργανισμούς. 

 

ΕΞΕΛΊΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΆΣ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΆΤΩΝ 
 

Υπάρχει εκκολαπτόμενη, αλλά επιθετικά αυξανόμενη αγορά βιολιπάσματων. 

Ανάμεσα στις μεγαλύτερες ανησυχίες στον σημερινό κόσμο είναι η ρύπανση και 

μόλυνση του εδάφους από την υπερβολική και απερίσκεπτη χρήση των αγροχημικών, 

καθώς και οι επιζήμιες επιπτώσεις τους στον άνθρωπο, ιδίως, από τους γεωργούς 

εργαζόμενους και τις αγροτικές κοινότητες. Οι ανησυχίες τόσο για την υγεία όσο και 
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για το περιβάλλον ανάγκασαν τις κυβερνήσεις να ψάξουν για φιλικές προς το 

περιβάλλον επιλογές και στη μετατροπή από τις διαδικασίες «μείωσης κινδύνου» και 

«ασφαλούς χρήσης», στη βιώσιμη αγροτική παραγωγή. Η χρήση βιολιπασμάτων και 

βιοφυτοφάρμακων προσφέρει μια καλύτερη επιλογή για να αυξήσει την 

«Αποδοτικότητα χρήσης Λιπάσματος» και τη διατήρηση της υγείας του εδάφους. Τα 

βιολιπάσματα θεωρούνται ως ένα σημαντικό συστατικό της με ένα συμπληρωματικό 

ρόλο για να είναι ένας από τους μεγαλύτερους καταναλωτές των λιπασμάτων. 

 

Προκλήσεις και δυνατότητες στην επιχείρηση Βιολογικό λίπασμα 
Παρά το γεγονός ότι θετικού κόστους- αποτελέσματος, τα βιολογικά λιπάσματα 

δεν έχουν γίνει εντελώς αποδεκτά από τους αγρότες μέχρι τώρα. Μερικοί από τους 

λόγους / περιορισμούς για τη χαμηλή αποδοχή των Βιολογικών λίπασματων θα 

παρουσιαστούν παρακάτω. Ωστόσο, η τροποποίηση του προϊόντος σε «υγρής μορφής» 

έχει ξεπεράσει μερικούς περιορισμούς και έχει δημιουργήσει ευκαιρίες για τους 

εμπόρους. 

 

Προκλήσεις: 

α) Τα Βιολιπάσματα είναι ζωντανοί μικροοργανισμοί που πεθαίνουν σε 

περίπτωση υψηλής θερμοκρασίας. 

β) Η διάρκεια ζωής τους περιορίζεται σε 6-12 μήνες σε μορφή σκόνης. 

γ) Χρησιμοποιούνται πριν από τη σπορά και καθυστέρηση στη αποστολή 

οδηγεί σε μεταφορά αποθεμάτων πάνω στη λήξη του προϊόντος. 

δ) Ορισμένα Βιολιπάσματα είναι για συγκεκριμένες καλλιέργειές καθώς επίσης 

και για συγκεκριμένα μέρη και ως εκ τούτου, η αποτελεσματικότητά τους δεν 

παραμένει σταθερή σε διαφορετικές θέσεις λόγω της διαφοράς στις αγροκλιματικές 

συνθήκες και τους εδαφικούς παράγοντες. 

ε) τα χαρακτηριστικά του εδάφους όπως υψηλό νιτρικό, χαμηλή οργανική ύλη, 

λιγότερος διαθέσιμος φώσφορος, υψηλή οξύτητα του εδάφους ή αλκαλικότητα, υψηλή 

θερμοκρασία όπως επίσης και παρουσία υψηλών αγροχημικών ή χαμηλών μικρο-

θρεπτικών συμβάλλουν στην αστοχία των εμβολίων ή μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς 

την αποτελεσματικότητα τους. 

στ) Η αλλαγή των προτύπων στην καλλιέργεια από τους αγρότες επηρεάζει 

επίσης αρνητικά τις πωλήσεις. 

η) Προμήθεια ψευδών υλικών από μερικούς κατασκευαστές επηρεάζουν επίσης 

αρνητικά την αξιοπιστία των Βιολιπασμάτων, αφού είναι ένα νέο προϊόν. 

ζ) Ορισμένες επιχειρήσεις που πωλούν οργανικά λιπάσματα, όπως 

Βιολιπάσματα αναφέρουν διάρκεια ζωής δύο / ενός χρόνου, παρά το γεγονός της 

μέγιστης διάρκειας ζωής των 3-6 μηνών. 

η) Η φυσικώς υπάρχουσα μικροχλωρίδα και πανίδα του εδάφους επίσης συχνά 

αναστέλλει την ανάπτυξη των εισήχθησαν εμβολίων λόγω του ανταγωνισμού. 

θ) Η έλλειψη ενημέρωσης των αγροτών σχετικά με τα οφέλη των 

Βιολιπασμάτων. 
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ι) Δεν υπάρχει μαγική επίδραση των Βιολιπασμάτων και τα οφέλη τους δεν 

είναι ορατά σε υπάρχουσες καλλιέργειες και ως εκ τούτου ο γεωργός δεν έχει πειστεί 

για τα οφέλη της χρήσης τους. 

 

Eπιλογή τάσης-μετάβαση σε υγρά Βιολιπάσματα δεδομένου ότι 
είναι ανώτερα από τα Βιολιπάσματα σκόνης 

1. Μεγαλύτερη Διάρκεια ζωής, 12 έως 24 μήνες. 

2. Δεν υπάρχει επιμόλυνση. 

3. Καμία επίδραση της υψηλής θερμοκρασίας και ανεκτικότητα έως 45 

βαθμούς Κέλσιου. 

4. Μεγαλύτερη δυνατότητα να παλέψει με τον γηγενή πληθυσμό. 

5. Η υψηλή περιεκτικότητα μπορεί να διατηρηθεί με πάνω από 10 * 9 κύτταρα 

/ ml από 12 έως 24 μηνών. 

6. Εύκολη αναγνώριση λόγω της χαρακτηριστικής μυρωδιάς αφού έχουν 

υποστεί ζύμωση. 

7. Μείωση κόστους στο υλικό, την κονιορτοποίηση, την ουδετεροποίηση, τη 

αποστείρωση, τη συσκευασία και τη μεταφορά. 

8. Τα πρωτόκολλα ελέγχου ποιότητας είναι εύκολα και γρήγορα. 

9. Καλύτερη επιβίωση στους σπόρους και στο χώμα.  

10. Δεν απαιτείται να δουλεύουν μονάδες παραγωγής Βιολογικού λίπασματος 

όλο το χρόνο. 

11. Πολύ εύκολο στη χρήση από τον αγρότη. 

12. Η δοσολογία είναι 10 φορές λιγότερη από τα Βιολιπάσματα που βασίζονται 

σε σκόνη. 

13. Υψηλά εμπορικά έσοδα. 

14. Υψηλή δυνατότητα εξαγωγών. 

15. Πολύ υψηλή ενζυμική δραστηριότητα από τη μόλυνση είναι μηδενική. 

 

Δείγματα των στρατηγικών εμπορίας, όπως προτείνονται παρακάτω 

μπορούν να λειτουργήσουν σε μεγάλο βαθμό στην εμπορία των Βιολογικών 

λιπασμάτων: 

1. Επίδειξη στο πεδίο. 

Οι αγρότες κάνουν ό, τι βλέπουν, και αυτό έχει αποτέλεσμα, καθώς η μέθοδος 

επίδειξης είναι πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για την προώθηση της χρήσης 

Βιολιπασμάτων. Οι παραγωγοί μπορούν να συνεργούν στις προσπάθειές για αυτό το 

μέτωπο μιας και τα Βιολογικά λιπάσματα είναι νέα και είναι πολύ σημαντικό να 

δείξουν τα οφέλη της χρήσης τους στους αγρότες και να τους εκπαιδεύσουν στα 

οικονομικά και τις επιστροφές. Ως εκ τούτου αγρόκτημα επίδειξης μπορούν να 

αναπτυχθούν από κοινού, σε διαφορετικές θέσεις, ορίζοντας μια λεκάνη απορροής, η 

οποία θα μπορούσε να παρουσιαστεί στους αγρότες στα διαφορετικά στάδια 

καλλιέργειας. 
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2. Η τμηματοποίηση της αγοράς και η τοποθέτηση προϊόντος. 

Η τμηματοποίηση αφορά κατά κύριο λόγο τη διαίρεση της αγοράς σε διάφορες 

ομάδες αγοραστών. Η αγορά Βιολιπασμάτων μπορεί να υποδιαιρεθεί σε «ειδικής 

καλλιέργειας παραγωγούς (Φρούτα / Λαχανικά / ελαιούχοι σπόροι / Όσπρια / 

ζαχαροκάλαμο / Δημητριακά), θεσμικούς αγοραστές (τσάι / καφές / βαμβάκι / 

ελαιούχοι σπόροι / όσπρια ομοσπονδίες και την έρευνιτικά αγροκτήματα, SFCI, αγρο-

βιομηχανίες κ.λπ.) και το μέγεθος του πελάτη (μείζονος / ήσσονος σημασίας), τη 

γεωγραφική θέση (υψηλή / χαμηλή περιοχή κατανάλωσης και την προσβασιμότητα), 

και την εφαρμογή του προϊόντος (συμπληρωματική / αποκλειστική)». Όταν η αγορά 

είναι κατακερματισμένη, είναι σημαντικό να στραφούν προς την αγορά και να 

επικεντρωθούν στην πιο κερδοφόρα. Ο προσδιορισμός θέσης ξεκινά με ένα προϊόν, 

αλλά η τοποθέτηση δεν είναι αυτό που κάνει ένα προϊόν; μάλλον είναι αυτό που κάνει 

στο μυαλό έναν υποψήφιου πελάτη. Έτσι, το προϊόν είναι τοποθετημένο στο μυαλό του 

καταναλωτή, πώς αντιλαμβάνεται το προϊόν Σε μια επικοινωνημένη κοινωνία, ο 

έμπορος πρέπει να δημιουργήσει τη διακριτικότητα. Το κατάλληλο «USP» (μοναδική 

πρόταση πώλησης) πρέπει να προσδιοριστεί και να διαδοθεί ευρέως, παραδείγματος 

χάριν: (α) εκτός από το κόστος μέσω της μειωμένης δόσης του χημικού λιπάσματος (β) 

βελτιώνει τη δύναμη αντίστασης ενάντια στην ασθένεια (γ) ενισχύει την επί τοις εκατό 

αποκατάστασης ζάχαρης στο ζαχαροκάλαμο. 

 

Τάσεις στην τιμολόγηση και την προώθηση των πωλήσεων σωστών 
Βιολιπασμάτων 

Οι αγροτικές αγορές είναι αρκετά «ευαίσθητες ως προς την τιμή» και ιδιαίτερα 

για τα Βιολογικά λιπάσματα, που είναι τεχνικά και νέα για τους αγρότες με πολλά 

προβλήματα, δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των «Μηδενικής ελαστικότητα ζήτησης» 

και χρειάζονται περισσότερη ώθηση ενόψει της έλλειψης έλξης. Η εταιρεία καθορίσει 

γενικά την τιμή ενός προϊόντος με βάση τους στόχους μάρκετινγκ. Εδώ, είναι 

σημαντικό να κατανοήσουμε πώς τα Βιολιπάσματα γίνονται αντιληπτά από την άποψη 

της αξίας που προσφέρουν για τα χρήματα που δαπανώνται από τους πελάτες. Τα 

Βιολογικά λιπάσματα έχουν αποκομίσει ζήτηση και μέχρι στιγμής, δεν έχει πραγματικά 

γίνει αντιληπτό από τους αγρότες πως παρέχουν οικονομικά οφέλη από την μείωση της 

ποσότητας των χημικών λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται. Εκτός αν, οι αγρότες είναι 

πεπεισμένοι για την ουσιαστική αποταμίευση στο κόστος παραγωγής μέσω της 

μειωμένης χρήσης των χημικών λιπασμάτων και παίρνουν παρόμοια παραγωγή, 

πιθανώς οι κατασκευαστές Βιολιπασμάτων να μην είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις 

«στρατηγικές τιμολόγησης». 

 

Η παγκόσμια αγορά βιολιπασμάτων 
Η παγκόσμια αγορά Βιολιπασμάτων αναμένεται να φτάσει τα 1,88 

δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2020 με μέσο ετήσιο ρυθμό 14,0% από το 2015 έως 

το 2020. Το 2012 η συνολική αγορά αγορά ήταν αξίας US $ 440,0 εκατ. 
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Η αγορά Βιολογικών λιπασμάτων προβλέπεται να αυξηθεί με μέσο ετήσιο 

ρυθμό 14,0% από το 2015 έως το 2020. Η αυξανόμενη ζήτηση για βιολογικά προϊόντα 

από τις αναδυόμενες οικονομίες λόγω της αυξημένης αγοραστικής δύναμης και του 

επίπεδου της ευαισθητοποίησης σχετικά με την υγεία και την ευεξία αναμένεται να 

επιταχύνει την ανάπτυξη της αγοράς Βιολογικών λιπασμάτων. 

 

Πωλήσεις και προώθηση της Χρήσης 
Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για την προώθηση του προϊόντος, τόσο από άποψη 

πωλήσεων, καθώς από άποψη χρήσης. Τα μέλη του καναλιού, δηλαδή οι αντιπρόσωποι 

/ διανομείς πρέπει να έχουν κίνητρα, προσφέροντάς τους απτά οφέλη που να συνδέουν 

τους στόχους πωλήσεων, όπως «Δωρεάν οικογενειακές διακοπές, δώρα κλπ.» Ομοίως, 

ο καταναλωτής πρέπει να προσελκυστεί προσφέροντάς του δώρα, διαγωνισμούς, 

επιδόματα αγοράς κλπ. με βάση τα χαρακτηριστικά των πελατών / αγοραστική 

συμπεριφορά. Οι προοδευτικοί αγρότες(ηγέτες), εκτός από έμποροι μπορεί επίσης να 

οριστούν για τη διεξαγωγή των επιδείξεων των προϊόντων και θα πρέπει να 

ανταμειφθούν καταλλήλως. 

 

Δημοσιότητα και κατάρτιση  
Το POS (σημείο των πωλήσεων) υλικό πρέπει να τεθεί στην διάθεση όλων των 

εμπόρων/ διανομέων και πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί ότι το προϊόν επιδεικνύεται 

ορατά. Ευρύτερη δημοσιότητα μέσω του ραδιοφώνου, της προβολής εκπαιδευτικών 

ταινιών πρέπει επίσης να ληφθεί σθεναρά. Η δωρεάν διανομή Βιολιπασμάτων κατά τη 

διάρκεια των συναντήσεων με τους αγρότες πρέπει να αποφευχθεί. Τα προγράμματα 

προσανατολισμού και κατάρτισης για τον τομέα πωλήσεων και τους εμπόρους / 

διανομείς πρέπει επίσης να γίνονται έξω. Υπάρχει ανάγκη μιας αποκλειστικής ομάδας 
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των ανώτερων υπαλλήλων για την προώθηση των Βιολιπασμάτων μέσω σταθερής 

επίσκεψης και ανάπτυξης στενού δεσμού με τους αγρότες και διεξαγωγή επιδείξεων 

στα κοντινά χωριά.  

Σημαντική ερευνητική εστίαση πρέπει να γίνεται στην παραγωγή 

αποτελεσματικών και βιώσιμων βιολιπάσματων για τα φυτά των καλλιεργειών, όπου 

τα ανόργανα λιπάσματα μπορούν να μειωθούν σημαντικά για να αποφευχθούν 

περαιτέρω προβλήματα ρύπανσης.  

Πιο σημαντική και συγκεκριμένη έρευνα πρέπει, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο 

Swapna Latha Aggani from Kakatiya να κατευθυνθεί στα ακόλουθα σημεία:  

1. Επιλογή αποτελεσματικών και ανταγωνιστικών πολυλειτουργικών 

βιολιπάσματων για συγκεκριμένη ποικιλία καλλιεργειών. 

2. Ποιότητα του συστήματος ελέγχου για τα παραγωγόμενα εμβόλια και για την 

εφαρμογή τους στις καλλιέργειες, για να εξασφαλιστούν και να διερευνηθούν τα οφέλη 

της συμβίωσης των μικροοργανισμών με τα φυτά. 

3. Μελέτη της μικροβιακής ανθεκτικότητας των Βιολογικών λιπασμάτων σε 

εδαφολογικές συνθήκες κάτω από συνθήκες στρες 

4. Αγρονομική, εδάφολογική και οικονομική αξιολόγηση των βιολιπασμάτων 

για διαφορετικά συστήματα γεωργικής παραγωγής. 

5. Μεταφορά τεχνογνωσίας για την παραγωγή Βιολιπασμάτων σε βιομηχανικό 

επίπεδο και για τη βέλτιστη διαμόρφωση. 

6. Θέσπιση της νομοθεσίας και του ακριβούς κανονισμού για τον ποιοτικό 

έλεγχο στις αγορές και την εφαρμογή. 

 

ΤΆΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΌΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΉ 
ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΆΤΩΝ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΎ ΠΑΡΆΓΟΝΤΑ ΤΗΣ 
ΑΕΙΦΌΡΟΥ ΓΕΩΡΓΊΑΣ, ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΗΣ 
ΓΟΝΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΔΆΦΟΥΣ, ΤΗΝ ΑΝΟΧΉ ΤΩΝ 
ΦΥΤΏΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΌΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΏΝ 

 

Το μικροβίωμα: δυνητική σημασία των ευεργετικών μικροβίων 
στην αειφόρο γεωργία 

Η ριζόσφαιρα, που είναι η στενή ζώνη εδαφολογικών ριζών των 

περιβαλλουσών φυτών, μπορεί να περιλάβει μέχρι 1011 μικροβιακά κύτταρα ανά 

γραμμάριο ρίζας και επάνω από 30.000 προκαρυωτικά είδη που γενικά, βελτιώνουν 

την παραγωγικότητα των φυτών. Το συλλογικό γονιδίωμα της μικροβιακής κοινότητας 

ριζοσφαιρών που τυλίγει τις ρίζες των φυτών είναι μεγαλύτερο έναντι αυτού των φυτών 

και αναφέρεται ως μικροβίωμα, του οποίου οι αλληλεπιδράσεις καθορίζουν την υγεία 

των συγκομιδών στο φυσικό αγροοικοσύστημα με την παροχή των πολυάριθμων 

υπηρεσιών στα φυτά δηλαδή, την αποσύνθεση οργανικής ουσίας, τη θρεπτική 
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απόκτηση, την απορρόφηση νερού, τη θρεπτική ανακύκλωση, τον έλεγχο ζιζανίων και 

τον βιοέλεγχο. 

Η μεταγονιδιωματική μελέτη παρέχει στο άτομο τον πυρήνα της ριζόσφαιρας 

και ενδοφυτική μικροβιωτική δραστηριότητα σε Arabidopsis thaliana 

χρησιμοποιώντας 454 αλληλούχιες (Roche) αμπλικονίων του γονιδίου 16S rRNA. 

Υπάρχει η πεποίθηση ότι η εκμετάλλευση εξατομικευμένης θεραπείας μεταφοράς 

πυρηνικού μικροβιώματος στη γεωργία μπορεί να είναι μια πιθανή προσέγγιση στη 

διαχείριση των ασθενειών των φυτών για διάφορες καλλιέργειες. Οι μικροβιακές 

κοινότητες Ριζόσφαιρας, μια εναλλακτική λύση για τα χημικά λιπάσματα έχει γίνει ένα 

θέμα μεγάλου ενδιαφέροντος για τη βιώσιμη γεωργία και το πρόγραμμα βιοασφάλειας. 

Μια σημαντική εστίαση στις ερχόμενες δεκαετίες θα είναι στις ασφαλείς και 

φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους, για την εκμετάλλευση των ευεργετικών 

μικροοργανισμών στη βιώσιμη φυτική παραγωγή. Τέτοιοι μικροοργανισμοί, γενικά, 

αποτελούνται από τα διαφορετικά φυσικά μικρόβια των οποίων εμβολιασμός στο 

εδαφολογικό οικοσύστημα προωθεί τις εδαφολογικές φυσικοχημικές ιδιότητες, τη 

βιοποικιλότητα των εδαφολογικών μικροβίων, την εδαφολογική υγεία, τη αύξηση και 

ανάπτυξη των φυτών και την παραγωγικότητα των συγκομιδών. Οι σε αγροτικό 

επίπεδο χρήσιμοι μικροβιακοί πληθυσμοί καλύπτουν την αύξηση των φυτών, 

προάγοντας τα ριζοβακτήρια, τα κυανοβακτήρια καθορισμου του Ν2, τη μυκόριζα, τα 

φυτικά κατασταλτικά ασθενειών των φυτών βακτηρίδια, τα ενδόφυτα που βοηθούν 

στην ανοχή της πίεσης και τα μικρόβια βιοαποδόμησης. 

Το Azotobacter διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στον κύκλο αζώτου στη 

φύση δεδομένου ότι κατέχει ποικίλες μεταβολικές λειτουργίες. Εκτός από τη 

διαδραμάτιση του ρόλου του στη σταθεροποίηση του αζώτου, το Azotobacter έχει την 

ικανότητα να παραγάγει βιταμίνες όπως θειαμίνη και ριβοφλαβίνη, και φυτικές 

ορμόνες δηλαδή., Ινδόλη οξικό οξύ (ΙΑΑ), γιββερελλίνες (GA) και κυτοκινίνες (CK). 

A. chroococcum που βελτιώνει την αύξηση των φυτών με την ενίσχυση της βλάστησης 

του σπόρου και την προώθηση της αρχιτεκτονικής ρίζας με την παρεμπόδιση των 

παθογόνων μικροοργανισμών γύρω από τα συστήματα ρίζας των εγκαταστάσεων των 

συγκομιδών. Αυτό το γένος περιλαμβάνει διαφορετικά είδη, δηλαδή, το Α. 

chroococcum, A. vinelandii, το Α. beijerinckii, το Α. nigricans, το Α. armeniacus και το 

Α. paspali. 

Το Azotobacter χρησιμοποιείται ως Βιολίπασμα για διάφορες καλλιέργειες 

δηλ., Σιτάρι, βρώμη, κριθάρι μουστάρδα, seasum, ρύζι, λιναρόσπορο, ηλιέλαιο, 

καστορέλαιο, αραβόσιτο, σόργο, βαμβάκι, γιούτα, ζαχαρότευτλα, καπνό, τσάι, καφέ, 

καουτσούκ και καρύδες. Το Azospirillum είναι ένα άλλο ελεύθερης διαβίωσης, 

κινητικό, μεταβλητών γραμμαριών αερόβιο βακτήριο που μπορεί να ευδοκιμεί σε 

συνθήκες πλημμυράς και προωθεί διάφορες πτυχές της αύξησης και της ανάπτυξης των 

φυτών. Το Azospirillum φάνηκε να ασκεί ευεργετικά αποτελέσματα επί της Ανάπτυξης 

των φυτών και των καλλιεργειών τόσο στο θερμοκήπιο όσο και στην ύπαιθρο. Τα 

διάφορα είδη του γένους Azospirillum συμπεριλαμβανομένων των Α lipoferum, Α 

brasilense, Α amazonense, Α halopraeferens και Α irakense έχουν αναφερθεί για τη 

βελτίωση της παραγωγικότητας των διαφόρων καλλιεργειών. Κατά τρόπο 

ενδιαφέροντα, παρατηρήθηκε ότι ο εμβολιασμός με Azospirillum μπορεί να αλλάξει τη 
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μορφολογία της ρίζας μέσω της παραγωγής των ρυθμιστικών ουσιών αύξησης των 

φυτών μέσω της παραγωγής σιδεροφόρου. Αυξάνει επίσης τον αριθμό των πλευρικών 

ριζών και ενισχύει το σχηματισμό τριχομονάδων ρίζας για να παρέχει περισσότερη 

επιφάνεια ρίζας ώστε να απορροφούνται οι ικανοποιητικές θρεπτικές ουσίες. Αυτό 

βελτιώνει την κατάσταση του νερού στα φυτά και βοηθά το θρεπτικό σχεδιάγραμμα 

στην πρόοδο της αύξησης και της ανάπτυξη των καλλιεργειών. Ο ταυτόχρονος 

εμβολιασμός με Azospirillium brasilense και Rhizobium meliloti συν 2,4D έχει θετική 

επίδραση στην απόδοση των καρπών και τα περιεχόμενα N, P, K. Το Rhizobium έχει 

χρησιμοποιηθεί ως αποδοτικός συναρμολογητής αζώτου για πολλά χρόνια. 

Διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στην αυξανόμενη παραγωγή χάρις στη μετατροπή 

του ατμοσφαιρικού αζώτου στις χρησιμοποιήσιμες μορφές. Όντας ανθεκτικό σε 

διαφορετικές θερμοκρασίες το Rhizobium μπαίνει κανονικά τις τριχομονάδες της ρίζας, 

πολλαπλασιάζεται εκεί και σχηματίζει οζίδια. Τα εμβόλια με Rhizobium σε 

διαφορετικά μέρη και τύπους εδαφών έχουν αναφερθεί πως αυξάνουν σημαντικά τις 

αποδόσεις των κόκκων της Βεγγάλης, της φακής, του μπιζέλιου, του ζαχαρότευτλου 

και των αραχιδέλαιων και σογιέλαιων. Οι απομονώσεις Rhizobium που ελήφθησαν από 

το άγριο ρύζι, έχει αναφερθεί ότι παρέχουν άζωτο στο φυτό του ρυζιού για την 

προώθηση της αύξησης και της ανάπτυξης του. Ένα από τα είδη Rhizobium, το 

Sinorhizobium meliloti 1021 μολύνει φυτά εκτός από των οσπριοειδών όπως το ρύζι 

και προωθεί την ανάπτυξη μέσω της ενίσχυσης του ενδογενούς επιπέδου φυτικής 

ορμόνης και της απόδοσης της φωτοσύνθεσης ώστε να προσδώσει ανοχή στο στρες 

στο φυτό. Σε αραχίδα, το IRC-6 στέλεχος Rhizobium έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση 

αρκετών χρήσιμων χαρακτηριστικών όπως της αύξησης του αριθμού των ροζ 

χρώματος οζιδίων, της αύξησης της νιτρικής αναγωγικής δραστηριότητας και 

περιεκτικότητας λαγκοαιμοσφαιρίνης σε 50 DAI (ημέρες μετά τον εμβολιασμό). Η 

Ριζοβιακή συμβίωση παρέχει άμυνα στα φυτά έναντι παθογόνων και φυτοφάγων, όπως 

π.χ., του μεξικανού σκαθάριανου φασόλιου και του πράσινο house whitefy 

Trialeurodes vaporariorum. 

 

Πιθανή χρήση των εδαφολογικών μικροβίων στη βιώσιμη φυτική 
παραγωγή.  

Οι ευεργετικοί εδαφολογικοί μικροοργανισμοί στηρίζουν τη φυτική παραγωγή 

είτε ως Βιολιπάσματα είτε συμβιωτικά. Εκτελούν θρεπτική διαλυτοποίηση που 

διευκολύνει τη θρεπτική διαθεσιμότητα και την πρόσληψη. Βελτιώνει την αύξηση των 

φυτών με την προώθηση της αρχιτεκτονικής της ρίζας. Η δραστηριότητά τους παρέχει 

διάφορα χρήσιμα γνωρίσματα στα φυτά όπως αυξημένες τριχομονάδες στη ρίζα, 

οζίδια, αναγωγική νιτρική δραστικότητα και αποτελεσματικά στελέχη Azotobacter, 

Azospirillum, Phosphobacter και Rhizobacter που μπορούν να παρέχουν σημαντική 

ποσότητα διαθέσιμου αζώτου μέσω της ανακύκλωσης του αζώτου. Τα Βιολιπάσματα 

παράγουν φυτικές ορμόνες, οι οποίες περιλαμβάνουν ινδόλη οξικό οξύ (ΙΑΑ), 

γιββερελλίνες (GA) και κυτοκινίνες (CK). Τα Βιολιπάσματα μπορούν να βελτιώσουν 

την απόδοση της φωτοσύνθεσης για να προσδώσουν αντοχή των φυτών στο στρες και 
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αύξηση της αντίστασης στα παθογόνα έχοντας ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των 

καλλιεργειών. 

 

Εκμετάλλευση των Βιολιπασμάτων και προφίλ των θρεπτικών 
συστατικών των καλλιεργειών 

Ένα βασικό πλεονέκτημα των ευεργετικών μικροοργανισμών είναι η 

αφομοίωση του φώσφορου για τις δικές τους απαιτήσεις, η οποία με τη σειρά της θα 

κάνει διαθέσιμές επαρκείς ποσότητες του, σε διαλυτή μορφή στο έδαφος. Τα 

Pseudomonas, Bacillus, Micrococcus, Flavobacterium, Fusarium, Sclerotium, 

Aspergillus και Penicillium έχουν αναφερθεί ότι είναι ενεργά στη διαδικασία της 

διαλυτοποίησης. Ένα φωσφορικό βακτηριακό στέλεχος διαλυτοποίησης ΝΙΙ-0909 του 

Micrococcus sp. έχει πολυσθενείς ιδιότητες περιλαμβανομένου της φωσφορικής 

διαλυτοποίησης και της παραγωγής σιδεροφόρου. Ομοίως, δύο μύκητες Aspergillus 

fumigatus και Α. niger απομονώθηκαν από την αποσύνθεση φλούδας μανιόκα και 

βρέθηκε πως μετατρέπουν τα απόβλητα μανιόκα με την τεχνική της ημιστερεής 

ζύμωσης σε φωσφορικάΒιολιπάσματα. Το Burkholderia vietnamiensis, ένα βακτήριο 

ανεκτικότητας του στρες, παράγει γλυκονικό και 2-κετογλυκονικά οξέα, τα οποία 

εμπλέκονται στη φωσφορική διαλυτοποίηση. Τα Enterobacter και Burkholderia που 

απομονώθηκαν από τη ριζόσφαιρα του ηλίανθου βρέθηκαν να παράγουν σιδεροφόρες 

και ινδολικές ενώσεις (ICs), οι οποίες μπορούν να διαλυτοποιούν το φώσφορο. Οι 

μικροοργανισμοί διαλυτοποίησης του Καλίου (KSM) όπως τα γένη Aspergillus, 

Bacillus και Clostridium βρέθηκε να είναι αποτελεσματικοι στην διαλυτοποίηση του 

καλίου στο έδαφος και να έχουν την ικανότητα κινητοποίησης σε διαφορετικές 

καλλιέργειες. Η αμοιβαία συμβίωση της Mycorrhizal με τις ρίζες των φυτών ικανοποιεί 

τη ζήτηση σε θρεπτικά συστατικά των φυτών, η οποία οδηγεί σε ενίσχυση της αύξησης 

και της ανάπτυξης των φυτών, καθώς και στην προστασία των φυτών από παθογόνες 

επιθέσεις και από το περιβαλλοντικό στρες. Οδηγεί στην απορρόφηση του 

φωσφορικού άλατος από τα εξωτερικά προς τα εσωτερικά μυκήλια του φλοιού, τα 

οποία μεταφέρουν τελικά φωσφορικό άλας στα φλοιώδη κύτταρα της ρίζας. Τα 

κυανοβακτήρια σταθεροποίησης του Άζωτου όπως Aulosira, Tolypothrix, Scytonema, 

Nostoc, Anabaena και Plectonema χρησιμοποιούνται συνήθως ως Βιολιπάσματα. 

Εκτός από τη συμβολή του αζώτου, ουσίες που προάγουν την ανάπτυξη και βιταμίνες 

που απελευθερώνονται από τα άλγη Cylindrospermum musicola, αυξάνουν την 

ανάπτυξη της ρίζας και την απόδοση των φυτών ρυζιού. Είναι ενδιαφέρον πως η 

γενετική μηχανική χρησιμοποιήθηκε για να βελτιώσει τις δυνατότητες σταθεροποίησης 

του αζώτου του στελέχους Anabaena sp. PCC7120. Συστατική απολωδικοποίηση του 

γονιδίου hetR καθοδηγούμενη από ελαφρυά διεργετική προαγωγή, ενίσχυσε την 

έκφραση πρωτεΐνης HetR, οδηγώντας σε υψηλότερη νιτρογενετική δραστικότητα στο 

στέλεχος Anabaena sp. PCC7120 σε σύγκριση με το στέλεχος άγριου-τύπου. Αυτό 

προκάλεσε με τη σειρά την καλύτερη αύξηση του ορυζώνα όταν εφαρμόζεται στις 

καλλιέργειες. 
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Η συνάφεια των Βιολιπασμάτων και η ανοχή των φυτών στις 
περιβαλλοντικές πιέσεις 

Οι αβιοτικές και βιοτικές πιέσεις είναι τα κύρια εμπόδια που επηρεάζουν την 

παραγωγικότητα των καλλιεργειών. Πολλά εργαλεία της σύγχρονης επιστήμης έχουν 

εφαρμοστεί ευρέως για τη βελτίωση των καλλιεργειών κάτω από συνθήκες πίεσης, εκ 

των οποίων ο ρόλος του PGPRs ως βιοπροστατευτικό έχει γίνει ύψιστης σημασίας. Στο 

πλαίσιο αυτό το Rhizobium τριφύλλι εμβολιάζεται με Trifolium alexandrinum και 

παρουσιάζει υψηλότερη βιομάζα και αύξηση του αριθμού των οζιδίων κάτω από 

στρεσογόνης αλατότητας συνθήκες. Η ψευδομονάδα aeruginosa έχει αποδειχθεί ότι 

αντέχει στις βιοτικές και αβιοτικές πιέσεις. Οι Paul και Nair διαπίστωσάν ότι το P. 

fluorescens MSP-393 παράγει οσμολύτες και προκαλούμενες άλας-στρες πρωτεΐνες 

που μπορούν να ξεπεράσουντις αρνητικές επιπτώσεις του αλατιού.  Το P. putida Rs-

198 ενισχύει το ρυθμό βλαστήσεως και αρκετές παραμέτρους ανάπτυξης δηλ., το ύψος 

των φυτών, το νωπό βάρος και το ξηρό βάρος του βαμβακιού υπό αλκαλικές συνθήκες 

και συνθήκες υψηλής αλατότητας μέσω της αύξησης του ρυθμού πρόσληψης των K+, 

Mg2+ and Ca2+, και μέσω της μείωσης της απορρόφησης του Na+. Λίγα στελέχη 

ψευδομονάδαςαποδίδουν ανοχή του φυτού μέσω του 2, 4-diacetylphloroglucinol 

(DAPG). Είναι ενδιαφέρον πως η συστημική απόκριση βρέθηκε ότι επάγεται ενάντια 

στο P. syringae in Arabidopsis thaliana από το P. fluorescens DAPG. Το Calcisol που 

παράγεται από το PGPRs viz., P. alcaligenes PsA15, Bacillus polymyxa BcP26 και 

από το μυκοβακτηρίδιο phlei MbP18 παρέχει ανοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και 

στρεσογόνα αλατότητα. Έχει επίσης αποδειχθεί ότι ο εμβολιασμός των φυτών με 

μύκητες AM βελτιώνει την αύξηση των φυτών κάτω από συνθήκες στρεσογόνας 

αλατότητας. 

To Achromobacter piechaudii έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει την βιομάζα των 

φυτών ντομάτας και πιπεριάς υπό πίεση 172 mM NaCl και νερού. Είναι ενδιαφέρον 

πως μια ρίζα του ενδοφυτικού μύκητα Piriformospora indica βρέθηκε να 

υπερασπίζεταιτο φυτό ξενιστή ενάντια στο στρεσογόνο άλας. Σε μία μελέτη βρέθηκε 

ότι ο εμβολιασμός με PGPR σκέτο ή μαζί με ΑΜ όπως είναι τα intraradices Glomus ή 

G. mosseae είχε ως αποτέλεσμα την καλύτερη πρόσληψη των θρεπτικών συστατικών 

και τη βελτίωση στις κανονικές φυσιολογικές διεργασίες στο Lactuca sativa υπό 

συνθήκες στρες. Το ίδιο φυτό με θεραπεία P. mendocina αύξησε τη βιομάζα βλαστού 

κάτω από συνθήκες στρεσογόνου άλατος. Οι μηχανισμοί που εμπλέκονται στην 

ωσμωτική ανοχή του στρες που απασχολούν μεταγραφικές και μικροσκοπικές 

στρατηγικές αποκάλυψαν μια σημαντική αλλαγή στο μεταγραφικό του 

Stenotrophomonas rhizophila DSM14405T ως απάντηση στο στρεσογόνο άλας. Ο 

συνδυασμός μυκήτων AM και βακτηριδίων καθορισμού Ν2 βοήθησε τα φυτά οσπρίων 

στην υπερνίκηση της πίεσης ξηρασίας. Η επίδραση του A. brasilense μαζί με AM 

μπορεί να γίνει ορατή και σε άλλες συγκομιδές όπως η ντομάτα, ο αραβόσιτος και η 

μανιόκα. Ο συνδιασμός Α. brasilense και ΑΜ αυξάνουν την ανοχή των φυτών στις 

διάφορες αβιοτικές πιέσεις. Η πρόσθετη επίδραση της ψευδομονάδας putida ή του 

βάκιλου megaterium και του μύκητα ΑΜ ήταν αποτελεσματική στην ανακούφιση της 

πίεσης ξηρασίας. Εφαρμογή των ψευδομονάδων SP. κάτω από πίεση νερού βελτίωσε 

τις αντιοξειδωτικές και φωτοσυνθετικές χρωστικές ουσίες σε φυτά βασιλικού. 
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Κατά τρόπο ενδιαφέροντα, ο συνδυασμός τριών βακτηριακών ειδών προκάλεσε 

την υψηλότερη CAT, GPX και APX δραστηριότητα και περιεκτικότητα σε 

χλωροφύλλη στα φύλλα κάτω από την πίεση νερού. Οι ψευδομονάδες SSP βρέθηκαν 

να προκαλούν θετικές επιπτώσεις στην αύξηση των σποριόφυτων και στη βλάστηση 

σπόρου Α. officinalis L. κάτω από την πίεση νερού. Η φωτοσυνθετική αποδοτικότητα 

και η αντιοξειδωτική απάντηση των φυτών ρυζιού που υποβλήθηκαν στην πίεση 

ξηρασίας βρέθηκαν να αυξάνονται μετά από τον εμβολιασμό με arbuscular mycorrhiza. 

Τα ευεργετικά αποτελέσματα των mycorrhizae έχουν αναφερθεί επίσης και υπό την 

ξηρασία και υπό αλατούχες συνθήκες. Τα βαριά μέταλλα όπως το κάδμιο, ο μόλυβδος, 

ο υδράργυρος από τα νοσοκομειακά και εργοστασιακά απόβλητα συσσωρεύονται στο 

χώμα και μπαίνουν στα φυτά μέσω των ριζών. Τα Azospirillium SSP, Phosphobacteria 

SSP και Glucanacetobacter SSP που απομονώθηκαν από τη ριζόσφαιρα καλλιεργειών 

ρυζιού και ριζοφόρων βρέθηκε να είναι πιό ανεκτικάβαρέα μέταλλα κυρίως σίδηρο P. 

potida στέλεχος 11 (P.p.11), P. potida στέλεχος 4 (P.p.4) and P. fluorescens στέλεχος 

169 (P.f.169) μπορούν να προστατεύσουν τα φυτά canola και κριθαριού από τα 

ανασταλτικά αποτελέσματα του καδμίου μέσω IAA, siderophore και 1 deaminase 

aminocyclopropane-1-carboxylate (ACCD). Έχει αναφερθεί ότι ριζοαποκατάσταση 

του μολυσμένου με πετρέλαιο εδάφους μπορεί να επισπευσθεί προσθέτοντας μικρόβια 

υπό τη μορφή αποτελεσματικού μικροβιακού παράγοντα (EMA) για τα διάφορα είδη 

φυτών, όπως βαμβάκι, ήρα, ψηλά φεστούκα, και μηδική. 

Τα PGPRs ως βιολογικοί παράγοντες αποδείχθηκε ότι είναι μία από τις 

εναλλακτικές των χημικών παραγόντων ώστε να παρέχουν αντίσταση στις διάφορες 

παθογόνες επιθέσεις. Εκτός από το να ενεργούν ως παράγοντες προαγωγής ανάπτυξης 

μπορούν να παρέχουν αντίσταση κατά των παθογόνων μικροοργανισμών χάρις στην 

παραγωγή μεταβολιτών. Το Bacillus subtilis GBO3 μπορεί να προκαλέσει άμυνα- 

σχετιζομενες οδούς δηλ., Σαλικυλικό οξύ (SA) και γιασμονικό οξύ (JA). Η εφαρμογή 

των PGPR απομονώσεων δηλ., Β amyloliquefaciens 937b και Β pumilus SE-34 παρέχει 

ανοσία κατά του ιού mottle της τομάτας. Το Β megaterium IISRBP 17, 

χαρακτηριζόμενο από στέλεχος του μαύρου πιπεριού, δρα ενάντια Phytophthor 

capsici. Το Bacillus subtilis N11 μαζί με ώριμο κομπόστ βρέθηκε να ελέγχει την 

προσβολή από Fusarium στις ρίζες της μπανάνας. Ομοίως, το Β subtilis (UFLA285) 

βρέθηκε να παρέχει αντίσταση έναντι στο R. solani και επίσης προκάλεσε φυλλώδη 

και ριζική ανάπτυξη των φυτών βαμβακιού. Σε μία άλλη ενδιαφέρουσα μελέτη το 

Paenibacillus polymyxa SQR-21 πιστοποιήθηκε ως ένας δυνητικός παράγοντας για τον 

βιοέλεγχο της Fusarium μάρανσης στο καρπούζι. Επιπλέον, η χρήση των PGPRs 

βρέθηκε να είναι αποτελεσματική στη διαχείριση των ιών μαρασμού στην τομάτα, του 

ιού cucumber mosaic στη ντομάτα και την πιπεριά, και στον ιό banana bunchy top στις 

μπανάνες. Σε ορισμένες περιπτώσεις φάνηκε ότι μαζί με τα βακτήρια, οι μυκόριζες 

μπορούν να παρέχουν ανθεκτικότητα έναντι των παθογόνων μυκήτων και να 

αναστέλλουν την ανάπτυξη πολλών παθογόνων στις ρίζες όπως το R. solani, Pythium 

spp., F. oxysporum, Α. obscura και H. annosum, βελτιώνοντας τα φυτικό θρεπτικό 

προφίλ και την παραγωγικότητα. Για παράδειγμα το Glomus mosseae ήταν 

αποτελεσματικό έναντια στο Fusarium oxysporum f. sp. Basilica το οποίο προκαλεί 

ασθένεια σήψης των ριζών στα φυτά βασιλικού. Το Medicago tranculata έδειξε επίσης 
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διέγερση διαφόρων γονιδίων συνδεόμενων με την άμυνα του μυκοριζικού αποικισμού. 

Αποδείχθηκε ότι η προσθήκη των arbuscular mycorrhizal μυκήτων και ψευδομονάδας 

P. fluorescens στο χώμα μπορεί να μειώσει την ανάπτυξη ασθένειας αποσύνθεσης της 

ρίζας και να ενισχύσει την παραγωγή του κοινού φασολιού L.  

 

Μηχανισμός δράσης των διαφόρων Βιολιπασμάτων 
H Mycorrhiza είναι η ένωση μυκητών με τις ρίζες των ψηλών φυτών. Ενώ 

παραμένει αίνιγμα, χρησιμεύει σαν ένα πρότυπο σύστημα για να κατανοήσουμε τον 

μηχανισμό πίσω από διέγερση της ανάπτυξης στα κύτταρα της ρίζας, ως αποτέλεσμα 

της αποικίας μυκόριζας. Η αλληλοuχία γονιδιώματος δύο μυκήτων ΕΜ 

(ectomycorrhizae), L. bicolor 13, και T. melanosporum (black truffle) 14 βοηθά στην 

ταυτοποίηση των παραγόντων που ρυθμίζουν την ανάπτυξη της μυκόριζας και τη 

λειτουργία της στο φυτικό κύτταρο. Δεκαπέντε γονίδια που απορυθμίζονται κατά τη 

διάρκεια της συμβίωσης ταυτοποιήθηκαν ως υποθετικοί μεταφορείς εξόζης σε L. 

bicolor. Το γονιδίωμά του στερήθηκε τα γονίδια που κωδικοποιούν τις ινβερτάσες 

καθιστώντας το εξαρτώμενο από τα φυτά για τη γλυκόζη. Ωστόσο, το melanosporum 

διαθέτει ένα γονίδιο ιμβερτάσης, και σε αντίθεση με το L. bicolor μπορεί να 

χρησιμοποιήσει άμεσα την σακχαρόζη του ξενιστή. 

Η αυξητική ρύθμιση των γονιδίων του μεταφορέα κατά τη διάρκεια της 

συμβίωσης έδειξε τη δράση της μεταφοράς των χρήσιμων ενώσεων όπως τα αμινοξέα, 

τα ολιγοπεπτίδια και οι πολυαμίνες μέσω της συμβιωτικής διεπαφής από έναν 

οργανισμό σε άλλους. Το ελεύθερης διαβίωσης μυκήλιο μπορεί να λάβει το νιτρικό 

αμμώνιο από το έδαφος. Στη συνέχεια, οι ενώσεις αυτές φθάνουν στο μανδύα και 

μεταφέρονται στη συνέχεια στα φυτά. Πλούσιες σε κυστεΐνη πρωτεΐνες (MISSP7) 

μυκήτων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως τελεστές και διαμεσολαβητές στο 

σχηματισμό των συμβιωτικών διεπαφών. Πολλά γονίδια που σχετίζονται με την 

βιοσύνθεση αυξίνης και τη μορφογένεση της ρίζας παρουσάστηκαν πάνω ρύθμιση 

κατά τη διάρκεια αποικισμού μυκόριζας. Περαιτέρω, το G. versiforme περοείχε 

ανόργανους φωσφορικούς (Ρί) μεταφορείς στις υφές του που βοηθούν στην άμεση 

απορρόφηση του φωσφόρου από το έδαφος και ένα γονίδιο σύνθεσης γλουταμίνης 

βρέθηκε στο G. intraradice, το οποίο ενισχύει τη δυνατότητα του μεταβολισμού του 

αζώτου στις μυκητιακές υφές που μπορεί να μεταφέρονται αργότερα στο φυτό. Οι 

βιοδραστικές ενώσεις που ονομάζονται παράγοντες Myc παρόμοιες με τους 

παράγοντες Nod του Rhizobium προτείνεται να εκκρίνονται από τη mycorrhiza και το 

Rhizobium και γίνονται αντιληπτές από τις ρίζες του ξενιστή για την ενεργοποίηση της 

διάβασης μεταγωγής σημάτων ή της κοινής διάβασης συμβίωσης (SYM). Οι 

διαβιβάσεις που προετοιμάζουν τα φυτά, τόσο για τη μόλυνση με AM όσο και με 

Rhizobium έχουν κάποια κοινά σημεία. Η κοινή πορεία SYM προετοιμάζει το φυτό 

ξενιστή να επιφέρει αλλαγές σε μοριακό και ανατομικό επίπεδο με την πρώτη επαφή 

με τις μυκητιακές υφές. Μέχρι στιγμής, το ασβέστιο υποτίθεται ότι είναι η πλήμνη 

δευτερογενών αγγελιοφόρων μέσω του εμβολιασμού Ca2+ στην πυρηνική περιοχή του 

τριχών της ρίζας. Το Rhizobium leguminosarum biovar viciae μπορεί να προκαλέσει 

διάφορα γονίδια στα φυτά, όπως μπιζέλια, μηδική και ζαχαρότευτλα όπως φαίνεται 
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από τις μελέτες μικροσυστοιχίας.  Το PGPR παράγει ΙΑΑ τα οποία, με τη σειρά τους, 

προκαλούν την παραγωγή νιτρικού οξειδίου (ΝΟ), το οποίο δρα ως ένας δεύτερος 

αγγελιαφόρος για να προκαλέσει ένα πολύπλοκο δίκτυο σηματοδότησης που οδηγεί 

στη βελτιωμένη ανάπτυξη των ριζών και σε αναπτυξιακές διαδικασίες. 

Η έκφραση ENOD11 και πολλών γονίδιων που σχετίζονται με την άμυνα και 

γονιδίων που σχετίζονται με την αναδιαμόρφωση της ρίζας απαρυθμίζεται κατά τη 

διάρκεια της εισόδου. Στη συνέχεια, αυτό επιτρέπει τον σχηματισμό μίας συσκευής 

προ-διείσδυσης ή ΡΡΑ. Αν και η βιολογία πίσω από την ανάπτυξη της arbuscules είναι 

άγνωστη, ένα γονίδιο που ονομάζεται vapyrin όταν πολεμάται προκαλεί μείωση του 

ρυθμού αύξησης arbuscules. Πολλά άλλα γονίδια συμπεριλαμβανομένων τωνsubtilisin 

protease 65, phosphate transporter 66 ή two ABC transporters 67 είναι γνωστό ότι 

εμπλέκονται στο σχηματισμό arbuscules. Τα γονίδια καθορισμού του αζώτου, 

χρησιμοποιούνται ευρέως από τους επιστήμονες σήμερα για να δημιουργήσουν 

τροποποιημένα φυτά που μπορούν να καθορίσουν το ατμοσφαιρικό άζωτο. Η επαγωγή 

των γονιδίων nif σε περίπτωση βακτηρίων καθορισμού αζώτου πραγματοποιείται υπό 

χαμηλή συγκέντρωση αζώτου και οξυγόνου στην ριζόσφαιρα. Είναι ενδιαφέρον πως 

τα φυτά ζαχαροκάλαμου που εμβολιάζονται με ένα άγριο στέλεχος G. diazotrophicus, 

έχουν καταδείξει τη σταθεροποίηση του ραδιενεργού Ν2 σε σύγκριση με τη μετάλλαξη 

G. diazotrophicus που έχει μετάλλαξη του γονιδίου nif D που αποδεικνύει τη σημασία 

των γονιδίων nif. Η αποτελεσματικότητα της δέσμευσης του αζώτου εξαρτάται από 

την χρησιμοποίηση του άνθρακα. Ένα βακτηρίδιο όπως Bacillus subtilis (UFLA285) 

μπορεί να μεταφέρει διαφορικώς 247 γονίδια στα φυτά βαμβακιού αν συγκριθεί με τον 

έλεγχο που κανένα PGPR δεν παρείχε στα φυτά βαμβακιού. Πολλά γονίδια 

ανθεκτικότητας ασθενειών που λειτουργούν μέσω της σηματοδότησης ιασμονικού/ 

αιθυλενίου καθώς και της ρύθμιση της οσμωτικής πίεσης μέσω γονίδιων σύνθεσης 

προλίνης εκφράστηκαν διαφορικά με διέγερση UFLA285. Τα διάφορα διαφορικά 

εκφρασμένα γονίδια που προσδιορίστηκαν, περιλαμβάνουν πρωτεΐνη ομοιάζουσα με 

μεταλλοθειονίνη τύπου 1, NOD26 -σαν διαμεμβρανική πρωτεΐνη, ZmNIP2-1 (μια 

θειονίνη οικογένεια πρωτεϊνών), oryzain πρόδρομος αλυσίδα γάμμα, στρεσσογόνος 

πρωτεΐνη που συνδέεται με 1 (OsISAP1), προβεναζόλη-διεγέρσιμο πρωτεΐνη PBZ1, 

αυξίνη και αιθυλένιο-αποκριτικά γονίδια. Η έκφραση των πρωτεϊνών που σχετίζονται 

με την άμυνα PBZ1 και θειονίνη βρέθηκε να καταστέλλεται στον σύνδεσμο 

seropedicae-Η με ρύζι, υποδεικνύοντας την διαφοροποίηση των αμυντικών 

αποκρίσεων των φυτών κατά τη διάρκεια του αποικισμού. 

Ανάμεσα στα είδη PGPR, το Azospirillum προτάθηκε για να εκκρίνει 

γιββερελλίνες, αιθυλενίου και αυξίνες. Ορισμένα φυτικά συνδεδεμένα βακτήρια 

μπορούν επίσης να επάγουν τη σύνθεση φυτορμόνης, για παράδειγμα 

πεύκα(lodgepole) όταν εμβολιάσθηκαν με Paenibacillus polymyxa παρουσίασαν 

αυξημένα επίπεδα ΙΑΑ στις ρίζες. Τα Rhizobium και Bacillus βρέθηκαν να συνθέτουν 

ΙΑΑ σε διαφορετικές κλιματικές συνθήκες όπως pΗ, θερμοκρασία και με παρουσία 

αγροαποβλήτων ως υπόστρωμα. To Αιθυλενίο, σε αντίθεση με άλλες φυτοορμόνες, 

είναι υπεύθυνo για την αναστολή της ανάπτυξης των δικοτυλήδονων φυτών. 

Διαπιστώθηκε από τον Glick et αl. ότι τα PGPR θα μπορούσαν να ενισχύσουν την 

ανάπτυξη των φυτών με καταστολή της έκφρασης του αιθυλενίου. Είναι ενδιαφέρον, 
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πως προτάθηκε ένα μοντέλο στο οποίο δείχθηκε ότι η σύνθεση αιθυλενίου από 1-

αμινοκυκλοπροπανο-1-καρβοξυλικό άλας (ACC), άμεσο πρόδρομο αιθυλενίου, το 

οποίο υδρολύεται από το βακτηριακό ACC-δεαμινάση ένζυμο στην ανάγκη πηγής 

αζώτου και άνθρακα είναι επίσης ένας από τους μηχανισμούς επαγωγής συνθήκων 

κατάλληλων για την ανάπτυξη. Η δραστηριότητα ACC-δεαμινάσης βρέθηκε επίσης σε 

βακτήρια όπως Alcaligenes sp., Bacillus pumilus, Pseudomonas sp. και Variovorax 

paradoxus. Η συμμετοχή της ACC δεαμινάσης στην έμμεση επίδραση στην ανάπτυξη 

των φυτών αποδείχθηκε στο Canola, όπου οι μεταλλάξεις στο γονίδιο ACC 

απομινάσης προκάλεσαν την απώλεια επίδρασης των αυξητικών Pseudomonas putida. 

Είναι ενδιαφέρον πως το δυναμικό του PGPRs ενισχύθηκε περαιτέρω με την εισαγωγή 

γονιδίων που εμπλέκονται στην άμεση οξειδωτική οδό (DO) και διαλυτοποίηση 

φωσφορικού ορυκτού (MPS) σε κάποια χρήσιμα στελέχη PGPRs. Γονίδιο 

κωδικοποιώντας αφυδρογονάση γλυκόζης (GCD) που συμμετέχει στην διαβίβαση DO 

κλωνοποιήθηκε και χαρακτηρίστηκε από Acinetobacter calcoaceticus, E. coli και 

Enterobacter asburiae. Επίσης, μια διαλυτή μορφή GCD έχει κλωνοποιηθεί από 

Acinetobacter calcoaceticus και G. oxydans. Επιπλέον, υπάρχουν αναφορές για 

τοποκατευθυνόμενη μεταλλαξογένεση της αφυδρογονάσης γλυκόζης (GDH) και της 

γλυκονικής αφυδρογονάσης (GADH), που έχει βελτιώσει την δραστικότητα αυτού του 

ενζύμου. Απλή αντικατάσταση του S771M παρέχει θερμική σταθερότητα στο E. coli 

ενώ μετάλλαξη του γλουταμικού 742 σε λυσίνη βελτιώνει την ανοχή EDTA του E. coli 

PQQGDH. Η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας επιτεύχθηκε με μεταφορά γονιδίων που 

εμπλέκονται στην διαβίβαση δηλαδή GDH, GADH και pyrroloquinoline quinine 

(PQQ) σε rhizobacteria, και phosphoenolpyruvate carboxylase (PPC) σε P. 

fluorescens, παρέχοντας το χαρακτηριστικό MPS. 

Οι περισσεύουσες θρεπτικές ουσίες συσσωρεύονται στα χώματα, ιδιαίτερα ο 

φώσφορος που έχει ως αποτέλεσμα επιπλέον λίπανση πέρα των χημικών λιπασμάτων 

που παρέχονται από τους αγρότες κατά τη διάρκεια των εντατικών γεωργικών 

πρακτικών. Σημαντικές έρευνες εστίαζουν στην παραγωγή αποτελεσματικών και 

βιώσιμων βιολιπασμάτων για τα φυτά των καλλιεργειών, όπου όπου η ανόργανη 

λίπανση μπορεί να μειωθεί σημαντικά για να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα 

ρύπανσης. 

Οι σημαντικότερες και συγκεκριμένες ερευνητικές ανάγκες, σύμφωνα με τον 

Swapna Latha Aggani από το Πανεπιστήμιο Kakatiya πρέπει να εστιάσουν στα εξής 

σημεία:  

1. Επιλογή αποτελεσματικών και ανταγωνιστικών πολυλειτουργικών 

βιολιπασμάτων για ποικιλία καλλιεργειών. 

2. Ποιοτικό σύστημα ελέγχου για την παραγωγή εμβολίων και την εφαρμογή 

τους στις καλλιέργειες, για να εξασφαλίσει και να διερευνήσει τα οφέλη της συμβίωσης 

των φυτικών μικροοργανισμών. 

3. Μελέτη της μικροβιακής ανθεκτικότητας των Βιολιπασμάτων σε 

έδαφολογικό περιβάλλον κάτω από συνθήκες στρες. 

4. Αγρονομική, εδαφολογική και οικονομική αξιολόγηση των βιολιπασμάτων 

για τα διάφορα συστήματα γεωργικής παραγωγής. 
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5. Μεταφορά τεχνογνωσίας για την παραγωγή Βιολιπασμάτων σε βιομηχανικό 

επίπεδο και για τη βέλτιστη διαμόρφωση. 

6. Θέσπιση νομοθεσίας και αυστηρής ρύθμισης για τον ποιοτικό έλεγχο των 

αγορών και την εφαρμογή. 

 

ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ 
Οι περιβαλλοντικές πιέσεις έχουν γίνει ένα σοβαρό πρόβλημα και η 

παραγωγικότητα μειώνεται με πρωτοφανή ρυθμό. Η εξάρτησή μας από τα χημικά 

λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα έχει ενθαρρύνει την ακμάζουσα βιομηχανία που 

παράγει απειλητικές για τη ζωή χημικές ουσίες, οι οποίες δεν είναι επικίνδυνες μόνο 

στην κατανάλωση από τον άνθρωπο, αλλά μπορεί επίσης να διαταράξουν την 

οικολογική ισορροπία. Τα Βιολογικά λιπάσματα μπορεί να βοηθήσουν στην επίλυση 

του προβλήματος της διατροφής ενός αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού σε μια 

εποχή που η γεωργία αντιμετωπίζει διάφορες περιβαλλοντικές πιέσεις. Είναι 

σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε τις χρήσιμες πτυχές των Bιολιπασμάτων και να τα 

εφαρμόσουμε στις σύγχρονες γεωργικές πρακτικές. Η νέα τεχνολογία που 

αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας το ισχυρό εργαλείο της μοριακής βιοτεχνολογίας 

μπορεί να ενισχύσει τα βιολογικά μονοπάτια της παραγωγής φυτορμονών. Αν 

εντοπιστούν και να μεταφερθούν σε χρήσιμα PGPRs, αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να 

βοηθήσουν στην ανακούφιση από τις περιβαλλοντικές πιέσεις. Ωστόσο, η έλλειψη 

ενημέρωσης σχετικά με τα βελτιωμένα πρωτόκολλα εφαρμογών των βιολιπασματων 

στο πεδίο, είναι ένας από τους λίγους λόγους για τους οποίους πολλά χρήσιμα PGPRs 

εξακολουθούν να είναι πέρα από τη γνώση των οικολόγων και των γεωπόνων. Παρ 

'όλα αυτά, πρόσφατες πρόοδοι στον τομέα των τεχνολογιών που σχετίζονται με 

μικροβιακή επιστήμη, τις αλληλεπιδράσεις φυτών-παθογόνων θα βοηθήσουν να 

βελτιστοποιήσετε τα απαιτούμενα πρωτόκολλα. Η επιτυχία της επιστήμης που 

σχετίζονται με βιολογικά λιπάσματα εξαρτάται από τις εφευρέσεις των καινοτόμων 

στρατηγικών που σχετίζονται με τις λειτουργίες του PGPRs και τη σωστή εφαρμογή 

του στον τομέα της γεωργίας. Η μεγάλη πρόκληση σε αυτόν τον τομέα της έρευνας 

έγκειται στο γεγονός ότι μαζί με την αναγνώριση των διαφόρων στελεχών PGPRs και 

τις ιδιότητές τους, είναι απαραίτητο να αναλύσουμε τον πραγματικό μηχανισμό 

λειτουργίας του PGPRs για την αποτελεσματικότητά του προς εκμετάλλευση στη 

βιώσιμη γεωργία. 
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Η ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση για ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα και οι 

ανησυχίες για την περιβαλλοντική μόλυνση οδήγησαν στη δημιουργία και την 

ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας. Είναι παγκοσμίως σημαντική προτεραιότητα στον 

τομέα της φυτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, η οποία προάγει και ενισχύει την 

υγεία του αγροτικού οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας, 

τους βιολογικούς κύκλους και τη βιολογική δραστηριότητα του εδάφους. Η βιολογική 

γεωργία βασίζεται στην ανάπτυξη και την εφαρμογή των Βιο-λιπασμάτων και των 

φυτικών δυναμωτικών. Η χρήση των χημικών λιπασμάτων σε μεγάλη ποσότητα έχει 
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οδηγήσει σε πολλαπλή αύξηση της παραγωγικότητας των γεωργικών προϊόντων, αλλά 

έχουν επίσης αρνητικές επιπτώσεις στο έδαφος. Συνεχής και υπερβολική χρήση 

χημικών λιπασμάτων και άλλων αγροχημικών προϊόντων για την αύξηση της απόδοσης 

μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη νερού στο  έδαφος  και στην εξάντληση των θρεπτικών 

συστατικών του εδάφους ,που τελικά οδηγεί σε μείωση της παραγωγής .Το πρόβλημα 

αυτό θα μπορούσε να ξεπεραστεί με τη χρήση μιας διαφορετικής τεχνολογίας για την 

παραγωγή με ποικίλα βιο-λιπάσματα. Τα βιο-λιπάσματα από μικροοργανισμούς που 

μπορούν να αντικαταστήσουν τα χημικά λιπάσματα, είναι λιγότερο δαπανηρά και είναι 

πιο φιλικά προς το περιβάλλον από τα χημικά λιπάσματα. Η παγκόσμια αγορά για 

βιολογικά αγροτικά προϊόντα σήμερα αποτιμάται σε περίπου US $ 30 δις. με ρυθμό 

ανάπτυξης περίπου 8 τοις εκατό. Σχεδόν 22 εκατομμύρια εκτάρια γης καλλιεργούνται 

με βιολογικά. Η βιολογική καλλιέργεια αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1 τοις εκατό 

των συμβατικών καλλιεργειών στον κόσμο και περίπου το 9 τοις εκατό του συνόλου 

των γεωργικών εκτάσεων. Βιο-λιπάσματα ή πιο σωστά «Μικροβιακοί εμβολιασμοί» 

στην κυριολεξία, δεν είναι τα λιπάσματα, τα οποία δίνουν άμεσα στα φυτά θρεπτικά. 

Αντιπροσωπεύουν φυσικές και οργανικές συνθέσεις οι οποίες περιέχει ζωντανά ή 

λανθάνοντα κύτταρα ωφέλιμων μικροοργανισμών του εδάφους τα οποία μετά την 

προσθήκη στο σπόρο, στην επιφάνεια του φυτού η στο έδαφος, αποικίζουν το 

ριζόστρωμα ή το εσωτερικό του φυτού και προωθούν την ανάπτυξη, με την αύξηση 

της προσφοράς ή της διαθεσιμότητας των βασικών θρεπτικών συστατικών για το φυτό 

ξενιστή. Ο εμβολιασμός με ωφέλιμους μικροοργανισμούς του εδάφους είναι μια πολλά 

υποσχόμενη μέθοδος για την αύξηση της γονιμότητας του εδάφους, επειδή με αυτόν 

τον τρόπο διευκολύνουν την προσβασιμότητα των φυτών σε μια σειρά από σημαντικά 

στοιχεία όπως άζωτο, φώσφορο και κάλιο. Αποτέλεσμα είναι η χρήση των συνθετικών 

λιπασμάτων να μειωθεί σημαντικά. Στην παγκόσμια βιβλιογραφία υπάρχουν 

αποδείξεις ότι οι αποδόσεις των φυτών που έχουν εμβολιαστεί με μικροοργανισμούς, 

έχουν αυξηθεί. Μικροοργανισμοί (βακτήρια, μύκητες μυκορριζα και φύκια) είναι τα 

ζωντανά συστατικά του εδάφους. Οι δραστηριότητές τους που σχετίζονται με τη 

γονιμότητα του εδάφους και την θρέψη των φυτών ποικίλουν. Επηρεάζουν τη δομή του 

εδάφους, τη δυναμική των θρεπτικών συστατικών σε αυτό, συμμετέχουν στην θρέψη 

των φυτών και να αυξάνουν την αντοχή τους σε παθογόνα εδάφους. 

Οι μικροοργανισμοί αυτοί είναι υπεύθυνοι για τη διαδικασία της 

σταθεροποίησης του αζώτου, τη διαλυτοποίηση αδιάλυτων φωσφορικών εδάφους, τη 

μετατροπή της σύνθετης οργανικής βιομάζας σε διαλυτές ενώσεις που 

χρησιμοποιούνται από τα φυτά για τη σύνθεση συστατικών απαραίτητων για την 

ανάπτυξη, όπως αμινοξέα, βιταμίνες, κλπ Υπάρχουν 17 μη βασικά -μεταλλικά και 

ανόργανα στοιχεία που απαιτούνται για τη σωστή ανάπτυξη των φυτών. Η απουσία 

οποιουδήποτε αυτών των θρεπτικών ουσιών, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές 

επιπτώσεις στην υγεία του φυτού και ίσως μόνιμη βλάβη. Τα τρία βασικά θρεπτικά 

είναι άνθρακας (C), υδρογόνο (Η) και το οξυγόνο που παραλαμβάνεται από την 

ατμοσφαιρική διοξειδίου του άνθρακα και νερό. Τα ανόργανα στοιχεία 

(μακροστοιχεία), πρωτογενή συστατικά (άζωτο, φώσφορο και κάλιο) που απαιτούνται 

στις μεγαλύτερες ποσότητες είναι πιθανότερο να υπάρχουν σε μικρό ποσοστό σε 
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γεωργικά εδάφη. Τα δευτερογενή συστατικά (ιχνοστοιχεία), όπως Mg, S, Zn, Mn, Fe 

και Cu χρειάζονται σε μικρότερες ποσότητες, και συνήθως βρίσκονται σε επάρκεια, 

και ως εκ τούτου δεν περιορίζουν την ανάπτυξη των καλλιεργειών. Τα ιχνοστοιχεία (Β, 

Μο, CI, Ni) που απαιτούνται σε πολύ μικρές ποσότητες μπορεί να είναι τοξικά για τα 

φυτά εάν βρεθούν σε περίσσεια .Το Πυρίτιο (Si) και το νάτριο (Na) μερικές φορές 

θεωρούνται απαραίτητα θρεπτικά συστατικά των φυτών, αλλά λόγω συνεχούς 

παρουσίας τους στο έδαφος, ποτέ δεν είναι στο αρχικό ανεφοδιασμό με λιπάσματα. Οι 

μικροοργανισμοί βοηθούν τα φυτά να απορροφούν από μόνα τους μια μεγαλύτερη 

ποσότητα των θρεπτικών ουσιών τα οποία, ακόμη και αν υπάρχουν στο έδαφος, σε 

ορισμένες περιπτώσεις δεν μπορεί να αφομοιωθεί από τα φυτά, επειδή είναι σε 

αδιάλυτη μορφή. 

Επί του παρόντος, τα βιο-λιπάσματα παρέχονται στους γεωργούς σαν εμβόλια 

φορέως ή σαν ένα υγρό σκεύασμα ως εναλλακτική τεχνολογία, η οποία έχει 

περισσότερα πλεονεκτήματα από τα εμβόλια φορείς. 

 

ΕΊΔΗ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΆΤΩΝ ΒΆΣΕΙ ΤΩΝ ΩΦΈΛΙΜΩΝ 
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΏΝ ΤΟΥΣ. 

 

Τα Βιολιπάσματα περιέχουν μικροοργανισμούς που είναι σε θέση να 

ενεργοποιήσουν μια βιολογική διαδικασία, η οποία προωθεί την ανάπτυξη και 

εξασφαλίζει την υγιή ανάπτυξη των φυτών. Αυτοί οι μικροοργανισμοί δεν λειτουργούν 

μόνο ως λίπασμα. Μετατρέπουν δυσπρόσιτες μορφές στοιχείων του εδάφους σε 

προσβάσιμες για τα φυτά. Παρόλο που ονομάζονται λιπάσματα, αυτοί δεν περιέχουν 

όλα τα θρεπτικά συστατικά που μπορούν να προστεθούν απ 'ευθείας μέσα στο έδαφος 

για την αύξηση της γονιμότητας του. Αντιθέτως, οι μικροοργανισμοί αργά και 

αξιόπιστα βελτιώνουν την σταθερότητα του εδάφους και την φυτουγεία. Η διαφορά 

μεταξύ βιο-λιπασμάτων και κομπόστ είναι στη ποσότητα των μικροοργανισμών που 

περιέχονται σε αυτά. Τα βιο-λιπάσματα μπορούν να περιέχουν μόνο ένα συγκεκριμένο 

στέλεχος του μικροοργανισμού, το οποίο προορίζεται για μια ειδική δραστηριότητα 

στο έδαφος. Αυτοί οι μικροοργανισμοί κατατάσσονται σε τρεις κύριες ομάδες: 

ρυθμιστές αζώτου, μετασχηματισμού του φωσφόρου και μικροοργανισμοί που 

αποικοδομούν την κυτταρίνη. Βοηθούν στην δέσμευση του ατμοσφαιρικού αζώτου, 

και στην μετατροπή του φωσφόρου σε μορφή που είναι προσβάσιμη από τα φυτά. 

Οι μικροοργανισμοί βοηθούν επίσης φυτά να παράγουν ορμόνες, βιταμίνες και 

αμινοξέα που είναι ουσιαστικά σημασίας για την ανάπτυξη τους και την αντίσταση 

έναντι των παθογόνων. Σχεδόν όλες οι καλλιέργειες χρειάζονται διαφορετικούς τύπους 

Βιο-λιπασμάτων ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι διάφοροι τύποι Βιο-λιπασμάτων που 

βοηθούν το φυτό να αναπτυχθεί σε διαφορετικά επίπεδα της ζωής του μπορούν να 

ομαδοποιηθούν σε τέσσερις κατηγορίες: 
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➢ Βιο-λιπάσματα ρύθμισης Ν - Αυτά περιλαμβάνουν τα βακτήρια 

Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum, Clostridium και Acetobacter, και μεταξύ άλλων, 

μπλε -πράσινη άλγη (BGA) ή κυανοβακτήρια και η φτέρη Azolla (η οποία λειτουργεί 

σε συμβίωση με BGA). 

➢ Βιο-λιπάσματα διαλυτοποίησης / κινητοποίησης P: Αυτά 

περιλαμβάνουν βακτήρια διαλυτοποίησης P (PSB) και άλλους μικροοργανισμούς 

διαλυτοποίησης P (PSMs), όπως Bacillus, Pseudomonas και Aspergillus. Μυκόριζες 

είναι μύκητες  κινητοποίησης θρεπτικών συστατικών, γνωστές και ως φυσαλιδώδη με 

υφές μυκόριζας ή VA-μυκόριζες ή VAM. 

➢  Ριζοβακτηρίδια προώθησης της ανάπτυξης των φυτών (PGPR): Κυρίως 

αντιπροσωπεύεται από είδη Pseudomonas. Αυτά τα βακτήρια δεν παρέχουν θρεπτικά 

συστατικά στα φυτά, αλλά ενισχύουν την ανάπτυξη και την απόδοση των φυτών. 

➢ Επιταχυντές κομποστοποίησης: κυτταρινολυτικής (Trichoderma) και 

λιγνολυτικής (Humicola) είδη μυκήτων και διάφορα Gram θετικά και Gram αρνητικά 

βακτήρια. 

 

Βιολογικά λιπάσματα ρύθμισης αζώτου 
Το άζωτο είναι ο πιο περιοριστικός θρεπτικός παράγοντας για την ανάπτυξη 

φυτών. Η κατάλληλη εφαρμογή αζώτου στα αναπτυσσόμενα φυτά έχει ευνοϊκή και 

ενισχυτική δράση στην ανάπτυξη, την απόδοση και την ποιότητα. Δεδομένου ότι το 

άζωτο είναι το κύριο στοιχείο σε αμινοξέα, τα οποία απαιτούνται για τη σύνθεση των 

πρωτεϊνών και άλλων συναφών ενώσεων, και παίζει ρόλο σε όλες τις μεταβολικές 

διεργασίες των φυτών. Το άζωτο είναι επίσης αναπόσπαστο μέρος του μορίου 

χλωροφύλλης υπεύθυνο για φωτοσύνθεση των φυτών. Σύμπτωμα ανεπάρκειας αζώτου 

γενικά εμφανίζονται στο κάτω μέρος πρώτα, τα χαμηλότερα φύλλα στις άκρες 

μαυρίζουν, συνήθως αποσυντίθενται, και πέφτουν. Ωστόσο, η υπερβολική χρήση των 

αζωτούχων λιπασμάτων αυξάνει το συνολικό κόστος της παραγωγής των 

καλλιεργειών, δημιουργεί ρύπανση του αγρο-οικοσυστήματος και την αυξάνει την 

επιδείνωση της γονιμότητας του εδάφους. Ως εκ τούτου, κατέστη απαραίτητο για τους 

ερευνητές να εξελιχθεί και να υιοθετηθεί μια νέα στρατηγική για τη συμπλήρωση ή 

υποκατάσταση του ανόργανου αζώτου με οργανικές πηγές, ιδιαίτερα εκείνων της 

μικροβιακής προέλευσης. Βιο-λιπάσματα ρύθμισης αζώτου παράχθηκαν κυριότερα 

στη βιομηχανία το 2012, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 78% της παγκόσμιας 

ζήτησης. Αυτά τα Βιολογικά λιπάσματα χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βελτίωση της 

απόδοσης των καλλιεργειών και εμπεριέχουν πολλά πιθανά οφέλη στην 

περιβαλλοντική εφαρμογή, εκτός από τη γεωργική χρησιμότητά τους. Επιπλέον, η 

αύξηση της κατανάλωσης ψυχανθών και μη, φυτικών προϊόντων αναμένεται επίσης να 

αυξήσει τη ζήτηση για βιο-λιπάσματα ρύθμισης του αζώτου κατά τη διάρκεια της 

περιόδου πρόβλεψης. 

Βιολογικά λιπάσματα αζώτου βοηθούν τους γεωπόνους να προσδιορίσουν το 

επίπεδο του αζώτου στο έδαφος. Το είδος των καλλιεργειών καθορίζουν επίσης το 
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επίπεδο του αζώτου. Μερικά φυτά χρειάζονται περισσότερο άζωτο για την ανάπτυξη 

τους, ενώ άλλα χρειάζονται λιγότερη ποσότητα. Ο τύπος του εδάφους είναι ένας 

σημαντικός παράγοντας που καθορίζει τον τύπο βιο-λιπάσματος που απαιτείται για την 

καλλιέργεια. 

Αν και ατμόσφαιρα περιέχει 79% Ν2, τα ευκαρυωτικά κύτταρα δεν μπορούν να 

το χρησιμοποιήσουν άμεσα. Ατμοσφαιρικό N2 πρέπει να μετατραπεί πρώτα σε 

αζωτούχες ενώσεις που μπορούν να αφομοιωθούν από τα φυτά (είτε NH4
+ είτε NO3

-) , 

η διαδικασία ονομάζεται βιολογική καθήλωση του αζώτου (BNF) και διενεργείται 

αποκλειστικά και μόνο από προκαρυωτικούς οργανισμούς (βακτήρια και 

κυανοβακτήρια) (Σχήμα 1). 

 

 

 

Σχήμα 1. Κύκλος του αζώτου στην φύση. 

 

Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει μια επισκόπηση του κύκλου του αζώτου στο 

έδαφος ή σε υδάτινα περιβάλλοντα. Ανά πάσα στιγμή ένα μεγάλο ποσοστό του 

συνολικού σταθερού αζώτου θα κλειδωθεί στη βιομάζα ή στα εναπομείναντα στοιχεία 

των νεκρών οργανισμών (φαίνεται συλλογικά ως "οργανική ύλη»). Έτσι, το μόνο 

άζωτο που διατίθεται για την υποστήριξη και ανάπτυξη νέων οργανισμών θα είναι αυτό 

που παρέχεται από την δέσμευση του ατμοσφαιρικού αζώτου (οδός 6 στο διάγραμμα) 

ή από την απελευθέρωση του αμμωνίου ή από απλές οργανικές ενώσεις του αζώτου 

μετά από την αποσύνθεση της οργανικής ύλης (οδός 2). 

Η βιολογική δέσμευση του αζώτου ανακαλύφθηκε από τον Ολλανδό 

μικροβιολόγο Martinus Beijerinck.It ότι συνεισφέρει το 60% του συνόλου της 

αζωτοδέσμευσης. Οι μικροοργανισμοί που ρυθμίζουν το άζωτο ονομάζονται 

diazotrophs. 

Με τον τρόπο αυτό αυξάνουν το επίπεδο του εδαφικού αζώτου και, αντίστοιχα, 

τη γονιμότητα του εδάφους. Η βιολογική δέσμευση αζώτου καταλύεται από ένα 

μικροβιακό πολυμερικό ενζυμικό σύμπλοκο, την νιτρογενάση(nitrogenase). Το 

1. Απορρόφηση NH4 ή NO3 από 

μικροοργανισμούς 

2. Απελευθέρωση του NH4 με αποσύνθεση 

3, 4. Μικροβιακή οξείδωση του NH4 (λήψη 

αερόβιας ενέργειας) 

5. Denitrification (NO3 αναπνοή) από 

αναερόβιους μικροοργανισμούς 

(ΝΟ3 χρησιμοποιούνται ως ο τελικός αποδέκτης 

των erectrons κατά την αποσύνθεση της 

οργανικής ύλης) 
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συγκρότημα nitrogenase υπάρχει σε όλες τις diazotrophs. Αποτελείται από δύο 

συντηρημένες πρωτεΐνες: μία που περιέχει σίδηρο (Fe) δινιτρογενάση αναγωγάση 

(πρωτεΐνη Fe) που κωδικοποιείται από το γονίδιο nifH και μολυβδαίνιο σιδήρου 

(MoFe) δινιτρογενάση (ή πρωτεΐνη MoFe) που κωδικοποιείται από τα γονίδια nifDK 

(Matthew et al, 2008). Οι αντιδράσεις συμβαίνουν ενώ το Ν2 είναι συνδεδεμένο με το 

σύμπλοκο ενζύμου νιτρογενάση. Η πρωτεΐνη Fe ανάγεται από τα ηλεκτρόνια που 

έδωσε η φερρεδοξίνη. Στη συνέχεια, η αναγόμενη πρωτεΐνη Fe δεσμεύει ΑΤΡ και 

ανάγει την πρωτεΐνη μολυβδαινίου-σιδήρου, η οποία δίνει ηλεκτρόνια σε Ν2, 

παράγοντας ΗΝ = ΝΗ. Σε δύο περαιτέρω κύκλους αυτής της διαδικασίας (που ο 

καθένας απαιτεί ηλεκτρόνια από την φερρεδοξίνη) HN = ΝΗ ανάγεται σε Η2Ν-ΝΗ2, 

και αυτό με τη σειρά ανάγεται σε 2NH3. Ανάλογα με το είδος του μικροοργανισμού, η 

αναγόμενη φερρεδοξίνη η οποία τροφοδοτεί με τα ηλεκτρόνια τη διαδικασία αυτή, 

παράγεται από τη φωτοσύνθεση, την αναπνοή ή τη ζύμωση. Υπάρχει ένας 

αξιοσημείωτος βαθμός λειτουργικής διατήρησης μεταξύ των πρωτεϊνών νιτρογενάσης 

όλων των βακτηρίων ρύθμισης του αζώτου. Η πρωτεΐνη Fe και η πρωτεΐνη Mo-Fe 

έχουν απομονωθεί από πολλά από αυτά τα βακτήρια, και η δέσμευση του αζώτου 

εμφανίζεται σε συστήματα άνευ κυττάρων σε ένα εργαστήριο όταν η πρωτεΐνη Fe ενός 

είδους αναμιγνύεται με την πρωτεΐνη Μο-Fe του ένα άλλο βακτήριο, έστω και αν τα 

είδη έχουν πολύ μακρινή συγγένεια. Η νιτρογενάση ανεπίστρεπτα αναστέλλεται από 

το μοριακό οξυγόνο και αντιδραστικά είδη οξυγόνου, διότι το οξυγόνο αντιδρά με το 

συστατικό σιδήρου των πρωτεϊνών. Αν και αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα για αναερόβια 

βακτήρια, θα μπορούσε να είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για τα αερόβια είδη όπως τα 

κυανοβακτήρια (που παράγουν οξυγόνο κατά τη φωτοσύνθεση) και τα αερόβια 

βακτήρια του εδάφους, όπως Αζωτοβακτήρια και Beijerinckia. Αυτοί οι 

μικροοργανισμοί έχουν διάφορους μηχανισμούς άμυνας για να ξεπεραστεί το 

πρόβλημα. Για παράδειγμα, τα είδη των αζωτοβακτηρίων έχουν το υψηλότερο γνωστό 

ρυθμό του αναπνευστικού μεταβολισμού από οποιονδήποτε άλλο οργανισμό, έτσι 

ώστε να μπορούν να προστατεύουν το ένζυμο με τη διατήρηση ενός πολύ χαμηλού 

επίπεδου οξυγόνου στα κύτταρα τους. Τα είδη αυτά παράγουν επίσης εξωκυτταρικούς 

πολυσακχαρίτες, που συγκρατούν το νερό και με τον τρόπο αυτό περιορίζει το ρυθμό 

διάχυσης του οξυγόνου στα κύτταρα. 

Τα βακτήρια που προάγουν την ανάπτυξη των φυτών (PGPB) έχουν 

χρησιμοποιηθεί σε όλο τον κόσμο ως Βιο-λιπάσματα, λόγω της ικανότητάς τους να 

προωθήσουν την ανάπτυξη των φυτών και, συνεπώς, την απόδοση των καλλιεργειών 

στο χωράφι, την γονιμότητα του εδάφους και ως εκ τούτου, με τη δυνατότητα να 

συμβάλει στην αειφόρο γεωργία και δασοσκομία. Σε γενικές γραμμές ,τα βακτήρια που 

προωθούν την ανάπτυξη των φυτών διευκολύνουν την ανάπτυξη είτε άμεσα βοηθώντας 

στην απόκτηση των πόρων (άζωτο, φώσφορο και βασικά μέταλλα) ή με ρύθμιση των 

επιπέδων ορμονών των φυτών, είτε έμμεσα με τη μείωση των ανασταλτικών 

αποτελεσμάτων των διαφόρων παθογόνων στην ανάπτυξη και εξέλιξη των φυτών με 

την μορφή βιο-παραγόντων ελέγχου. Καταστέλλουν τη δραστηριότητα των παθογόνων 

με την παραγωγή πολυάριθμων μεταβολιτών όπως σιδεροφόρα, υδρολυτικά ένζυμα, 

και αντιβιοτικά. Τα PGPB ζουν ελεύθερα στο έδαφος, αποικίζουν τις ρίζες των φυτών 
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επιθετικά και δημιουργούν συμβιωτική σχέση με τα φυτά. Η συνύπαρξη PGPB με τις 

ρίζες των φυτών γενικά ταξινομείται με δύο περιβάλλοντα: την ριζόσφαιρα και την 

ενδόσφαιρα. Η ριζόσφαιρα αντιπροσωπεύει τον όγκο του εδάφους κάτω από την άμεση 

επιρροή της ρίζας, ενώ η ενδόσφαιρα αντιπροσωπεύει τον εσωτερικό ιστό της ρίζας. 

Τα στελέχη που κατοικούν την ριζόσφαιρα και υην ενδόσφαιρα ονομάζονται 

ριζοβακτηρίδια και ενδόφυτα αντίστοιχα. 

Μόνο μικροοργανισμοί ρύθμισης Ν προμηθεύουν με επιπλέον ποσότητες 

αζώτου στο σύστημα των φυτών στο έδαφος. Όλα τα άλλα Βιο-λιπάσματα απλά 

διαλυτοποιούν ή κινητοποιούν τα θρεπτικά συστατικά που υπάρχουν ήδη στο έδαφος. 

Οι μικροοργανισμοί που έχουν την ικανότητα να δεσμεύσουν το ατμοσφαιρικό Ν2 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποτελεσματικά Βιο-λιπάσματα. Η εφαρμογή τους 

στο έδαφος βελτιώνει βιόκοσμο του εδάφους και μειώνει την ανάγκη για χημικά 

λιπάσματα. Μεταξύ όλων των PGPB, τα diazotrophic βακτήρια (ρυθμιστής Ν2), τα 

οποία εμπλέκονται στη μετατροπή ή στη ρύθμιση του N2 από τη διαθέσιμη αέρια 

μορφή στην ατμόσφαιρα διαιρούνται σε: 

• Ελεύθερα ετερότροφα ή αυτότροφα βακτήρια. 

• Βακτήρια με συνεργατικές, συμβιωτικές σχέσεις. 

• Βακτήρια με συμβιωτικές σχέσεις με τα φυτά. 

 

Ελεύθεροι ρυθμιστές αζώτου (μύκητες, βακτήρια) 
Τα ελεύθερα ή μη συμβιωτικά βακτήρια ρύθμισης αζώτου ζουν εκτός των 

φυτικών κυττάρων και συνδέονται με τη ριζόσφαιρα, το τμήμα του εδάφους κάτω από 

την επίδραση των φυτικών ριζών και των εκκριμάτων τους. Έχουν τέσσερις τύπους: 

• Ελεύθερα μη φωτοσυνθετικά αερόβια βακτήρια ρύθμισης αζώτου όπως 

Azotobacter, Beijerinckia και Derxia. 

• Ελεύθερα μη φωτοσυνθετικά αναερόβια βακτήρια ρύθμισης αζώτου 

όπως Clostridium. 

• Ελεύθερα φωτοσυνθετικά βακτήρια ρύθμισης αζώτου όπως 

Chromatium, Rhodopseudomonas, Rhodospirillum, κυανοβακτήρια. 

• Ελεύθερα χημοσυνθετικά βακτήρια ρύθμισης αζώτου όπως 

Desulfovibrio. 
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Ελεύθερα, μη φωτοσυνθετικά βακτήρια ρύθμισης αζώτου 

Παρά το γεγονός ότι πολλά γένη και είδη βακτηρίων ρύθμισης Ν που 

απομονώθηκαν από τη ριζόσφαιρα των διαφόρων δημητριακών, κυρίως μέλη των 

γενών Azotobacter και Azospirillum έχουν δοκιμαστεί ευρέως για την αύξηση της 

απόδοσης των δημητριακών και οσπρίων υπό συνθήκες αγρού. Τα Azotobacter είναι 

υποχρεωτικά αερόβιοι, αν και μπορούν να αναπτυχθούν κάτω από περιορισμένες 

συγκέντρωσης O2, τα έξι είδη είναι: Azotobacter armeniacus, Α beijerinckii, Α 

chroococcum, Α. nigricans, Α. paspali και Α. vinelandi. Τα είδη αυτά παίζουν 

σημαντικό ρόλο στη δέσμευση του αζώτου στις καλλιέργειες ρυζιού και 

χρησιμοποιούνται ως βιο-λιπάσματα για το σιτάρι, το κριθάρι, τη βρώμη, το ρύζι, τον 

ηλίανθο, τον αραβόσιτο, το παντζάρι, τον καπνό, το τσάι, τον καφέ και τις καρύδες. 

Είναι διαφορετικά από άποψη μορφολογικών φυσιολογικών χαρακτηριστικών. 

Ορισμένα από αυτά έχουν μεγαλύτερη ικανότητα ρύθμισης αζώτου από τους άλλους. 

Εμβολιασμός του εδάφους με είδη Azotobacter μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της 

απόδοσης των καλλιεργειών λόγω της αύξησης συγκέντρωσης όχι μόνο άζωτου, αλλά 

και άλλων ουσιών όπως βιταμίνες, γιββερελλίνες, ναφθαλίνη, οξικό οξύ οι οποίες 

βελτιώνουν την ανάπτυξη των φυτών. Τα Azotobacter συνθέτουν επίσης ουσίες που 

προάγουν την ανάπτυξη, παράγουν βιταμίνες Ομάδας Β όπως νικοτινικό οξύ και 

παντοθενικό οξύ, βιοτίνη και εττεροαυξίνες, γιββερελλίνες και κυτοκινίνη, και 

βελτιώνουν την βλάστηση των σπόρων σε αρκετές καλλιέργειες. Τα βιο-λιπάσματα 

Azotobacter είναι διαθέσιμα και ως φορείς αλλά και ως υγρά. 

 

Ελεύθερα φωτοσυνθετικά βακτήρια ρύθμισης αζώτου 

Τα ελεύθερης διαβίωσης φωτοσυνθετικά κυανοβακτήρια ρύθμισης αζώτου 

(μπλε-πράσινα φύκια) ανήκουν σε 15 γένη, τα οποία βρίσκονται ελεύθερα στο έδαφος 

όπου μετατρέπουν ελεύθερο Ν2 σε αζωτούχες ενώσεις και ενώσεις αμμωνίου. Κυρίως 

είναι εττερόκυστα π.χ., Nostoc, Anabaena, Aulosira, Cylindrospernum, Calothrix, 

Totypothrix, Stigonema. Τα κυανοβακτήρια είναι φωτοσυνθετικά και επομένως 

προσθέτουν οργανική ύλη και επιπλέον άζωτο στο έδαφος. Μεταξύ αυτών, το Aulosira 

είναι ο πιο ενεργός σταθεροποιητής αζώτου στους ορυζώνες της Ινδίας. Η δέσμευση 

του αζώτου εμφανίζεται σε ειδικά παχιά τοιχώματα των κυττάρων σαν εττεροκύστες ή 

ανεξαρτητα κύτταρα (H) που εμφανίζονται κατά διαστήματα κατά μήκος των νημάτων 

κυανοβακτηρίων. Αυτός ο διαχωρισμός των κυτταρικών λειτουργιών είναι 

απαραίτητος, διότι τα κυανοβακτήρια έχουν φωτοσύνθεση εξελισσόμενου οξυγόνου 

αλλά το ένζυμο νιτρογενάση, είναι ασταθές με την παρουσία οξυγόνου. Αυτό το 

πρόβλημα έχει ξεπεραστεί, επειδή οι εττεροκύστες περιέχουν μόνο μέρος του 

φωτοσυνθετικού μηχανισμού, που ονομάζεται φωτοσύστημα Ι, το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να παράγει ενέργεια (όπως ΑΤΡ). Αλλά οι εττεροκύσστες δεν 

περιέχουν το φωτοσύστημα II, το οποίο χρησιμοποιείται για να χωρίσει το νερό σε 

υδρογόνο και οξυγόνο (για συνδυασμό με CO2 για την παραγωγή βιολογικών 

προϊόντων). Μη εττερόκυστοι ρυθμιστές αζώτου μπλε-πράσινα φύκια είναι λιγότερα 

σε αριθμό, π.χ., Oscillatoria, Phormidium, Gleocapsa. 
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Συνεργατικοί, συμβιωτικοί ρυθμιστές αζώτου. 
Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τα βακτήρια από την οικογένεια Spirillaceae με 

δύο κύρια γένη - Azospirillum και Herbaspirillum. Τα βακτήρια του γένους 

Azospirillum είναι διαδεδομένα σε τροπικές, υποτροπικές και εύκρατες περιοχές και 

εδάφη όπου ζουν συμβιωτικά αλληλοβοηθητικά γύρω από τη ρίζα των διαφόρων 

άγριων και καλλιεργούμενων φυτών, που είναι επίσης γνωστή ως συνεργασία 

ριζόσφαιρας. Πρόκειται για ένα καλό παράδειγμα των λεγόμενων συνεργατικών 

ρυθμιστών αζώτου. Τα Azospirillum ανήκουν στις προαιρετικά ενδοφυτικές 

diazotrophs ομάδες, οι οποίες αποικίζουν την επιφάνεια και το εσωτερικό των μη 

ψυχανθών φυτών. Είναι σε θέση να επεξεργαστούν σημαντική ποσότητα αζώτου 20- 

40 kg N / ha στην ριζόσφαιρα σε μη ψυχανθή φυτά, όπως δημητριακά, κεχρί, 

ελαιούχους σπόρους, βαμβάκι, ρύζι, ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, κλπ. Μετατροπείς 

αζώτου, όπως Azospirillum ωφελούν τα φυτά μέσω της βελτίωσης των βλαστών, της 

ανάπτυξης της ρίζας και της αύξησης του ποσοστού του νερού και της πρόσληψης 

ορυκτών από τις ρίζες (Gonzales et al., 2005). Οι αυξήσεις στην απόδοση μπορεί να 

είναι σημαντικές, μέχρι 30 τοις εκατό, αλλά γενικά κυμαίνονται από 5 έως 30 τοις 

εκατό. Αυτές οι αυξήσεις αποδόσεων από το Azospirillum είναι πιθανώς ένα 

αποτέλεσμα της παραγωγής των ουσιών που προάγουν την ανάπτυξη και όχι της 

καθήλωσης Ν2 (Okon, 1985). Το κύριο πρόβλημα που περιορίζει τη χρήση των 

Azospirillum σε μεγάλη κλίμακα είναι η μεγάλη αβεβαιότητα και η αστάθεια των 

αποτελεσμάτων. Ανεξάρτητα από αυτές τις αμφιβολίες το Azospirillum φέρει μεγάλη 

υπόσχεση ως αυξητικό βιο-λίπασμα ρύθμισης Ν2. Τα είδη Α. lipoferum, Α. brasilense 

και Α. amazonense έχουν εμπορικά χρησιμοποιηθεί ως βιο-λιπάσματα παροχής 

αζώτου. 

 

Συμβιωτικοί ρυθμιστές αζώτου. 
Οι πιο γνωστοί και πιο αξιοποιήσιμοι συμβιωτικοί ρυθμιστές αζώτου 

περιλαμβάνουν αμοιαία(συμβιωτικά) βακτήρια τα οποία ανήκουν στην ομάδα των Α-

Πρωτεοβακτηρίων, οικογένεια Rhizobiaceae, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα γένη 

Rhizobium, Bradyrhizobium, Sinorhizobium, Azorhizobium και Mesorhizobiumand 

Allorhizobium, συλλογικά ονομάζονται ως rhizobia. Τα Rhizobia συμμετέχουν σε 

αμοιβαίες ωφέλιμες ενώσεις με ρίζες ψυχανθών όπου σχηματίζουν μαστίγια για τη 

διεξαγωγή της διαδικασίας δέσμευσης του αζώτου. Εντός των φυματίων τα βακτήρια 

μετατρέπουν το ελεύθερο άζωτο σε αμμωνία, την οποία χρησιμοποιεί το φυτό ξενιστής 

για την ανάπτυξή του. Για να εξασφαλιστεί επαρκής σχηματισμός φυματίων και η 

βέλτιστη ανάπτυξη των ψυχανθών (π.χ., αλφάλφα, φασόλια, τριφύλλια, μπιζέλια, 

σόγια), οι σπόροι συνήθως εμβολιάζονται με εμπορικές καλλιέργειες των κατάλληλων 

ειδών Rhizobium, ιδιαίτερα σε φτωχά εδάφη ή όταν απουσιάζει το απαιτούμενο 

βακτήριο. Το Rhizobium μπορεί να δεσμεύσει 15-20 kgN/ha και να αυξήσει την 

απόδοση των καλλιεργειών, μέχρι 20% ώθηση. Έχει εκτιμηθεί ότι 40-250 kgN/ha/έτος 

δεσμεύονται από διαφορετικές καλλιέργειες ψυχανθών από τις μικροβιακές 
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δραστηριότητες του Rhizobium. Η ικανότητα δέσμευσης Ν2 των μικροβίων ποικίλλει 

σημαντικά μεταξύ των ειδών φυτών ξενιστών και των βακτηριακών στελεχών. 

Ως εκ τούτου, για την παραγωγή των Βιο-λιπασμάτων πρέπει να ληφθεί υπόψη 

όχι μόνο το βακτηριακό στέλεχος, αλλά επίσης και η συμβατότητα rhizobia-ξενιστή. 

Οι ρυθμιστές Ν2 από το γένος Frankia συμμετέχουν επίσης σε συμβιωτικές 

σχέσεις με ορισμένα δικοτυλήδονα είδη (φυτά ακτινόριζα). Τα Frankia είναι ελεύθερα 

συμβιωτικά θετικά-gram νηματοειδή ακτινοβακτήρια που βρίσκονται στα φυμάτια της 

ρίζας ή στο έδαφος. Ο εμβολιασμός των ακτινόριζων φυτών με Frankia βελτιώνει 

σημαντικά την ανάπτυξη των φυτών, τη βιομάζα, την περιεκτικότητα των βλαστών και 

των ριζών σε Ν, και το ποσοστό επιβίωσης μετά από μεταφύτευση στο έδαφος. 

Ωστόσο, η επιτυχία της εγκατάστασης ακτινόριζων φυτών σε υποβαθμισμένα εδάφη 

εξαρτάται από την επιλογή των αποτελεσματικών στελεχών Frankia. Τα είδη αυτού 

του γένος είναι ικανά να μολύνουν και να δημιουργήσουν φυμάτια σε οκτώ οικογένειες 

ακτινόριζων φυτών (κυρίως ξυλώδη φυτά), τα οποία χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή ξυλείας, για εκχερσώσεις, για την ξυλεία και για την παραγωγή καύσιμης 

ύλης, σε μικτές φυτείες, για ανεμοφράκτες, καθώς και για κατασκευή ανεμοφρακτών 

κατά μήκος των ερήμων και των ακτογραμμών. Ο εμβολιασμός με Frankia μπορεί να 

είναι επωφελής σε άνυδρα περιβάλλοντα, διαταραγμένες περιοχές και περιοχές όπου 

μητρικά ακτινόριζα φυτά απουσιάζουν. Η συμβίωση μεταξύ ακτινόριζων φυτών και 

Frankia προκαλεί το σχηματισμό ενός μόνιμου οργάνου της ρίζας που ονομάζεται 

φυμάτιο, όπου τα βακτήρια φιλοξενούνται και το άζωτο δεσμεύεται. Στον αγρό, τα 

φυμάτια των ακτινόριζων μπορεί να έχουν μεταβλητές μορφές και χρώματα. Σύγκριση 

των φυματίων ακτινόριζων και ψυχανθών δείχνει ότι η μορφολογία, ανατομία, η 

προέλευση και η λειτουργία των φυματίων είναι διαφορετικά για τις δύο αυτές 

κατηγορίες φυτών που δεσμεύουν το άζωτο. Δύο τύποι σχηματισμού φυματίων 

πραγματοποιούνται σε ακτινόριζα, συμβιωτικά: η διακυτταρική και η εξωκυτταρική 

μόλυνση. 

Τα κυανοβακτήρια είναι οικολογικά σημαντικά διότι συμβάλλουν σε μεγάλο 

βαθμό στην παγκόσμια στερέωση Ν2. Η ικανότητά τους να δεσμεύσουν το μοριακό 

άζωτο είναι απαραίτητη στην καλλιέργεια του ρυζιού και την αποκατάσταση άνυδρων 

εδαφών. Παρ 'όλα αυτά, η παραγωγή και η εφαρμογή των κυανοβακτηρίων είναι ακόμα 

ανεπαρκώς αναπτυγμένη. Ωστόσο, τα κυανοβακτήρια πρέπει να εξεταστούν σοβαρά 

ως βιο-λίπασμα για υποστήριξη των βιώσιμων γεωργικών πρακτικών σε διάφορα 

περιβάλλοντα. 

Εκτός από τα κυανοβακτήρια (μπλε πράσινη άλγη), τα οποία αποτελούν 

σημαντικό βιολογικό παράγοντα για την καλλιέργεια ρυζιού, το Azolla σχηματίζει ένα 

άλλο φθηνό, οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον βιο-λίπασμα. Σημαντικός 

παράγοντας στη χρήση Azolla ως βιο-λίπασμα για την καλλιέργεια ρυζιού είναι η 

γρήγορη αποσύνθεση του στο έδαφος, η αποτελεσματική διάθεση του αζώτου του για 

τα φυτά του ρυζιού, η απαίτηση των ρηχών περιβαλλόντων γλυκού νερού, η ταχεία 

ανάπτυξη, και η ανάπτυξη μαζί με το ρύζι χωρίς ανταγωνισμό για το φως και το χώρο. 

Έχει αναφερθεί αύξηση των αποδόσεων κόκκου ρυζιού από 14% έως 40% με χρήση 
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Azolla ως διπλή καλλιέργεια. Βελτιώνει το ύψος των φυτών ρυζιού, τον αριθμό των 

βλαστών, των σπόρων και την απόδοση σε άχυρο. Συμπληρώνεται με 8-20 kg 

φωσφορικών ανά εκτάριο. 

Εκτός από δέσμευση Ν, αυτά τα βιολογικά λιπάσματα ή βιο-

λιπάσματα(κοπριά) συμβάλλουν επίσης με σημαντικές ποσότητες P, K, S, Zn, Fe, Mb 

και άλλα μικροθρεπτικά στοιχεία. Ευρέως καλλιεργείται στις ασιατικές περιοχές, η 

Azolla είτε ενσωματώνεται στο έδαφος πριν από τη φύτευση ρυζιού ή καλλιεργείται 

ως διπλή καλλιέργεια μαζί με το ρύζι. Οι Ασιάτες έχουν αναγνωρίσει τα αυξανόμενα 

οφέλη της Azolla ως βιο-λίπασμα, ανθρώπινα τρόφιμα και φάρμακα. Επίσης βελτίωσε 

την ποιότητα των υδάτων με την απομάκρυνση περίσσειας ποσοτήτων νιτρικών και 

φωσφόρου και επίσης χρησιμοποιείται ως ζωοτροφή, τροφή για τα ψάρια, πάπιες και 

κουνέλια. Η Azolla είναι ένα μικρό πλωτό Πτεριδόφυτο που σχηματίζει συμβιωτικές 

ενώσεις με κυανοβακτήρια και ευβακτήρια που παραμένουν ενωμένα καθ 'όλη 

διάρκεια του κύκλου ζωής του. Είναι μοναδικό με την έννοια ότι δρα ως ξενιστής για 

τα κυανοβακτήρια ρύθμισης Ν, και μετά χρησιμοποιείται ουσιαστικά ως χλωρή 

λίπανση. Κατά τη διαδικασία, προστίθεται όχι μόνο βιολογικά σταθερό Ν, αλλά και 

θρεπτικά που απορροφούνται από το έδαφος και εμφανίζονται στην βιομάζα. 

Υπάρχουν επτά είδη της οικογένειας Azzolaceae- Azolla caroliniana, Α filiculoides, Α 

maxicana, Α microphylla, Α pinnata, Α rubra και Α nilotica. Στην Ινδία, παρατηρείται 

συνήθως η Α pinnata παρατη. Τα συμβιωτικά φύκι ανήκουν στην οικογένεια 

Nostocaceae και γενικά αναφέρονται ως Anabaena azollae. Στη συνεργασία μεταξύ 

Azolla και κυανοβακτηρίων Anabaena azollae, ο ευκαρυωτικός συνεργάτης Azolla 

φιλοξενεί το προκαρυωτικό ενδοπαράσιτο Anabaena azollae σε κοιλότητες των 

φύλλων της και παρέχει πηγές άνθρακα και με την σειρά συγκρατούν το άζωτο που 

απαιτείται. Το ατμοσφαιρικό άζωτο συλλέγεται από τους συμβιώτες των φυκιών. 

Εττεροκύστες είναι οι περιοχές της δέσμευσης του αζώτου. Η συχνότητα 

εττεροκύστων αυξάνεται κατά μήκος του στελέχους από την κορυφή έως τη βάση στα 

διαδοχικά φύλλα. Αυτή η συμβίωση βοηθά στην γρήγορη ανάπτυξη και τον 

πολλαπλασιασμό της φτέρης και στη δημιουργία ενός τεράστιου ποσού βιομάζας στην 

επιφάνεια του νερού. Στη συνέχεια συλλέγονται, ξηραίνονται και χρησιμοποιούνται ως 

βιο-λίπασμα για να συμπληρώσουν τις ανάγκες σε άζωτο και σε φυτείες 

καφεόδεντρων. 

 

Βιολιπάσματα φωσφόρου. 
Ο φώσφορος (P) είναι το επόμενο ουσιαστικό μακροστοιχείο μετά άζωτο, το 

οποίο απαιτείται σε διαλυτή μορφή για τη μεγιστοποίηση της ανάπτυξης των 

καλλιεργειών και της παραγωγής. Παίζει σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό των φυτών 

και είναι σημαντικός για τη λειτουργία βασικών ενζύμων που ρυθμίζουν τις 

μεταβολικές οδούς. Το διαθέσιμο φωσφορικό άλας στο έδαφος παρουσιάζεται σε τρεις 

μορφές: εδαφικό φωσφορικό διάλυμα, αδιάλυτο οργανικό φωσφορικό άλας και 

αδιάλυτος ανόργανος φώσφορος. Το μεγαλύτερο μέρος του φωσφόρου του εδάφους, 

περίπου 95-99%, είναι παρών με τη μορφή αδιάλυτων φωσφορικών. Αυτό σημαίνει ότι 
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το έδαφος περιέχει μεγάλη ποσότητα ολικού φωσφόρου, αλλά η διαθεσιμότητα του στο 

φυτό είναι πολύ χαμηλή και είναι συχνά ένας περιοριστικός παράγοντας για την 

ανάπτυξη των φυτών. 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της βιοχημείας του εδαφικού Ρ είναι ότι μόνο 

το 1% του συνολικού εδαφικού P (400-4,000 kgP/ha στα πρώτα 30 cm) ενσωματώνεται 

στη φυτική βιομάζα κατά τη διάρκεια κάθε καλλιεργητικής περιόδου (10-30 kgP/ha), 

αντανακλώντας τη χαμηλή διαθεσιμότητά του για την πρόσληψη από τα φυτά. 

Ανεπάρκεια φωσφόρου στα φυτά οδηγεί σε χλώρωση, αδύναμο στέλεχος και αργή 

ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, θεωρείται ότι είναι ο πιο σημαντικός χημικός παράγοντας που 

περιορίζει την ανάπτυξη των φυτών λόγω του ζωτικού ρόλου του σε φυσιολογικές και 

βιοχημικές λειτουργίες του φυτού. Η εφαρμογή των χημικών λιπασμάτων φωσφόρου 

για να παρακάμψουν την ανεπάρκεια P στο έδαφος δεν είναι πολύ αποτελεσματική 

μέθοδος λόγω της υψηλής αντιδραστικότητας των φωσφορικών ανιόντων μέσω 

κατακρήμνισης, με κατιόντα όπως Fe3+ και Al3+ σε όξινα εδάφη ή Ca2+ σε ασβεστούχα 

εδάφη. Η εφαρμογή μικροβιακών εμβολίων που διαθέτουν δραστικότητα 

διαλυτοποίησης φωσφόρου θα είναι μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση για την 

αύξηση της διαθεσιμότητας Ρ σε γεωργικά εδάφη και είναι μια φιλική προς το 

περιβάλλον εναλλακτική λύση στη χρήση χημικών λιπασμάτων. Η διαλυτοποίηση του 

οργανικού φωσφόρου καλείται επίσης ανοργανοποίηση του οργανικού φωσφόρου, και 

αυτό συμβαίνει στο έδαφος σε βάρος των φυτικών και ζωικών υπολειμμάτων, τα οποία 

περιέχουν μεγάλη ποσότητα οργανικών ενώσεων φωσφόρου. Η αποσύνθεση της 

οργανικής ύλης στο έδαφος πραγματοποιείται από τη δράση πολλών σαπρόφυτων, τα 

οποία απελευθερώνουν ένα ορθοφωσφορικό από την δομή του μορίου του άνθρακα. 

Διαφορετικά είδη βακτηρίων είναι σε θέση να διαλυτοποιήσουν τις ανόργανες ενώσεις 

φωσφορικού άλατος όπως το φωσφορικό ασβέστιο, όξινο φωσφορικό ασβέστιο, 

υδροξυαπατίτη, και τα φωσφορικά. Είναι σημαντικό να προσδιοριστεί ο πραγματικός 

μηχανισμός της διαλυτοποίησης Ρ με PSM για την βέλτιστη αξιοποίηση αυτών των 

μικροοργανισμών σε ποικίλες συνθήκες αγρού. Οι μικροοργανισμοί πρέπει να 

αφομοιώσουν P μέσω της μεμβράνης μεταφοράς, έτσι ώστε η διάλυση του CaP σε P 

(H2PO4
-) θεωρείται απαραίτητη για τον παγκόσμιο κύκλο του P. 

Η διαλυτοποίηση του φωσφόρου στη φύση οφείλεται στην δραστηριότητα των 

μικροοργανισμών διαλυτοποίησης Ρ (PSM) τα οποία ανήκουν σε διάφορα γένη: 

Pseudomonas, Bacillus, Rhizobium, Burkholderia, Achromobacter, Agrobacterium, 

Microccocus, Aereobacter, Flavobacterium και Erwinia.  Τα συμβιωτικα rhizobia, που 

μετατρέπουν το ατμοσφαιρικό άζωτο σε αμμωνία και την εξάγουν το σταθερό άζωτου 

στα φυτά ξενιστές, έχουν επίσης δείξει και δραστηριότητα PS. Για παράδειγμα, 

Rhizobium leguminosarum bv. trifolii και είδη Rhizobium, κονδυλοποιημένα είδη 

Crotalaria βελτίωσαν την θρέψη των φυτών με Ρ με την κινητοποίηση ανόργανου και 

οργανικού Ρ. Διάφορα PS βακτήρια έχουν επίσης απομονωθεί από περιβάλλοντα σε 

στρες, για παράδειγμα τα αλόφιλα βακτήρια Kushneria sinocarni έχουν απομονωθεί 

από το ίζημα του Daqiao, αλυκή στην ανατολική ακτή της Κίνας , τα οποία μπορεί να 

είναι χρήσιμα σε αλατωμένα γεωργικά εδάφη. Δύο τύποι φωσφορικών βιολογικών 
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λιπασμάτων έχουν αναπτυχθεί με βάση την εφαρμογή διαλυτοποίησης του Ρ από 

βακτήρια και μικροοργανισμούς κινητοποίησης φωσφορικών αλάτων. 

 

Βιολογικά λιπάσματα διαλυτοποίησης φωσφόρου. 
Τα μέλη της ομάδας αυτής είναι βακτηριακά και μυκητιακά είδη τα οποία 

διαλυτοποιούν αδιάλυτες ανόργανες φωσφορικές ενώσεις, όπως φωσφορικό ασβέστιο, 

φωσφορικό δι-ασβέστιο, υδροξυαπατίτη, και ορυκτό φώσφορο. Τα πιο 

αποτελεσματικά ανήκουν σε Bacillus και Pseudomonas μεταξύ των βακτηρίων και 

Aspergillus και Penicillium μεταξύ των μυκήτων. Θα μπορούσαν να απομονωθούν σε 

υψηλότερες συγκεντρώσεις από την ριζόσφαιρα του εδάφους παρά από την μη-

ριζόσφαιρα. Η εφαρμογή τους σε βιο-λιπάσματα έχει ως στόχο να αυξήσει τις 

αποδόσεις καλλιέργειας των ψυχανθών, δημητριακών, λαχανικών και φρούτων. Οι 

μύκητες διαλυτοποίησης Ρ παράγουν περισσότερα οξέα από τα βακτηρία και, κατά 

συνέπεια, εμφανίζουν μεγαλύτερη δραστηριότητα διαλυτοποίησης. Μεταξύ των 

νηματοειδών μυκήτων που διαλυτοποιούν τα φωσφορικά, τα γένη Aspergillus και 

Penicillium είναι τα πιο αντιπροσωπευτικά αν και στελέχη του Rhizoctonia 

Trichodermaand solani έχουν επίσης αναφερθεί ως διαλυτοποιητές Ρ. Υπάρχουν 

θεωρίες που έχουν προταθεί για να εξηγήσουν τους μηχανισμούς διαλυτοποίησης Ρ. Η 

πιο σημαντική μεταξύ αυτών είναι: η θεωρία παραγωγής οξέος και πρωτονίου και η 

θεωρία ενζύμου. 

 

➢ Θεωρία παραγωγής οξέος. 

Ο κύριος μηχανισμός που εμπλέκεται στην διαλυτοποίηση του φωσφόρου με  

μικροοργανισμούς διαλυτοποίησης Ρ είναι η παραγωγή οργανικών οξέων τα οποία είτε 

απευθείας διαλυτοποιούν τον ορυκτό φώσφορο, ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής 

ανιόντων του φωσφορικού με οξικά ανιόντα ή χηλικά ιόντα Fe, ΑΙ, Ca για να 

διαλύσουν το Ρ. Λόγω της ικανότητας του PSM να εκκρίνει και να απελευθερώνει 

οργανικά οξέα (κιτρικό, οξαλικό, ηλεκτρικό, τρυγικό, μηλικό, αλφα-κετο-βουτυρικό, 

2-κετο-γλυκολικό, γλυκονικό και φουμαρικό οξύ) στο περιβάλλον του εδάφους, αυτά 

τα βακτήρια μειώνουν το ρΗ στην περιοχή τους, κάτι το οποίο αποτελεί προϋπόθεση 

για τη διαλυτοποίηση του δεσμευμένου φωσφόρου στο έδαφος και, κατά συνέπεια, 

αποσυνδέει δεσμούς φωσφορικών αλάτων, όπως Ca3(PO4)2 σε ασβεστολιθικά εδάφη. 

Τα μικροβιακά οργανικά οξέα που παράγονται ως αποτέλεσμα της οξειδωτικής 

αναπνοής ή με ζύμωση των οργανικών πηγών άνθρακα. Τα γλυκονικά και φουμαρικά 

οξέα έχουν την υψηλότερη ικανότητα να διαλυτοποιούν Ρ στην οργανική φωσφορική 

ένωση. Η ποσότητα διαλυτού φωσφόρου που απελευθερώνεται εξαρτάται από την ισχύ 

και τον τύπο του οξέος. Τα Αλειφατικά οξέα είναι πιο αποτελεσματικά στην 

διαλυτοποίηση P από ότι τα φαινολικά οξέα και το κιτρικό οξύ. Τα Pseudomonas sp, 

Erwinia herbicola, Pseudomonas cepacia και Burkholderia cepacia είναι βακτήρια 

διαλυτοποίησης φωσφόρου, τα οποία παράγουν περισσότερη ποσότητα γλυκονικού 

οξέος. Εκτός από τα οργανικά οξέα, τα ανόργανα οξέα όπως νιτρικό και θειικό οξύ 

παράγονται επίσης από τα νιτροποιητικά Nitrosomonas και θείο-οξειδωτικά 
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Thiobacillusbacteria κατά τη διάρκεια της οξείδωσης των αζωτούχων ενώσεων ή σε 

οργανικές ενώσεις του θείου οι οποίες αντιδρούν με το φωσφορικό ασβέστιο και το 

μετατρέπουν σε διαλυτές μορφές. Η εισαγωγή αποτελεσματικών διαλυτοποιητών 

φωσφόρου στη ριζόσφαιρα των καλλιεργειών αυξάνει τη διαθεσιμότητα του 

φωσφόρου και έτσι να αυξάνουν την απόδοση των καλλιεργειών έως και 200-500 

kg/ha. Με αυτόν τον τρόπο, οι μικροοργανισμοί μπορούν να διαδραματίσουν 

σημαντικό ρόλο στην διαλυτοποίηση και απορρόφηση του φυσικού και εφαρμοσμένου 

φωσφόρου. 

 

➢ Ενζυμική και πρωτονική θεωρία 

Οι μικροοργανισμοί διαλυτοποίησης φωσφόρου είναι επίσης γνωστό ότι 

παράγουν το ένζυμο φωσφατάση μαζί με οξέα τα οποία προκαλούν την διαλυτοποίηση 

του Ρ στο υδάτινο περιβάλλον. Οι εστεράσες εμπλέκονται στην απελευθέρωση 

φωσφόρου από οργανικές ενώσεις. Η διαλυτοποίηση χωρίς παραγωγή οξέος οφείλεται 

στην απελευθέρωση των πρωτονίων που συνοδεύουν την αναπνοή ή στην αφομοίωση 

αμμωνίου. Εκτός από αυτούς τους μηχανισμούς ορισμένα βακτηριακά είδη συνθέτουν 

σιδεροφόρες- ενώσεις χηλικοποίησης σιδήρου οι οποίες δεσμεύουν το σίδηρο που 

βρίσκεται διαθέσιμο στην περιοχή των ριζών και με αυτόν τον τρόπο καθιστούν το 

περιβάλλον ακατάλληλο για επιβλαβείς μικροοργανισμούς και τα φυτά των 

καλλιεργειών προστατεύονται από αυτούς. Η παραγωγή άλλων ουσιών χηλικοποίησης, 

ανόργανα οξέα, βιολογικά ενεργών ουσιών όπως ινδόλη, οξικά οξέα, γιβεριλλίνες και 

κυτοκινίνες επίσης συσχετίζονται με τη διαλυτοποίηση των φωσφορικών. 

 

Βιολιπάσματα κινητοποίησης φωσφόρου – Μυκόρριζα. 
Αυτό το είδος βιο-λιπασμάτων περιέχει μυκορριζικούς μύκητες επίσης 

γνωστούς ως απορροφητές φωσφορικών. Είναι ετερογενής ταξινομική ομάδα, που 

απαντάται στο ριζικό σύστημα των φυτών και σχηματίζει συμβιωτική σχέση με αυτούς. 

Μυκόρριζα ζουν σε συμβίωση με πάνω από το 90% όλων των ειδών αγγειακών φυτών 

συμπεριλαμβανομένων πολλών σημαντικών καλλιεργούμενων ειδών, όπως ο 

αραβόσιτος, το σιτάρι, το ρύζι και πατάτα. Οι μυκορριζικοί μύκητες αποτελούν μια 

γέφυρα μεταξύ των ριζών και του εδάφους, συγκεντρώνοντας τα θρεπτικά συστατικά 

από το έδαφος και δίνοντάς τα στις ρίζες. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι μυκόρριζων: 

Εκτομυκόρριζοι μύκητες (ΕΜ) και Ενδομυκόρριζοι μύκητες (ΑΜ). Το 

Endomycorrhizae είναι το πιο κοινό, και βρίσκεται σε χόρτα, θάμνους, μερικά δέντρα, 

και πολλά άλλα φυτά. Οι εκτομυκόρριζοι μύκητες είναι συνήθως ειδικοί για κάθε είδος 

ξενιστή, αλλά τα περισσότερα είδη endomycorrhizae θα διαμορφώσουν σχέσεις με 

σχεδόν οποιοδήποτε φυτό ξενιστή ενδομυκόρριζων μυκήτων, και ως εκ τούτου πολύ 

πιο εύκολο να προσδιοριστούν. Η Arbuscule-Forming Μυκόρριζα (AMF) είναι ένας 

διαδεδομένος τύπος ενδομυκόρριζων που συνεργάζονται με καλλιέργειες και 

χορτοδοτικά φυτά, όπου μυκητιακές υφές των ειδών Glomeromycota διεισδύουν 

φλοιώδη κύτταρα της ρίζας και σχηματίζουν διακλαδισμένες δομές που ονομάζονται 

arbuscules. Το φυτό ξενιστής ωφελείται από την απόκτηση αναγκαίων θρεπτικών 
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ουσιών, ιδίως φωσφόρου, ασβεστίου, χαλκού, ψευδαργύρου κλπ, τα οποία είναι 

δυσπρόσιτα σε αυτό, με τη βοήθεια λεπτών απορροφητικών υφών του μύκητα. Ο 

φώσφορος είναι ένα εξαιρετικά ακίνητο στοιχείο επειδή απορροφάται εύκολα από 

σωματίδια χώματος και μία ελεύθερη φωσφόρου ζώνη δημιουργείται ταχέως γύρω από 

τις ρίζες των φυτών. Μερικές από τις εξωτερικές υφές μυκορριζικών μυκήτων μπορεί 

να εκτείνονται περισσότερο από 10 cm από την επιφάνεια της ρίζας που τους επιτρέπει 

να έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερο όγκο χώματος μη-αραιωμένη από τη ρίζα. Η μικρή 

διάμετρος των υφών (20 έως 50μm) επιτρέπει την πρόσβαση σε πόρους του εδάφους 

που δεν μπορούν να διερευνηθούν από τις ρίζες. Μπορούν επίσης να παράγουν 

εξωκυτταρικές αλκαλικές φωσφατάσες που μπορούν να κινητοποιήσουν Ρ από 

οργανικές πηγές. Μέσω της απέκκρισης των πρωτονίων, υδροξυλίων και οργανικών 

οξέων, οι μυκόρριζες τροποποιούν το οξειδοαναγωγικό δυναμικό γύρω από τη ρίζα και 

το μικκύλιο, επιταχύνουν επίσης το μετασχηματισμό του αδιάλυτου φωσφόρου από το 

έδαφος σε διαλυτή μορφή στο εδαφικό διάλυμα. Ως εκ τούτου, ένα ριζικό σύστημα που 

σχηματίζει ένα δίκτυο μυκόρριζων θα έχει μεγαλύτερη ωφέλιμη επιφάνεια για την 

απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών και την εξερεύνηση μεγαλύτερου όγκου εδάφους 

σε σύγκριση με τις ρίζες που δεν φέρουν μυκόρριζα. Οι υφές εκκρίνουν επίσης 

κολλώδη, ενώση με βάση τη ζάχαρη που ονομάζεται Glomalin, η οποία βοηθά να 

δεσμεύονται σωματίδια χώματος, και να δημιουργούν σταθερά συσσωματώματα 

εδάφους. Υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την χρήση των μυκόρριζων για την 

προώθηση της αειφόρου γεωργίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ευρέως αποδεκτά οφέλη 

από την συμβίωση στην αποτελεσματική διατροφή (και για τα δύο μακροθρεπτικά 

συστατικά, ιδιαίτερα P και ιχνοστοιχεία), στο υδατικό ισοζύγιο, προστασία των φυτών 

από το στρες που προκαλείται από βιοτικούς ή αβιοτικούς παράγοντες. Το Vesucular 

Arbuscular Mycorrhiza Root Inoculant(VAMRI) είναι ένα βιο-λίπασμα που βασίζεται 

σε κομμένες αποξηραμένες ρίζες αραβοσίτου, μολυσμένες με είδη Glomus (G. 

Mosseaeor, G. fasciculatum). Εκτός από μικροβιακό εμβόλιο αυτό το προϊόν 

χρησιμεύει επίσης σαν παράγοντας βιο-ελέγχου ασθενειών του εδάφους που 

μεταδίδονται μέσω των διαφόρων καλλιεργειών υπό διάφορες συνθήκες. Το VAMRI 

μπορεί να εφαρμοστεί για την πιπεριά, την τομάτα, την παπάγια, το κρεμμύδι, το 

καλαμπόκι, το φιστίκι, το σακχαροκάλαμο, την μελιτζάνα, την μπανάνα, καλλιέργειες 

φρούτων, το καρπούζι, κλπ. 

 

Βιολιπάσματα διαλυτοποίησης καλίου. 
Το κάλιο (Κ) είναι το τρίτο απαραίτητο θρεπτικό αναγκαίο για την ανάπτυξη 

των φυτών. Μερικά ριζοβακτηρίδια είναι σε θέση να διαλυτοποιούν αδιάλυτες μορφές 

καλίου. Το Bacillus edaphicus έχει αναφερθεί ότι αυξάνει την πρόσληψη του καλίου 

σε σιτάρι και το Paenibacillus glucanolyticus βρέθηκε ότι μπορεί να αυξήσει το ξηρό 

βάρος του μαύρου πιπεριού. Το γρασίδι σουδάν εμβολιάστηκε με το βακτηρίδιο 

Bacillus mucilaginosus διαλυτοποίησης καλίου, είχαν υψηλότερες αποδόσεις 

βιομάζας. Επίσης, Bacillus mucilaginosus σε συν-εμβολιασμό με το Bacillus 

megaterium διαλυτοποίησης φωσφόρου, προώθησε την ανάπτυξη της μελιτζάνας, της 

πιπεριάς και του αγγουριού. 
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Βιολογικά λιπάσματα για δευτερεύοντα μικροστοιχεία – 
διαλυτοποιητές ψευδαργύρου και σιδήρου. 

Ο ψευδάργυρος είναι στοιχείο υψίστης σημασίας. Βρίσκεται στο φλοιό της γης 

σε συγκέντρωση 0.008%, αλλά υπάρχουν εδάφη τα οποία εμφανίζουν ανεπαρκή 

περιεκτικότητα ψευδαργύρου πολύ κάτω από το κρίσιμο επίπεδο των 1.5 ppm του 

διαθέσιμου ψευδαργύρου. Η ανεπαρκής απορρόφηση του ψευδαργύρου από τα φυτά 

από το έδαφος μπορεί να ξεπεραστεί με εξωτερική εφαρμογή διαλυτού θειικού 

ψευδαργύρου (ZnSO4). Μικροοργανισμοί που βρίσκονται στο έδαφος μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως βιο-λιπάσματα και να παρέχουν μικροθρεπτικά, όπως Ζn, Fe, Cu, 

κ.λ.π. Ο ψευδάργυρος μπορεί να διαλυτοποιηθεί από τον Β subtilis, Thiobacillus 

thioxidans και Saccharomyces sp. Αυτά τα είδη είναι υπεύθυνα για την απορρόφηση 

Ζn σε εδάφη όπου ο φυσικός ψευδαργύρος είναι σε υψηλότερη συγκέντρωση ή σε 

συνδυασμό με αδιάλυτες φθηνότερες ενώσεις ψευδαργύρου όπως το οξείδιο του 

ψευδαργύρου (ΖnΟ), τον ανθρακικό ψευδάργυρο (ZnCO3) και θειούχο ψευδάργυρο 

(ZnS) αντί του δαπανηρού θειικού ψευδαργύρου. Η δέσμευση ψευδαργύρου λαμβάνει 

χώρα μέσω δύο κύριων μηχανισμών: ο πρώτος λειτουργεί σε όξινα εδάφη και βασίζεται 

στην ανταλλαγή κατιόντων, ο δεύτερος μηχανισμός λειτουργεί σε αλκαλικά εδάφη 

όπου ρύθμιση λαμβάνει χώρα με απορρόφηση του Ζn από CaCO3 και ως αποτέλεσμα 

σχηματίζεται ένα στερεό-διάλυμα ZnCaCO3. 

 

Ριζοβακτήρια που προωθούν την ανάπτυξη των φυτών(PGPR). 
Μια ομάδα βακτηρίων της ριζόσφαιρας (ριζοβακτηρίδια) που ασκούν μια 

ευεργετική επίδραση στην ανάπτυξη των φυτών αναφέρονται ως ριζοβακτηρίδια 

υποβοηθήσεως αναπτύξεως των φυτών ή PGPR. Τα PGPR είναι ένα γενικό 

αρκτικόλεξο που υποδεικνύει βακτήρια, που με συχνά άγνωστο τρόπο, μπορούν να 

τονώσουν την ανάπτυξη των φυτών. Ανήκουν σε διάφορα γένη, π.χ. Agrobacterium, 

Achromobacter, Alcaligenes, Arthrobacter, Actinoplanes, Azotobacter, Bacillus, 

Pseudomonas sp., Rhizobium, Bradyrhizobium, Erwinia, Enterobacter, 

Amorphosporangium, Cellulomonas, Flavobacterium, Streptomycesand, 

Xanthomonas. Αυτά τα βακτηρίδια διαφέρουν ως προς τον μηχανισμό προαγωγής της 

ανάπτυξης των φυτών, αλλά γενικά επηρεάζουν την ανάπτυξη μέσω διαλυτοποίησης 

Ρ, της ενίσχυσης πρόσληψης θρεπτικών, της παραγωγής αυξητικής ορμόνης φυτού ή 

παραγωγής μιας ποικιλίας αντιμικροβιακών ενώσεων που δρουν με διαφορετικούς 

τρόπους. Ο Bertrand et al. (2000) έδειξε ότι ένα ριζοβακτήριο που ανήκει στο γένος 

Achromobacter θα μπορούσε να ενισχύσει τον αριθμό των μαλλιών της ρίζας και το 

μήκος της στην ελαιοκράμβη (Brassica napus). Το Achromobacter αυξάνει την 

πρόσληψη ΝΟ3 και Κ και, κατά συνέπεια, το βλαστό και το ξηρό βάρος της ρίζας από 

22 έως 33 τοις εκατό και 6 έως 21 τοις εκατό, αντίστοιχα. Ένας από τους μηχανισμούς, 

υποβοηθήσεως αναπτύξεως των φυτών, των ριζοβακτηρίων είναι ο ανταγωνισμός 

έναντι των φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών λόγω της παραγωγής αντιμικροβιακών 

μεταβολιτών όπως τα σιδεροφόρα, τα αντιβιοτικά, τα κυανιούχα, ένζυμα 
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αποικοδόμησης μυκητιακών κυτταρικών τοιχωμάτων, άμμο, αεριώδη προϊόντα, 

συμπεριλαμβανομένων αμμωνίας (Idris et al, 2007, Lugtenberg και Kamilova, 2009). 

Ο μηχανισμός των αντιμυκητικών επιδράσεων έγκειται στην παραγωγή μιας ποικιλίας 

αντιμικροβιακών ενώσεων που δρουν με διαφορετικούς τρόπους. Οι ανταγωνιστικές 

δράσεις προκαλούνται από κυτταρόλυση, διαρροή ιόντων καλίου, διαταραχή της 

δομικής ακεραιότητας των μεμβρανών, αναστολή της μυκηλιακής ανάπτυξης και της 

βιοσύνθεσης πρωτεΐνης. Τα περισσότερα από τα προσδιοριζόμενα στελέχη βιοελέγχου 

Pseudomonas παράγουν αντιμυκητώδεις μεταβολίτες όπως φαιναζίνες, πυρρολνιτρίνη, 

pyoluteorinand και κυκλικά λιποπεπτίδια όπως viscosinamide. Αποδείχθηκε ότι η 

viscosinamide αποτρέπει τη μόλυνση των ζαχαρότευτλων από Pythium ultimum. Αυτά 

τα βακτηριακά στελέχη εκτός από την ανταγωνιστική δράση επηρεάζουν επίσης το 

αμυντικό σύστημα των φυτών. Ο ανταγωνισμός του σιδεροφόρου για την πρόσληψη 

του σιδήρου είναι ένας μεταξύ των μηχανισμών που ευθύνονται για την ανταγωνιστική 

δραστικότητα του Pseudomonas spp. Οι εκκρινόμενες ενώσεις χηλικοποίησης σιδήρου 

δεσμεύουν τα ιόντα τρισθενούς σιδήρου (Fe3þ), και προσλαμβάνονται από μικροβιακά 

κύτταρα μέσω αναγνώρισης από μεμβρανικές πρωτείνες (Srivastava και Shalini, 2008). 

Η παρουσία των ενώσεων χηλικού σιδήρου καθιστά τα βακτήρια καλύτερους 

ανταγωνιστές για το σίδηρο, αποτρέποντας με αυτό τον τρόπο την ανάπτυξη των 

παθογόνων μικροοργανισμών. Τα είδη Pseudomonas παράγουν δύο διαφορετικούς 

τύπους σιδεροφόρου: (. Oldal et al, 2002) pseudobactin και pyoverdin. Σιδεροφόρα που 

παράγονται από βακτήρια βιοελέγχου έχουν υψηλότερη προτίμηση για το σίδηρο από 

εκείνα που παράγονται από ορισμένους παθογόνους μύκητες, επιτρέποντας στα 

προηγούμενα μικρόβια να δεσμεύουν μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου σιδήρου, 

αποτρέποντας την διάδοση των παθογόνων μυκήτων (Hillel, 2005). Μερικοί 

συγγραφείς έχουν αναφέρει ότι Pseudomonas fluorescens-e που ανήκουν στην 

κατηγορία PGPR-e παράγουν σιδεροφόρα και να έχουν επίδραση βιοελέγχου εναντίον 

των P. ultimum, R. batatticola, Fusarium oxysporum. Άλλα είδη Pseudomonas όπως 

Pythium stutzeri παράγουν εξωκυτταρικά ένζυμα όπως χιτινάση και λαμινάση ικανά 

να διαλύσουν τα μυκήλια του Fusarium solani. Το Pseudomonas aeruginosa υπό 

συνθήκες περιορισμένου σιδήρου, παράγει τρεις τύπους σιδηροφόρων: pyoverdine, 

pyochelin και πρόδρομο σαλικυλικό οξύ, και επάγει την αντίσταση σε ασθένειες των 

φυτών που προκαλούνται από το Botrytis cinerea σε φασόλια και τομάτα, 

Colletotrichum lindemuthianum στα φασόλια. Το F. oxysporum προκαλεί μαρασμό του 

αγγειακού συστήματος και του αφθώδους, σήψη ρίζας και ασθένειες σήψης βολβού σε 

μια ευρεία ποικιλία των οικονομικά σημαντικών καλλιεργειών. Alternaria spp., 

Sclerotium spp. προκαλούν κηλίδες φύλλων, σήψη των ριζών και βλαστική σήψη, η 

οποία οδηγεί επίσης σε σοβαρές απώλειες απόδοσης. Το αντιμυκητιακό αποτέλεσμα 

των PGPRs επηρεάζεται από πολλούς περιβαλλοντικούς και γενετικούς παράγοντες. 

Βιοτικά και αβιοτικά περιβαλλοντικά σήματα μπορεί να έχουν μία σημαντική συμβολή 

στη ρύθμιση των γονιδίων βιοελέγχου Pseudomonas, π.χ. για την καταστολή της 

βιοσύνθεσης σιδεροφόρων. Μαζί με χαμηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου, οι διαθέσιμες 

πηγές άνθρακα και αζώτου που επηρεάζουν τoυς μοριακούς μηχανισμούς που 

εμπλέκονται στην βιοελεγκτική δραστηριότητα. 
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Κομπόστ ως λίπασμα. 
 

Τι είναι το κομπόστ. 
Η κομποστοποίηση είναι μία ελεγχόμενη μικροβιακή βιο-οξειδωτική 

διαδικασία στην οποία τα οργανικά βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα μετατρέπονται σε 

υγιεινό, πλούσιο προϊόν χούμο-κομπόστ, για χρήση ως βελτιωτικό εδάφους και 

ανόργανο λίπασμα. Πρόκειται για μια φθηνή, αποτελεσματική και βιώσιμη λύση για 

τα στερεά απόβλητα. Η διαδικασία εξαρτάται από έναν αριθμό παραγόντων, 

συμπεριλαμβανομένων, της θερμοκρασίας, της υγρασίας (τυπικά 40-60% κατά βάρος), 

το επαρκές οξυγόνο για να υποστηρίξει ένα αερόβιο περιβάλλον (τυπικά 5% ή 

περισσότερο), το μέγεθος των σωματιδίων, την αναλογία C/N και τον αριθμό των 

κύκλων που λαμβάνουν μέρος. Η αποτελεσματική διαχείριση αυτών των παραγόντων 

θα επιταχύνει τη διαδικασία κομποστοποίησης. Το κόμποστ μπορεί να οριστεί ως 

οργανικό λίπασμα ή λίπασμα που παράγεται ως αποτέλεσμα της αερόβιας, αναερόβιας 

ή μερικώς αερόβιας αποσύνθεσης μιας ευρείας ποικιλίας φυτικών, ζωικών, 

ανθρώπινων και βιομηχανικών αποβλήτων. Η κομποστοποίηση έχει μακρά παράδοση 

σχεδόν παντού στον κόσμο. Ήταν μια κύρια πρακτική στην πρώιμη κινεζική γεωργία, 

αλλά έχει επίσης ασκηθεί στην Ινδία και την Ευρώπη για αιώνες. Το λίπασμα είναι ένα 

σκουρόχρωμο, εύθρυπτο, γήινο υλικό, το οποίο συνήθως περιέχει λιγότερο από 2% 

(w/w) αζώτου, φωσφόρου και καλίου (Ν: Ρ: Κ). Έχει επίσης μικροσκοπικούς μύκητες, 

βακτήρια, γαιοσκώληκες και σκαθάρια κοπριάς. Το μίγμα αυτό δημιουργεί μια 

συμβιωτική τροφική αλυσίδα εντός του εδάφους. Η αποσύνθεση υλικών τροφοδοτεί 

τους οργανισμούς και βοηθά στον αερισμό του εδάφους, ενώ επίσης διατηρεί την 

υγρασία. Η θρεπτική αξία του κομπόστ ποικίλλει ευρέως, ανάλογα με τη φύση της 

πρώτης ύλης που αποικοδομείται και μετατρέπεται σε λίπασμα. 

 

Το κόμποστ γενικά κατηγοριοποιείται ως εξής: 

➢ Γεωργικό κομπόστ: Αυτό παράγεται από υλικά που διατίθενται στο 

αγρόκτημα και σε άλλες αγροτικές περιοχές. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται 

μπορεί να είναι το άχυρο, τα φύλλα, η κλίνη των βοοειδών, τα απορρίμματα φρούτων 

και λαχανικών, το βιοαέριο και ο πολτός των φυτών. Κατά μέσο όρο, περιέχει 0.5% 

Ν, 0.2% P2O5 και 0,5% K2O. Το γεωργικό κομπόστ βρίσκεται κυρίως και 

χρησιμοποιείται σε αγροκτήματα ως ογκώδες οργανικό λίπασμα. 

➢ Αστικό ή κομπόστ πόλης: Αυτό αναφέρεται σε κομπόστ 

παρασκευασμένα από αστικά και βιομηχανικά απόβλητα, σκουπίδια της πόλης, υλικά 

καθαρισμού λυμάτων, απόβλητα εργοστασίων κλπ. Η τυπική σύνθεση του είναι 1,5-

2,0% Ν, 1,0% P2O5 και 1,5% K2O. Εμπορικώς παρασκευασμένο αστικό κομπόστ έχει 

αναφερθεί ότι περιέχει 1% Fe, περίπου 375 mg/kg Cu, 705 mg/kg Ζn, 740 mg/kg Μn 

και μικρές ποσότητες άλλων μικροθρεπτικών συστατικών. 
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➢ Κομπόστ γαιοσκωλήκων: Είναι ένα σημαντικό είδος κομπόστ που 

περιέχει αυγά γαιοσκωλήκων, περιττώματα, ευεργετικούς μικροοργανισμούς, 

ακτινομύκητες, θρεπτικά συστατικά των φυτών, οργανική ύλη, ένζυμα, ορμόνες, κλπ 

είναι ένα οργανικό λίπασμα που παράγεται από γαιοσκώληκες και περιέχει κατά μέσο 

όρο 0.6% Ν, 1.5 % P2O5 και 0.4% K2Ο. Εκτός από N P K, είναι επίσης μια πηγή 

μικροθρεπτικών, και περιέχει κατά μέσο όρο 22 mg/kg Fe, 13 mg/kg Ζn, 19 mg/kg 

Mn και 6 mg/kg Cu. Βοηθά στην οικονομικά αποδοτική και αποτελεσματική 

ανακύκλωση των αποβλήτων των ζώων (πουλερικά, άλογο, περιττώματα 

χοιροστασίου και κοπριά βοοειδών), γεωργικά υπολείμματα και βιομηχανικά 

απόβλητα με  χρήση χαμηλής ενέργειας. 

Υπάρχουν διάφορες παράμετροι που χρησιμοποιούνται συνήθως για την 

αξιολόγηση της ποιότητας κομπόστ. Σε γενικές γραμμές, αυτές οι παράμετροι 

περιλαμβάνουν το δείκτη βλαστήσεως (GI), τον υδατοδιαλυτό οργανικό άνθρακα 

(WSOC), το υδατοδιαλυτό οργανικό άζωτο (WSON), το ρΗ, την ηλεκτρική 

αγωγιμότητα (ΕΚ), την υγρασία, και το συνολικό περιεχόμενο οργανικής ύλης (ΤΟΜ). 

Είναι αποδεκτό ότι οποιαδήποτε παράμετρος από μόνη της δεν μπορεί να προσδιορίσει 

την ωριμότητα του λιπάσματος, η οποία πρέπει να εκτιμηθεί από έναν συνδυασμό 

διαφορετικών φυσικών (οσμή, χρώμα, θερμοκρασία, μέγεθος των σωματιδίων), 

χημικών (C/N αναλογία, ανόργανο Ν, περιεκτικότητα ρύπων όπως βαρέα μέταλλα και 

οργανικά, το ρΗ, η ποιότητα οργανικής ύλης, διυγράνσεως) και βιολογικών ιδιοτήτων 

(δείκτες μικροβιακής δράσης όπως η αναπνοή, το περιεχόμενο ΑΤΡ, η ενζυμική 

δραστικότητα, η μικροβιακή βιομάζα, το ανοργανοποιημένο άζωτο). Το ρΗ του 

ώριμου κομπόστ είναι συνήθως περίπου 7,5 και έχει μια αναλογία C:N που κυμαίνεται 

από 10:1 έως 20:1. Η θερμοκρασία στο σωρό είναι ίση με εκείνη του περιβάλλοντος 

αέρα. Κομπόστ μυρίζει έντονα χώμα, και σταματάει να θερμαίνεται αφού γυριστεί και 

ποτιστεί, μοιάζει με σκούρο χώμα, και δεν έχει αναγνωρίσιμα είδη διατροφής, φύλλα 

ή χορτάρι. Η εφαρμογή ανώριμου κομπόστ έχει αποτέλεσμα στο έδαφος, την αναστολή 

βλάστησης των σπόρων, την καταστροφή της ρίζας, και μια μείωση στη συγκέντρωση 

Ο2 και στο οξειδοαναγωγικό δυναμικό, τα οποία επιβάλλουν την ανάγκη για 

αξιολόγηση της ωριμότητας του κομπόστ. 

 

Κομπόστ - οφέλη και χρήση. 
Όταν εφαρμόζεται κομπόστ στο έδαφος (οργανική κοπριά) ή εκχυλίσματα 

κομπόστ, έχουν ευεργετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη των φυτών και η εφαρμογή 

του θεωρείται ως ένα πολύτιμο για την τροποποίηση του εδάφους. Είναι πολύ 

δημοφιλές ως μέσο βελτίωσης των φυσικών ιδιοτήτων του εδάφους και τον εφοδιασμό 

των φυτών με θρεπτικά. Παρέχει επίσης θρεπτικά συστατικά πλούσια σε οργανικό 

άνθρακα για την μικροβιακή βιομάζα, η οποία μετατρέπει τα φυτικά υπολείμματα σε 

διαθέσιμα θρεπτικά συστατικά τα οποία με τη σειρά τους γίνονται διαθέσιμα στις 

καλλιέργειες αυτό ενισχύει και τη βιοποικιλότητα των μικροοργανισμών του εδάφους. 

Οργανικά λιπάσματα (ζώων/ φυτών) ενεργοποιούν επίσης φυσική μικροχλωρίδα στο 

έδαφος και τη ριζόσφαιρα των φυτών και είναι εξαιρετικό μέσο για την ενίσχυση των 

φυσικών μικροβιακών πληθυσμών. Το λίπασμα περιέχει μακροθρεπτικά και 
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μικροθρεπτικά συστατικά, τα οποία συχνά απουσιάζουν από τα συνθετικά λιπάσματα 

και απελευθερώνουν θρεπτικά συστατικά σιγά-σιγά που διαρκούν πάνω από μήνες ή 

χρόνια, σε αντίθεση με τα συνθετικά λιπάσματα. Ενισχύει το χώμα, εξουδετερώνει 

τόσο όξινα όσο και αλκαλικά εδάφη, φέρνοντας τα επίπεδα ρΗ στη βέλτιστη περιοχή 

για τη διαθεσιμότητα θρεπτικών ουσιών στα φυτά. Το κομπόστ βοηθά στη δέσμευση 

συστάδων σωματιδίων του εδάφους, που ονομάζεται συσσωματώματα, τα οποία 

παρέχουν την καλή δομή του εδάφους. Τέτοια εδάφη είναι γεμάτα από μικροσκοπικά 

κανάλια αέρα και πόρους που συγκρατούν τον αέρα, την υγρασία και τα θρεπτικά 

συστατικά. Κάνει ευκολότερη την κατεργασία του εδάφους και είναι επίσης χρήσιμο 

για τον έλεγχο της διάβρωσης. Η διάβρωση συχνά είναι το τελικό αποτέλεσμα της 

χαμηλής γονιμότητας του εδάφους. Το κομπόστ και ο χούμος που περιέχει μπορεί να 

ενσωματωθεί με το έδαφος, σχηματίζοντας μια καλή δομή που ενθαρρύνει τη βέλτιστη 

γονιμότητα και την αντίσταση στην διάβρωση. Συγκριτικά νέα εφαρμογή για το 

κομπόστ είναι αυτή της βιολογικής αποκατάστασης. Πολλά πράγματα μπορούν να 

μολύνουν τα επιφανειακά ύδατα, τα εδάφη και τους υπόγειους ταμιευτήρες. Οι 

μικροοργανισμοί στο κομπόστ αποικοδομούν μολυντές στο νερό ή στο έδαφος. Οι 

μολυντές χωνεύονται, μεταβολίζονται και μεταμορφώνονται σε χούμο και αδρανή 

παραπροϊόντα όπως διοξείδιο του άνθρακα, νερό και άλατα. Το κομπόστ 

βιοεπανόρθωσης είναι αποτελεσματική στην αποικοδόμηση ή τροποποίηση 

χλωριωμένων και μη-χλωριωμένων υδρογονανθράκων, χημικών διατήρησης ξύλου, 

διαλυτών, βαρέων μετάλλων, παρασιτοκτόνων, προϊόντων πετρελαίου και εκρηκτικών 

υλών. 

 

Μικροβιακή κοινότητα σε λίπασμα κομπόστ 
Κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης διαφορετικών ζωικών-φυτικών 

αποβλήτων όπως νεκρά φυτά, γεωργικά απόβλητα και τα απόβλητα βοοειδών, 

αποδομούνται από διάφορους αποσυνθετικούς μικροοργανισμούς με κυτταρινολυτική-

λιγνολυτική δραστηριότητα όπως Trichoderma viridae, Aspergillus niger, Aspergillus 

terreus, Bacillus sp, κ.λ.π. Τα κομπόστ υποστηρίζουν υψηλά επίπεδα πληθυσμών 

βακτηρίων με υψηλό το ποσοστό των Gram-αρνητικών. Μερικά από τα προϊόντα 

απομόνωσης εμφανίζουν πρωτεολυτική δραστηριότητα η οποία θεωρείται ως πιθανός 

μηχανισμός της καταστολής ή του ανταγωνισμού με άλλους μικροοργανισμούς. Τα 

κύρια γένη Gram-αρνητικών βακτηρίων που προσδιορίζονται στο ώριμο λίπασμα είναι 

Pseudomonas, Serratia, Klebsiella και Enterobacter. Όλα τα Gram-θετικά έχουν 

χαρακτηριστεί ως Bacillus spp. Τα ουσιώδη στοιχεία που απαιτούνται από τους 

μικροοργανισμούς κομποστοποίησης είναι άνθρακας, άζωτο, οξυγόνο και υγρασία. 

Εάν οποιαδήποτε από αυτά τα στοιχεία λείπει, ή αν δεν παρέχεται στην κατάλληλη 

αναλογία, οι μικροοργανισμοί δεν θα αναπτυχθούν και δεν θα παρέχουν την επαρκή 

θερμότητα. Μια διαδικασία κομποστοποίησης που λειτουργεί στη βέλτιστο βαθμό θα 

μετατρέψει οργανική ύλη σε σταθερό λίπασμα που είναι άοσμο και απαλλαγμένο από 

παθογόνα και είναι ένα φτωχό υπόστρωμα αναπαραγωγής για τις μύγες και άλλα 

έντομα. Επιπλέον, μειώνει σημαντικά τον όγκο και το βάρος των οργανικών 



 

 pg. 21 

 
 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 

αποβλήτων, καθώς η διαδικασία κομποστοποίησης μετατρέπει μεγάλο μέρος του 

βιοαποικοδομήσιμου συστατικού προς αέριο διοξείδιο του άνθρακα. 

Η περίοδος κομποστοποίησης διέπεται από έναν αριθμό παραγόντων, 

συμπεριλαμβανομένων τη θερμοκρασία, την υγρασία, το οξυγόνο, το μέγεθος των 

σωματιδίων, την αναλογία άνθρακα-αζώτου και τον αριθμό των κύκλων που 

εμπλέκονται. Σε γενικές γραμμές, η αποτελεσματική διαχείριση αυτών των 

παραγόντων θα επιταχύνει τη διαδικασία κομποστοποίησης. 

 

Προετοιμασία κομπόστ. 
Η διαδικασία της κομποστοποίησης διεξάγεται με τρεις κατηγορίες μικροβίων: 

• ψυχρόφιλα - μικρόβια χαμηλή θερμοκρασία. 

• Μεσόφιλα-μέσο μικρόβια θερμοκρασία. 

• θερμόφιλα - μικρόβια υψηλή θερμοκρασία. 

Γενικά, η κομποστοποίηση αρχίζει στις μεσόφιλες θερμοκρασίες και προχωρεί 

στην θερμόφιλη περιοχή. Αυτό οφείλεται στον οξειδωτικό μεταβολισμό των 

μικροοργανισμών, η οποία είναι εξώθερμη και η θερμότητα που παράγεται είναι 

αρκετή για να αυξηθεί η θερμοκρασία της οργανικής ύλης στους 65-75 °C επί μία 

περίοδο μέχρι 10 ημέρες. Το θερμοφιλικό στάδιο της κομποστοποίησης εμφανίζεται 

ως μηχανισμός αυτοαποστείρωσης μέσω του οποίου τα παθογόνα, οι θερμοασταθής 

μικροβιακές και οι φυτικές τοξίνες καταστρέφονται. Η θερμοκρασία είναι ευθέως 

ανάλογη προς τη βιολογική δραστικότητα εντός του συστήματος κομποστοποίησης. 

Καθώς ο μεταβολικός ρυθμός των μικροβίων επιταχύνει η θερμοκρασία μέσα στο 

σύστημα αυξάνει. Αντιστρόφως, καθώς ο μεταβολικός ρυθμός των μικροβίων 

μειώνεται, η θερμοκρασία του συστήματος μειώνεται. Δεν διασπάται πλήρως όλη η 

οργανική ύλη. Η λιγνίνη, τα λιγνό-κυτταρικά και άλλα φυτικά συστατικά 

τροποποιούνται αργά και γίνονται μέρος του τελικού σταθερού λιπάσματος. Διαλυτά 

φυτικά και εξοιδήματα βιο-αποικοδομούνται πιο γρήγορα. Μετά οι πιο εύκολα 

αποσυντιθέμενες οργανικές ύλες καταναλώνονται στο λίπασμα, η βιολογική 

δραστικότητα μειώνεται σε ένταση, και οι θερμοκρασίες και η κατανάλωση οξυγόνου 

μειώνονται. Το κομπόστ στη συνέχεια εισέρχεται στην φάση σκλήρυνσης, κατά την 

οποία η αποσύνθεση προχωρά πιο αργά και οργανική ύλη μετατρέπεται σε σταθερές 

χουμικές τελικές ουσίες ή ώριμο λίπασμα. Τα υπολείμματα καλλιεργειών είναι 

λιπασματοποιήσιμη ύλη, αλλά αν και είναι υψηλή σε άνθρακα, είναι ανεπαρκής σε 

άζωτο. Αντιθέτως, τα ζωικά απόβλητα είναι πλούσια σε άζωτο και πολύ συχνά χαμηλής 

περιεκτικότητας σε άνθρακα. 

 

Κομπόστ ως φυτοπροστασία 
Το κόμποστ μπορεί να μετασχηματιστεί σε κατασταλτικό λίπασμα μετά τον 

εμβολιασμό παραγόντων βιοελέγχου ειδικά δραστικό έναντι μιας ασθένειας φυτού. 

Στην πράξη, το κόμποστ δεν αποικείται μόνιμα ή με φυσικό τρόπο από ένα ευρύ φάσμα 

παραγόντων βιοελέγχου επειδή καταστρέφονται από τις υψηλές θερμοκρασίες κατά τη 
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διάρκεια της ενεργού κομποστοποίησης. Για να είναι αποτελεσματικοί οι παράγοντες 

βιοελέγχου πρέπει να επαναποικίζουν το κομπόστ κατά τη διαδικασία της ωρίμανσης 

και αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Για παράδειγμα, κόμποστ που παράγεται κοντά σε 

δάσος είναι πολύ πιο πιθανό να αποικιστεί από πιο αποτελεσματικούς παράγοντες 

βιοελέγχου και πιο συνεπής στην καταστολή ασθενειών, όπως ριζοκτονία, από αυτά 

που παράγονται σε ένα κλειστό σύστημα. Οι μικροοργανισμοί που δείχνουν προτίμηση 

στην αποίκηση και αντιμετώπιση παθογόνων των φυτών θα μπορούσαν να 

ταξινομηθούν ως παράγοντες βιοελέγχου. 

Οι μικροοργανισμοί που διεγείρονται από τις τροποποιήσεις στο λίπασμα, 

συμβάλλουν στην κατασταλτική δράση του τροποποιημένου εδάφους μέσω τεσσάρων 

μηχανισμών ελέγχου: αντιβίωση, ανταγωνισμός, παρασιτισμός, και πρόκληση 

συστηματική αντίστασης. 

 Η αντιβίωση είναι η αναστολή μίας αύξησης οργανισμού με ένα μεταβολικό 

προϊόν όπως ένα αντιβιοτικό που παράγεται από έναν άλλον οργανισμό. το 

Agrobacterium radiobacterium 84 παράγει βακτηριοσίνη, που ονομάζεται agrocin, η 

οποία είναι ευρέως αποδεκτή ως εμπορικό προϊόν για τον έλεγχο του όγκου του λαιμού 

μια σοβαρή ασθένεια των πυρηνόκαρπων σε φυτώρια, και σε πολλά άλλα ξυλώδη 

φυτά. Τα Lysobacter και τα Myxobacteria είναι γνωστό ότι παράγουν άφθονες 

ποσότητες λυτικών ενζύμων, και μερικές απομονώσεις έχουν δείξει ότι είναι 

αποτελεσματικά στην καταστολή των παθογόνων μυκήτων των φυτών. Έκφραση και 

έκκριση αυτών των ενζύμων από διαφορετικούς μικροοργανισμούς μπορεί μερικές 

φορές να έχει ως αποτέλεσμα την καταστολή της δραστηριότητας των παθογόνων των 

φυτών άμεσα. Για παράδειγμα, ο έλεγχος του Sclerotium rolfsii από Serratia 

marcescens φαίνεται να αντιμετωπίζεται με την έκφραση της χιτινάσης. Ορισμένα 

προϊόντα της λυτικής δραστικότητας του ενζύμου μπορούν να συμβάλουν στην έμμεση 

καταστολή της ασθένειας. Για παράδειγμα, οι ολιγοσακχαρίτες που προέρχονται από 

τα κυτταρικά τοιχώματα των μυκήτων είναι γνωστό ότι είναι ισχυροί επαγωγείς της 

άμυνας του φυτού ξενιστή. Το ένζυμο β-1,3-γλυκανάσης συμβάλλει σημαντικά στις 

δραστηριότητες βιοελέγχου του στελέχους Lysobacter enzymogenes C3. 

Οι μικροοργανισμοί ανταγωνίζονται για τα θρεπτικά συστατικά, όπως υψηλής 

ενέργειας υδατάνθρακες, άζωτο και σίδηρο, καθώς και για θέσεις μόλυνσης, οξυγόνο 

και χώρο. 

Ως παράδειγμα της παρασιτισμού είναι παρασιτικοί μύκητες που εισβάλουν 

στα παθογόνα των φυτών με αποτέλεσμα την αποδόμησή τους και το θάνατο. Ο 

αποτελεσματικός έλεγχος του Rhizoctonia solanican επιτυγχάνεται με την εφαρμογή 

απομόνωσης του Trichoderma species σε συνδυασμό με οποιονδήποτε από τους 

διάφορους βακτηριακούς παράγοντες βιοελέγχου. Οι εκπρόσωποι του γένους 

Trichoderma αποτελούν τους κύριους μικροοργανισμούς που απομονώθηκαν από 

κομπόστ που παρασκευάζεται από λιγνοκυτταρικά απόβλητα και είναι ικανά να 

παρασιτούν τον Rhizoctonia solani. 

Ο μηχανισμός της επαγόμενης συστηματικής αντοχής βασίζεται στην 

ενεργοποίηση της παραγωγής φυτικών μεταβολιτών όπως σαλικυλικό οξύ, πρωτεΐνες 
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που σχετίζονται με την άμυνα ή άλλες ενώσεις οι οποίες οδηγούν σε μία συστηματική 

αντοχή του φυτού σε παθογόνα. Ορισμένα στελέχη βιοελέγχου του Pseudomonas sp. 

και Trichoderma sp. είναι γνωστό ότι προκαλούν έντονα τις άμυνες του ξενιστή φυτού. 

Σε αρκετές περιπτώσεις εμβολιασμού με ριζοβακτηρίδια υποβοηθήσεως ανάπτυξης 

των φυτών (PGPR) ήταν αποτελεσματικά στον έλεγχο πολλαπλών ασθενειών που 

προκαλούνται από διάφορα παθογόνα, συμπεριλαμβανομένης της ανθράκωσης 

(Colletotrichum lagenarium), γωνιακές κηλίδες φύλλου (Pseudomonas syringae pv. 

lachrymans) και της βακτηριακής μάρανσης (Erwinia tracheiphila). 

Η ποσοτική συνεισφορά των βιολογικά δραστικών ενώσεων στην καταστολή 

της ασθένειας είναι πιθανό να εξαρτάται από τη σύνθεση και η αναλογία άνθρακα προς 

άζωτο της οργανικής ύλης του εδάφους που χρησιμεύει ως πηγή τροφής για τους 

μικροβιακούς πληθυσμούς στο έδαφος και τη ριζόσφαιρα. Ωστόσο, οι δραστηριότητες 

αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη 

καταστολή της ασθένειας. Όταν οι κατάλληλοι ανταγωνιστές ήδη υπάρχουν στο χώμα 

ή το υπόστρωμα, αλλά δεν παρέχουν ικανοποιητικό επίπεδο ελέγχου της ασθένειας η 

δραστηριότητά τους πρέπει να εντατικοποιηθεί. Για παράδειγμα, μετά τη συγκομιδή 

στον έλεγχο ασθενειών, η προσθήκη χιτοζάνης μπορεί να διεγείρει τη μικροβιακή 

αποικοδόμηση των παθογόνων παρόμοια με εκείνη ενός εφαρμοσμένου υπερ-

παράσιτου. Η χιτοζάνη είναι ένα μη τοξικό και βιοαποικοδομήσιμο πολυμερές της β-

1,4-γλυκοζαμίνης που παράγεται από χιτίνη με αλκαλική αποακυλίωση. 

Η τροποποίηση του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών με χιτοζάνη 

κατέστειλε την σήψη των ριζών που προκαλείται από το Fusarium oxysporumf sp. 

radicis-lycopersici στην τομάτα. Αν και ο ακριβής μηχανισμός δράσης της χιτοζάνης 

δεν είναι πλήρως κατανοητός, έχει παρατηρηθεί ότι η αγωγή με χιτοζάνη έχει αυξήσει 

την αντίσταση απέναντι σε παθογόνους μικροοργανισμούς. Η έκταση, στην οποία το 

κόμποστ καταστέλλει αυτή την ασθένεια, εξαρτάται από τη χημική-φυσική φύση των 

υλικών που λιπασματοποιούνται και αυξάνει με την ωριμότητα του κομπόστ. 

 

ΤΎΠΟΙ ΒΙΟ-ΛΙΠΑΣΜΆΤΩΝ ΒΆΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑΣ 
ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΛΙΚΏΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΩΣ 
ΦΟΡΕΊΣ 

 

Με βάση τις φυσικές ιδιότητες και τα υλικά που χρησιμοποιούνται ως φορείς, 

οι διάφοροι τύποι βιο-λιπασμάτων κατασκευάζονται από διαφορετικούς παραγωγούς. 

Αυτά είναι εμβόλια που βασίζονται σε φορείς, εμβόλια με βάση το άγαρ, καλλιέργειες 

ζωμού και ξηρές καλλιέργειας. Νέες εξελίξεις σε παραγωγές βιολιπασμάτων όπως (i) 

ξηρού πάγου εμβόλια (π.χ. BAIF, IARI Ινδία) (ii) πάστα Rhizobium (π.χ. KALO Inc. 

USA), (iii) κοκκώδη εμβόλια (π.χ. εμφύτευμα εδάφους του Nitragin, USA) (iv) 

σύμπηξη (π.χ. Pelinoc της Nitragin), (v) παγιδευμένα rhizobia πολυακρυλαμιδίου (π.χ. 

Agrosoke) και (vi) προ-επικαλυμμένοι σπόροι (π.χ. Prillcote της Νέας Ζηλανδίας) 
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φαίνεται να είναι περισσότερο ελπιδοφόροι για την επιτυχία εμβολιασμού σε τροπικά 

ψυχανθή. 

 

Βιολιπάσματα φορείς. 
Επί του παρόντος τα βιο-λιπάσματα παρέχονται ως εμβόλια μικροβιακών 

φορέων τα οποία προστίθενται στο έδαφος για να εμπλουτίσουν τη γονιμότητα του 

εδάφους. Ο φορέας είναι ένα μέσο, το οποίο μπορεί να μεταφέρει τους 

μικροοργανισμούς σε επαρκείς ποσότητες και να τους κρατήσει βιώσιμους κάτω από 

συγκεκριμένες συνθήκες και να παρέχονται εύκολα στους αγρότες. Η χρήση του 

ιδανικού υλικού φορέα είναι απαραίτητη στην παραγωγή καλής ποιότητας βιο-

λιπάσματος. 

Ένας καλός φορέας θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

➢ Εξαιρετικά απορροφητικός (ικανότητα συγκράτησης νερού) και εύκολο 

να επεξεργαστεί. 

➢ Μη-τοξικός για τους μικροοργανισμούς. 

➢ Εύκολος στην αποτελεσματική αποστείρωση. 

➢ Διατίθεται σε επαρκή ποσότητα και χαμηλό κόστος. 

➢ Παρέχει καλή πρόσφυση στους σπόρους προς σπορά. 

➢ Έχει καλή ρυθμιστική ικανότητα. 

➢ Υψηλή περιεκτικότητα οργανικής ύλης και ικανότητα συγκράτησης 

νερού μεγαλύτερη από 50%. 

 

Άλλα βασικά κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επιλογή φορέα 

σχετικά με την επιβίωση των βακτηρίων του εμβολίου: 

➢ Επιβίωση των βακτηρίων του εμβολίου σε σπόρους. Οι σπόροι δεν 

σπέρνονται πάντα αμέσως μετά την επικάλυψη των σπόρων με το εμβόλιο βακτηρίων. 

Τα βακτήρια πρέπει να επιβιώσουν στην επιφάνεια του σπόρου κατά τις συνθήκες 

ξηράνσεως έως ότου διατεθούν στο έδαφος. 

➢ Η επιβίωση των εμβολίων βακτηρίων κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αποθήκευσης. 

➢ Η επιβίωση των εμβολίων βακτηρίων στο χώμα. Μετά την εισαγωγή 

στο έδαφος, τα εμβόλια βακτηρίων έχουν να ανταγωνιστούν τους μικροοργανισμούς 

που υπάρχουν φυσικά στο έδαφος για τα θρεπτικά συστατικά και την βιοθέση, και 

πρέπει να επιβιώσουν από επίθεση των πρωτόζωων. Τέτοια υλικά-φορείς που 

προσφέρουν τα διαθέσιμα θρεπτικά συστατικά και/ή κατοικήσιμοι μικρο-πόροι στα 

εμβόλια βακτηρίων θα είναι επιθυμητοί. Υπό αυτή την έννοια, τα υλικά με μικρο-

πορώδη δομή, όπως συσσωμάτωμα χώματος και κάρβουνου, θα είναι καλοί φορείς 

για εμβόλια εδάφους. 
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Τα βιο-λιπάσματα παρέχονται στο έδαφος είτε με «εμβολιασμό των σπόρων» 

όπου το εμβόλιο (μίγμα βακτηρίων-φορέα) αναμιγνύεται με νερό για να πάρει την 

μορφή πολτού και στη συνέχεια αναμιγνύεται με σπόρους ή με «εμβολιασμό του 

εδάφους» όπου εξαπλώνεται το πάνω από τον αγρό κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας. 

Στην περίπτωση του εμβολιασμού σπόρου ο φορέας πρέπει να είναι σε μια μορφή 

λεπτής σκόνης. Για να επιτευχθεί η σφιχτή επικάλυψη εμβολίου στην επιφάνεια του 

σπόρου συνίσταται να γίνεται χρήση κόλλας, όπως αραβικό κόμμι, 

μεθυλαιθυλοκυτταρίνη, διαλύματα σακχαρόζης και φυτικά έλαια. Οι εμβολιασμοί 

σπόρων δεν μπορούν πάντα να είναι επιτυχημένοι λόγω της χαμηλής πληρότητας 

θρόμβων από τα εμβολιασμένα rhizobia ως αποτέλεσμα του εμβολιασμού ή λόγω 

χαμηλού αριθμού εγκατάστασης εμβολιασμένων rhizobacterial στελεχών. 

Αυτό μπορεί να οφείλεται σε χαμηλό πληθυσμό ή/και χαμηλή επιβίωση του 

εμβολιασμένου βακτηριακού στελέχους στην επιφάνεια του σπόρου και εντός του 

εδάφους. Σε μία τέτοια περίπτωση, «εμβολιασμού του εδάφους» θα υιοθετηθεί, 

σύμφωνα με την οποία ένας μεγάλος πληθυσμός βακτηριακών στελεχών μπορεί να 

εισάγονται στο έδαφος. Για τον εμβολιασμό του εδάφους σε γενικές γραμμές, 

κοκκώδες εμβόλιο τοποθετείται στο αυλάκι κάτω ή δίπλα στο σπόρο. Αυτό αυξάνει 

την πιθανότητα για το στέλεχος εμβολίου να έρθει σε επαφή με τις ρίζες των φυτών. 

Διάφοροι τύποι υλικών που χρησιμοποιούνται ως φορείς για τους σπόρους ή τον 

εμβολιασμό του εδάφους. Τύρφη, λιγνίτης, βερμικουλίτης, άνθρακας, πιεσμένη λάσπη, 

κοπριά και μίγμα χώματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υλικά-φορείς. Η ουδέτερη 

τύρφη χώμα / λιγνίτη είναι καλύτερα υλικά φορείς για την παραγωγή βιολιπασμάτων. 

Για την παρασκευή του εμβολίου σπόρων, το υλικό-φορέας αλέθεται σε λεπτή σκόνη 

με μέγεθος σωματιδίων 10-40 μm. Για τον εμβολιασμό του εδάφους, το υλικό-φορέας 

με κοκκώδη μορφή (0.5-1.5 mm) χρησιμοποιείται γενικά. Κοκκώδεις μορφές τύρφης, 

περλίτη, κάρβουνου ή συσσωματώματα εδάφους είναι κατάλληλα για τον εμβολιασμό 

του εδάφους. 

 

Υγρά βιολιπάσματα. 
Η ισχύς των βιο-λιπασμάτων καθορίζεται από δύο βασικές παραμέτρους: τον 

αριθμό των κυττάρων και την αποτελεσματικότητα των μικροοργανισμών να 

δεσμεύουν το άζωτο ή να διαλυτοποιούν τα φωσφορικά άλατα. 

Τα υγρά βιο-λιπάσματα είναι υγρά σκευάσματα που περιέχουν την 

αδρανοποιημένη μορφή του επιθυμητού μικροοργανισμού και των θρεπτικών ουσιών 

τους, μαζί με τις ουσίες που προωθούν το σχηματισμό των κοιμώμενων σπόρων ή 

κύστες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αντοχή σε δυσμενείς συνθήκες. Η αδρανής 

μορφή ερχόμενη σε επαφή με το έδαφος, βλασταίνει για να παράγει νέα παρτίδα 

ενεργών κυττάρων. Αυτά τα κύτταρα αναπτύσσονται και πολλαπλασιάζονται με τη 

χρήση της πηγής άνθρακα από το έδαφος ή από τα εξιδρώματα των ριζών. 

Ως εναλλακτική λύση στα συμβατικά βιο-λιπάσματα με βάση τον φορέα, έχει 

αναπτυχθεί τεχνολογία υγρού σκευάσματος στο Τμήμα Γεωργικής Μικροβιολογίας, 

TNAU, και Coimbatore η οποία έχει περισσότερα πλεονεκτήματα από τα εμβόλια 
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φορέως. Τα πλεονεκτήματα των υγρών βιο-λιπασμάτων σε σχέση με τα συμβατικά με 

βάση φορείς βιο-λιπάσματα αναφέρονται παρακάτω: 

➢ Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής -12 έως 24 μήνες. 

➢ Δεν μολύνεται. 

➢ Δεν υπάρχει απώλεια των ιδιοτήτων λόγω της αποθήκευσης έως 45º C. 

➢ Μεγαλύτερη δυνατότητα να ανταγωνιστεί τον γηγενή πληθυσμό. 

➢ Υψηλοί πληθυσμοί μπορούν να διατηρήσουν πάνω από 109 κύτταρα/ml 

από 12 έως 24 μήνες. 

➢ Εύκολη αναγνώριση με χαρακτηριστική μυρωδιά ζύμωσης. 

➢ Εξοικονόμηση κόστους σε υλικό-φορέα, κονιορτοποίηση, 

εξουδετέρωση, αποστείρωση, συσκευασία και μεταφορά. 

➢ Πρωτόκολλα ελέγχου ποιότητας είναι εύκολα και γρήγορα. 

➢ Καλύτερη επιβίωση στους σπόρους και στο έδαφος. 

➢ Δεν χρειάζεται να δουλεύουν μονάδες παραγωγής βιο-λιπασμάτων όλο 

το χρόνο. 

➢ Πάρα πολύ εύκολο στη χρήση από τον αγρότη. 

➢ Οι δοσολογίες είναι 10 φορές μικρότερες από αυτά με βάση τον φορέα 

σε  μορφή σκόνης βιο-λιπάσματα. 

➢ Υψηλά εμπορικά έσοδα. 

➢ Υψηλό εξαγωγικό δυναμικό. 

➢ Πολύ υψηλή ενζυμική δραστηριότητα μετά τη μόλυνση. 

Ανάμεσα σε διαφορετικές τεχνικές παραγωγής βιο-λιπασμάτων, η έννοια των 

αποτελεσματικών μικροοργανισμών (ΑΜ ή ΕΜ), η οποία είναι διαθέσιμη σε υγρή 

μορφή, έχει εισαχθεί το 1991 από τον Dr. Teruo Higa της Ιαπωνίας. Οι κύριες ομάδες 

των μικροοργανισμών που περιέχονται στο ΕΜ περιλαμβάνουν νηματοειδείς μύκητες, 

ζυμομύκητες, βακτήρια γαλακτικού οξέος, και άλλα βακτήρια εδάφους. Η εφαρμογή 

των ΕΜ έχει ως στόχο να λειτουργήσει ως εμβόλιο μικροοργανισμών στο έδαφος το 

οποίο θα συμβάλει στη δημιουργία ή στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων του 

εδάφους. Το EM είναι εμπορικά διαθέσιμο σε συμπυκνωμένη μορφή που πρέπει να 

υποβληθεί σε επεξεργασία πριν από την εφαρμογή. Σύμφωνα με την παρασκευή, 

προτείνεται από τον κατασκευαστή, το συμπυκνωμένο ΕΜ (ΕΜ Bokashi) το οποίο 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί απ 'ευθείας με ανάμιξη με μελάσα και νερό. Ωστόσο, κοινή 

μέθοδος είναι η χρήση του EM Bokashi ως εκκινητής της ζύμωσης των πρώτων υλών 

και παράγουν είτε υγρά ή στερεά βιο-λιπάσματα. Οι κοινές πρώτες ύλες 

περιλαμβάνουν φυτικά ή ζωικά υπολείμματα που βρίσκονται στα αγροκτήματα. Η 

περίοδος ζύμωσης προτάθηκε να είναι τουλάχιστον επτά ημέρες και το προϊόν 

συνιστάται να χρησιμοποιείται εντός τριών μηνών. Σήμερα, η παραγωγή του έτοιμου 

προς χρήση υγρού βιο-λιπάσματος από ΕΜ υπάρχει διαθέσιμο στην αγορά, λόγω της 
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ευκολίας για γεωργία μικρής κλίμακας ή οικιακή εφαρμογή στην οποία οι χρήστες δεν 

έχουν χώρο και πρώτες ύλες που διατίθενται για τη ζύμωση. 

Υπάρχουν τρείς τρόποι χρήσης των υγρών βιολιπασμάτων. 

➢ Η επεξεργασία σπόρων. 

Η επεξεργασία των σπόρων είναι η πιο κοινή μέθοδος που υιοθετήθηκε για 

όλους τους τύπους των εμβολίων. Η επεξεργασία των σπόρων είναι 

αποτελεσματική και οικονομική. Για μικρή ποσότητα σπόρων (έως 5 kg) η 

επικάλυψη μπορεί να γίνει σε μια πλαστική σακούλα. Για το σκοπό αυτό, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια πλαστική σακούλα που έχει μέγεθος (21” Χ 10” 

) ή μεγαλύτερο μέγεθος. Ο σάκος πρέπει να γεμίσει με 2 kg σπόρο ή 

περισσότερο. Η σακούλα πρέπει να είναι κλειστή κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

παγιδεύει όσο το δυνατόν περισσότερο αέρα. Η σακούλα πρέπει να συμπιεστεί 

για 2 λεπτά ή περισσότερο μέχρι το σύνολο των σπόρων να βρέχεται 

ομοιόμορφα. Έπειτα η σακούλα ανοίγεται, διογκώνεται και πάλι ανακινείται 

ήπια. Σταματά η ανακίνηση αφού ο κάθε σπόρος παίρνει ένα ομοιόμορφο 

στρώμα επικάλυψης με την καλλιέργεια. Ο σάκος ανοίγεται και οι σπόροι 

ξηραίνονται κάτω από τη σκιά για 20-30 λεπτά. Για μεγάλη ποσότητα σπόρων 

η επικάλυψη μπορεί να γίνει σε έναν κουβά και το εμβόλιο μπορεί να αναμιχθεί 

απ 'ευθείας με το χέρι. Η επεξεργασία σπόρων με Rhizobium, Azotobacter, 

Azospirillum, μαζί με PSM μπορεί να γίνει. Η επεξεργασία σπόρων μπορεί να 

γίνει με οποιαδήποτε από τα δύο ή περισσότερα βακτήρια. Δεν υπάρχει από 

καμία πλευρά (ανταγωνιστικο) αποτέλεσμα. Τα σημαντικά πράγματατα που 

πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι οι σπόροι πρέπει να επικαλυφθούν πρώτα 

με Rhizobium, Azotobacter ή Azospirillum. Όταν κάθε σπόρος πάρει ένα 

στρώμα των παραπάνω βακτηρίων τότε πρέπει να αποκτήσει επίστρωση ως το 

εξωτερικό στρώμα με το PSM εμβόλιο. Αυτή η μέθοδος θα παρέχει το μέγιστο 

αριθμό βακτηρίων που απαιτείται για καλύτερα αποτελέσματα. Επεξεργασία 

των σπόρων με οποιοδήποτε από τα δύο βακτήρια δεν θα παρέχει μέγιστο 

αριθμό των βακτηρίων σε μεμονωμένο σπόρο. 

 

➢ Εμβάπτιση ριζών. 

Για την εφαρμογή του Azospirillum/PSM στη μεταφύτευση 

ορυζόνων/καλλιέργειες κηπευτικών χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδος. Η 

απαιτούμενη ποσότητα Azospirillum/ PSM πρέπει να αναμιχθεί με 5-10 λίτρα 

νερού σε μια γωνία του αγρού και οι ρίζες των δενδρυλλίων πρέπει να 

εμβαπτίζονται το ελάχιστο για μισή ώρα πριν από τη μεταφύτευση. 
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➢ Εφαρμογή στο έδαφος. 

Γίνεται χρήση 200ml του PSM ανά στρέμμα. Ανάμιξη PSM με 400 έως 600 

κιλά κοπριά βοοειδών FYM μαζί με ½ του σάκου ορυκτό φώσφορο εάν είναι 

διαθέσιμο. Το μίγμα του PSM, της κοπριάς και των φωσφορικών πρέπει να 

παραμείνει κάτω από οποιοδήποτε δέντρο ή υπό σκιά για τη διάρκεια της 

νύχτας για να διατηρήσει το 50% της υγρασίας. Χρησιμοποιείται το μείγμα με 

εφαρμογή στο έδαφος σε σειρές ή κατά τη διάρκεια ισοπέδωσης του εδάφους. 
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ΝΑΝΟ-ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 
 

Στρατηγικός ρόλος της νανοτεχνολογίας στα λιπάσματα: 
δυνατότητες και περιορισμοί. 

Η ικανότητα των ανθρώπων να κατασκευάζουν και να χειρίζονται τα υλικά σε 

νάνο-κλίμακα έχει αυξηθεί σημαντικά κατά την τελευταία δεκαετία και οικοδόμησε τις 

βασικές αρχές της διεπιστημονικής επιστήμης της νανοτεχνολογίας. Τα νάνοϋλικά 

συμπεριφέρονται διαφορετικά από ό, τι τα ίδια υλικά σε μη νάνο-κλίμακα έχουν υψηλή 

αναλογία επιφανειακού εμβαδού προς όγκο, υψηλή διαλυτότητα, και ειδική στόχευση 

λόγω του μικρού μεγέθους, της υψηλής κινητικότητας, και της χαμηλής τοξικότητας. 

Μπορούν να κατασκευαστούν για επιφανειακή αντιδραστικότητα ή άλλα επιθυμητά 

χαρακτηριστικά - μοναδική συμπεριφορά, που μπορεί να είναι τόσο χρήσιμη όσο και 

αποδοτική. Από τον Μάρτιο του 2011, πάνω από 1300 εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα 

που περιέχουν νανοϋλικά. Η βιομηχανία της νανοτεχνολογίας ήταν $ 1 

τρισεκατομμύριο το 2015. 
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Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Νανοτεχνολογίας (ΕΑΝ), «η έρευνα και η 

ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας κατευθύνεται προς την κατανόηση και τη δημιουργία 

βελτιωμένων υλικών, συσκευών και συστημάτων που εκμεταλλεύονται τις ιδιότητεςτης  

νανοκλίμακας». Μετά τον ορισμό της Royal Society, «Νανοτεχνολογία είναι ο 

σχεδιασμός, ο χαρακτηρισμός, η παραγωγή και η εφαρμογή δομών, συσκευών και 

συστημάτων, ελέγχοντας το σχήμα και το μέγεθος σε κλίμακα νανομέτρων». 

Η νανοτεχνολογία είναι μια νέα επιστημονική προσέγγιση η οποία 

περιλαμβάνει τη χρήση των υλικών και του εξοπλισμού ικανού να χειριστεί φυσικές 

και χημικές ιδιότητες μιας ουσίας σε μοριακά επίπεδα. Συγχωνεύει την επιστήμη και 

την τεχνολογία οδηγώντας σε επαναστατικές ανακαλύψεις στο χώρο της ηλεκτρονικής, 

της ενέργειας, της αποκατάστασης, της αυτοκινητοβιομηχανίας, της διαστημικής 

τεχνολογίας και των επιστημών  ζωής. Οι πιθανές χρήσεις και τα οφέλη της 

νανοτεχνολογίας είναι τεράστια. Στις μέρες μας, η νανοτεχνολογία σταδιακά 

απομακρύνεται από την έρευνα προς συγκεκριμένους τομείς. Μεταξύ άλλων, 

υπόσχεται σημαντική συμβολή στη γεωργική έρευνα στην επίλυση σημαντικών 

αγροτικών προβλημάτων όπως, η ανίχνευση των ρύπων, οι ασθένειες φυτών,  τα 

παράσιτα και οι παθογόνοι οργανισμοί, η ελεγχόμενη χορήγηση του φυτοφαρμάκου, 

τα λιπάσματα, τα θρεπτικά συστατικά, το γενετικό υλικό και σχηματισμό και η 

πρόσδεση της δομής του εδάφους. Η εφαρμογή της νανοτεχνολογίας στη γεωργία ( Η 

λεγόμενη γεωργό-νανοτεχνολογίας, Σχήμα 1) πρόκειται να προσελκύσει σημαντική 

προσοχή, πρωταρχικά στις ακόλουθες διάφορες κατηγορίες: 

➢ Αύξηση των ποσοστών παραγωγής και απόδοσης. 

➢ Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης των πόρων. 

➢ Ελαχιστοποίηση παραγωγής αποβλήτων. 

➢ Ειδικές εφαρμογές που περιλαμβάνουν νάνο-λιπάσματα και νάνο-

φυτοφάρμακα. 

➢ Επεξεργασία των γεωργικών αποβλήτων με βάση την νανοτεχνολογία 

➢ Νάνο-αισθητήρες. 
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Σχήμα 1. Διεπιστημονική φύση της αγρό-νανοτεχνολογίας 

 

Επί του παρόντος, αναγνωρίζεται σαφώς οι δυνατότητα της νανοτεχνολογίας 

για τη βιώσιμη διαχείριση της γεωργίας. Κατέχει εξέχουσα θέση στην μεταμόρφωση 

της γεωργίας και της παραγωγής τροφίμων. Η ανάπτυξη των νάνο-συσκευών και των 

νάνοϋλικών θα μπορούσε να προωθήσει καινοτόμες εφαρμογές στη βιομηχανία της 

βιοτεχνολογίας των φυτών και της γεωργίας. Έτσι, η ανάπτυξη της αργής/ελεγχόμενης 

αποδέσμευσης λιπασμάτων με βάση τη νανοτεχνολογία έχει γίνει πλέον ζωτικής 

σημασίας για την προώθηση της ανάπτυξης λιπασμάτων φιλικών προς το περιβάλλον 

και τη βιώσιμη γεωργία. Η εφαρμογή νανοκλίμακας ή νανοδομημένων υλικών ως 

φορείς λιπασμάτων οδηγεί στην ανάπτυξη του λεγόμενου «έξυπνου λιπάσματος» - νέες 

εγκαταστάσεις που ενισχύουν την αποδοτικότητα στη χρήση των θρεπτικών 

συστατικών και μειώνουν το κόστος της προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

Νάνο-λιπάσματα εναντίον συμβατικών λιπασμάτων - τυποποίηση 
και παράδοση των νάνο-λιπασμάτων 

Η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού τα τελευταία 10-15 έτη επέβαλε την 

ανάγκη για αύξηση της παραγωγικότητας της γεωργίας για την ικανοποίηση των 

τροφικών αναγκών δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Η αυξανόμενη έλλειψη θρεπτικών 

ουσιών στο έδαφος προκαλεί από τη μία πλευρά σημαντικές οικονομικές απώλειες για 

τους αγρότες και σημαντικές μειώσεις στις διατροφική ποιότητα των σιτηρών για τα 

τρόφιμα και τις ζωοτροφές από την άλλη. Η παραγωγικότητα των καλλιεργειών μπορεί 

να ενισχυθεί μέσω της εφαρμογής των λιπασμάτων, αν και έχουν ένα πρόσθετο ρόλο 

στην ενίσχυση της παραγωγής τροφίμων, ιδίως μετά την εισαγωγή των λιπασμάτων 

υψηλής απόδοσης και των ποικιλιών λιπασμάτων που ανταποκρίνονται στις 

καλλιέργειες. Τα συμβατικά λιπάσματα γενικά εφαρμόζονται στις καλλιέργειες είτε με 

ψεκασμό ή με την μετάδοση. Ένας σημαντικός παράγοντας, από τον οποίο εξαρτάται 

Νανοτεχνολογία 

Γεωργία 

Νανο-

βιοτεχνολογί

α Υδροπονία 

Αγροχημικά 

Νανο-

τοξικολογία 

Κτηνοτροφί

α 
Βιοτεχνολογία 

Αγρο-
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α 



 

 pg. 4 

 
 

ΝΆΝΟ-ΛΙΠΆΣΜΑΤΑ 

η λειτουργία της εφαρμογής, είναι η πραγματική τελική συγκέντρωση των λιπασμάτων 

στα φυτά. Τα συμβατικά λιπάσματα προσφέρουν θρεπτικά συστατικά σε χημικές 

μορφές που δεν είναι πλήρως προσβάσιμα για τα φυτά. Επιπλέον, η μετατροπή αυτών 

των χημικών ουσιών σε αδιάλυτη μορφή στο έδαφος είναι ο λόγος για την πολύ χαμηλή 

χρήση των περισσότερων από τα μακροθρεπτικά συστατικά. Μια συγκέντρωση πολύ 

κάτω από την ελάχιστη επιθυμητή φθάνει στην στοχευόμενη θέση λόγω της έκπλυσης 

των χημικών ουσιών, παρασυρόμενα από απορροή, εξάτμιση, υδρόλυση, από υγρασία 

του εδάφους, και φωτολυτική και μικροβιακή αποικοδόμηση. Έχει υπολογιστεί ότι 

περίπου 40-70% του αζώτου, 80-90% του φωσφόρου, και το 50-90% του περιεχομένου 

καλίου των εφαρμοσμένων λιπασμάτων χάνονται στο περιβάλλον και ποτέ δεν 

φτάνουν στο φυτό. Τα προβλήματα αυτά υπερέχουν της επαναλαμβανόμενης χρήσης 

των λιπασμάτων. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Βιομηχανιών Λιπασμάτων, η 

παγκόσμια κατανάλωση λιπασμάτων απότομα αυξήθηκε κατά την περίοδο 2009-2010 

και 2010-2011 με ρυθμούς ανάπτυξης 5-6%. Η παγκόσμια ζήτηση εκτιμάται ότι θα 

φθάσει 192,8 Mt από το 2016-2017. Η επανειλημμένη χρήση με τη σειρά της επηρεάζει 

δυσμενώς την εγγενή θρεπτική ισορροπία του εδάφους και οδηγεί σε ρύπανση του 

περιβάλλοντος που επηρεάζει τη φυσιολογική χλωρίδα και πανίδα. Έχει αναφερθεί ότι 

η υπερβολική χρήση λιπασμάτων αυξάνει τα παθογόνα και την αντίσταση στα 

παράσιτα, μειώνει τη μικροχλωρίδα του χώματος, μειώνεται η δέσμευση του αζώτου, 

συμβάλλει στην βιοσυσσώρευση των φυτοφαρμάκων, και καταστρέφει τα 

ενδιαιτήματα για τα πτηνά. Αυτός ο φαύλος κύκλος προκαλεί βιώσιμες και οικονομικές 

απώλειες. 

Είναι γνωστό ότι οι αποδόσεις πολλών καλλιεργειών έχουν αρχίσει να 

μειώνονται ως αποτέλεσμα της μη ισορροπημένης λίπανσης και μείωσης της οργανικής 

ύλης του εδάφους. Επιπλέον, η υπερβολική εφαρμογή αζωτούχων και φωσφορικών 

λιπασμάτων επηρεάζουν τα υπόγεια ύδατα και επίσης οδηγούν σε ευτροφισμό στα 

υδάτινα οικοσυστήματα. Τα υπόλοιπα ανόργανα συστατικά μπορούν είτε να εκλυθούν 

κάτω και/ή η διαρροή να γίνει σταθερά στο έδαφος ή να συμβάλλει στην ατμοσφαιρική 

ρύπανση. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, η εφαρμογή σε μεγάλη κλίμακα 

χημικών λιπασμάτων για την αύξηση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών δεν είναι 

μια αποδεκτή επιλογή για την αειφορία. Ειδικά σε μακροπρόθεσμη προοπτική, αν και 

τα συμβατικά λιπάσματα αυξάνουν την παραγωγή των καλλιεργειών διαταράσσουν 

την ισορροπία του εδάφους και μειώνουν τη γονιμότητα του. Εκτός από την 

ανεπανόρθωτη ζημιά που η υπερβολική χρήση χημικών λιπασμάτων προκαλεί στη 

δομή του εδάφους και στους κύκλους των στοιχείων, χαλάει τη μικροχλωρίδα του 

εδάφους, τα φυτά, και ως εκ τούτου - τις αλυσίδες τροφής σε όλα τα οικοσυστήματα 

που οδηγεί σε κληρονομικές μεταλλάξεις σε μελλοντικές γενιές των καταναλωτών του 

οικοσυστήματος. Έτσι, υπάρχει επείγουσα ανάγκη για τη βελτιστοποίηση της χρήσης 

των χημικών λιπασμάτων, να πληρούν τις απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά των 

καλλιεργειών και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ρύπανσης του περιβάλλοντος. Ως εκ 

τούτου, είναι πολύ σημαντική η ανάπτυξη έξυπνων υλικών που μπορούν να 

απελευθερώσουν συστηματικά τις χημικές ουσίες σε συγκεκριμένους επιλεγμένους 

χώρους, σε εγκαταστάσεις το οποίο θα μπορούσε να είναι ευεργετικό για τον έλεγχο 
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ανεπάρκειας των θρεπτικών στη γεωργία, διατηρώντας τη φυσική δομή του εδάφους 

και συμβάλλοντας στον καθαρισμό του περιβάλλοντος. Τα νάνο-λιπάσματα είναι μία 

πολλά υποσχόμενη εναλλακτική λύση σε αυτό το πλαίσιο. 

Το νάνο-λίπασμα αναφέρεται σε ένα προϊόν σε κλίμακα νανομέτρων που 

προσφέρει θρεπτικά συστατικά στις καλλιέργειες. Η τεχνολογία του νάνο-λιπάσματος 

είναι μία πρόσφατη καινοτομία. Η αντικατάσταση των παραδοσιακών μεθόδων της 

εφαρμογής λιπάσματος με νάνο-λιπάσματα είναι μια προσέγγιση που να 

απελευθερώνει θρεπτικά συστατικά στο έδαφος σταδιακά και με ελεγχόμενο τρόπο. Τα 

νάνο-λιπάσματα παρουσιάζουν ελεγχόμενη απελευθέρωση αγροχημικών μέσα από 

θέση στοχευμένης παροχής, μείωση της τοξικότητας, και αυξημένης χρήσης των 

θρεπτικών συστατικών των λιπασμάτων που χορηγήθηκαν. Διαθέτουν μοναδικά 

χαρακτηριστικά που ενισχύουν την απόδοση με την υπερυψηλή απορρόφηση, την 

αύξηση της παραγωγής, την αύξηση της φωτοσύνθεσης, και τη σημαντική αύξηση της 

επιφάνειας στα φύλλα των φυτών. Εκτός αυτού, η ελεγχόμενη απελευθέρωση των 

θρεπτικών συστατικών συμβάλλει στην πρόληψη του ευτροφισμού και της ρύπανσης 

των υδάτινων πόρων.  

Στα νάνο-λιπάσματα, τα θρεπτικά συστατικά μπορούν να ενθυλακωθούν σε 

νανοϋλικά, επικαλυμμένα με ένα λεπτό προστατευτικό φιλμ, ή να χορηγηθούν ως 

γαλακτώματα ή νανοσωματίδια. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα εφαρμογής νάνο-

λιπασμάτων. Έτσι, η θεραπεία με νανοσωματίδια TiO2 στον αραβόσιτο είχε σημαντική 

επίδραση στην ανάπτυξη, ενώ το αποτέλεσμα της θεραπείας με χύμα TiO2 ήταν 

αμελητέα. Τα νανοσωματίδια του τιτανίου παρουσιάζουν αυξημένη απορρόφηση 

φωτός και μετάδοση φωτεινής ενέργειας. Σε ένα άλλο πείραμα, μία ένωση SiO2 και 

TiO2 νανοσωματιδίων αύξησε τη δραστικότητα των νιτρικών αναγωγάσης στη σόγια 

και να εντάθηκε η ικανότητα απορρόφησης των φυτών, κάνοντας τη χρήση του νερού 

και του λιπάσματος πιο αποτελεσματική. Νάνο-οργανικό λίπασμα συμπλόκου χηλικού 

σιδήρου έχει αποδειχθεί ότι είναι περιβαλλοντικά βιώσιμο. Η θετική επίδραση από την 

απορρόφηση και τη διείσδυση των ZnO2 νανοσωματιδίων σε φυτά ντομάτας 

υποστηρίζει την πιθανή χρήση του ως μελλοντικού νάνο-λίπασμα. Τα νάνο-λιπάσματα 

που εξασφαλίζουν αργή, στοχευμένη, αποτελεσματική απελευθέρωση έχουν τη 

δυνατότητα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα πρόσληψης των θρεπτικών 

συστατικών. Τα κατασκευασμένα νανο-σωματίδια είναι χρήσιμα για την άμβλυνση 

των χρόνιων προβλημάτων της κατακράτησης υγρασίας σε άνυδρα εδάφη και της 

ενίσχυσης της παραγωγής των καλλιεργειών με την αύξηση της διαθεσιμότητας των 

θρεπτικών ουσιών στη ριζόσφαιρα. Η επίστρωση και η πρόσδεση των νανο-

σωματιδίων βοηθούν στη ρύθμιση της απελευθέρωσης των θρεπτικών ουσιών από την 

κάψουλα του λιπάσματος. Η εφαρμογή μίας νανο-σύνθεσης αποτελούμενης από 

άζωτο, φωσφόρο, κάλιο, ιχνοστοιχεία, μαννόζη, και αμινοξέα ενίσχυσε την πρόσληψη 

και τη χρήση των θρεπτικών συστατικών από τις καλλιέργειες δημητριακών. 

Επικαλυμμένα με Ζn-ΑΙ και έχουν διπλό υδροξείδιο είναι νανο-σύνθετα υλικά που 

έχουν χρησιμοποιηθεί για την ελεγχόμενη απελευθέρωση των χημικών ενώσεων που 

δρουν ως ρυθμιστές της ανάπτυξης των φυτών. Νανο-πορώδη ζεολιθικά λιπάσματα με 

βάση το άζωτο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτική στρατηγική για να 
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βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της χρήσης του αζώτου στα συστήματα παραγωγής 

των καλλιεργειών. Τα υπέρ-λιπάσματα, νανοσωλήνες άνθρακα βρέθηκαν να 

διεισδύουν σπόρους ντομάτας και να επηρεάζουν βλάστηση και την ανάπτυξη τους. 

Αναλυτικές μέθοδοι έδειξαν ότι οι νανοσωλήνες άνθρακα διεισδύουν στο παχύ 

περίβλημα του σπόρου και υποστηρίζουν την πρόσληψη νερού στο εσωτερικό τους 

σπόρους. 

Αυτά τα στοιχεία υποστηρίζουν τη δήλωση ότι τα λιπάσματα με βάση τη 

νανοτεχνολογία έχουν τη δυνατότητα να ξεπεράσουν τα συμβατικά λιπάσματα 

ακολουθώντας διάφορους σημαντικούς δείκτες (όπως φαίνεται στον Πίνακα 1). 

 

Πίνακας 1. Συμβατικά λιπάσματα εναντίον Νανο-λιπάσματα 

Δείκτης Νάνο-λίπασμα Συμβατικό λίπασμα 

Διαλυτότητα Υψηλή Χαμηλή 

Διασπορά μεταλλικών 

ιχνοστοιχείων 

Βελτιωμένη διασπορά 

αδιάλυτων θρεπτικών. 

Χαμηλή διαλυτότητα λόγω 

του μεγάλου μεγέθους των 

σωματιδίων. 

Προσρόφηση και ρύθμιση 

του εδάφους 

Μειωμένη Υψηλή 

Βιοδιαθεσιμότητα Υψηλή Χαμηλή 

Επάρκεια πρόσληψης 

θρεπτικών  

Αυξημένος βαθμός 

πρόσληψης, εξοικονόμηση 

λιπάσματος 

Τα συμβατικά λιπάσματα 

δεν είναι διαθέσιμα στις 

ρίζες και η επάρκεια 

πρόσληψης θρεπτικών 

είναι χαμηλή. 

Ελεγχόμενη 

απελευθέρωση 

Ο ρυθμός απελευθέρωσης 

και ο τρόπος ελέγχονται με 

ακρίβεια. 

Υπερβολική 

απελευθέρωση που οδηγεί 

σε τοξικότητα και  μη 

ισορροπία εδάφους. 

Αποτελεσματική διάρκεια 

της απελευθέρωσης 

Εκτεταμένη 

αποτελεσματική διάρκεια. 

Χρησιμοποιείται από το 

φυτό στον τόπο και την 

ώρα της εφαρμογής. Το 

υπόλοιπο μετατρέπεται σε 

αδιάλυτη μορφή. 

Βαθμός απώλειας Μειωμένη απώλεια των 

θρεπτικών του 

λιπάσματος. 

Υψηλός βαθμός απώλειας 

εξαιτίας της έκπλυσης της 

απομάκρυνσης και της 

απορροής. 

 

Τα νανο-λιπάσματα θα πρέπει να διαμορφώνονται με τρόπο που να διατηρούν 

τις σημαντικές ιδιότητες όπως η υψηλή διαλυτότητα, η σταθερότητα, η 

αποτελεσματικότητα, η χρονικά ελεγχόμενη απελευθέρωση, η ενισχυμένη στοχευμένη 
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δραστηριότητα με αποτελεσματική συγκέντρωση και η λιγότερη οικοτοξικότητα λόγω 

του ασφαλούς και εύκολου τρόπου παράδοσης και διάθεσης. 

Μεγάλη δυνατότητα στοχευμένης διανομής θρεπτικών συστατικών στα 

ζωντανά συστήματα διαθέτουν τα νανοσωματίδια. Μπορούν να φορτωθούν με 

θρεπτικά συστατικά συνήθως με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

• Απορρόφηση των νανοσωματιδίων. 

• Προσκόλληση πάνω στα νανοσωματίδια που σχεδιάζονται από 

συνδέτες. 

• Ενθυλάκωση σε νανοσωματιδιακό πολυμερές κέλυφος. 

• Παγίδευση σε νανοσωματίδια. 

Έτσι, έχει δειχθεί ότι εναιωρήματα νανοσωματιδίων χιτοζάνης που περιέχουν 

τα λιπάσματα Ν, Ρ και Κ μπορούν να είναι χρήσιμα για γεωργικές εφαρμογές. Ομοίως, 

τα νανοσωματίδια υδροξυαπατίτη (HA), τροποποιημένα με ουρία χρησιμοποιούνται 

για αργή και παρατεταμένη απελευθέρωση αζώτου με την πάροδο του χρόνου και με 

την ανάπτυξη των καλλιεργειών. Η μεγάλη επιφάνεια του HA διευκολύνει τη μεγάλη 

ποσότητα πρόσδεσης ουρίας στην επιφάνεια του ΗΑ και η ισχυρή αλληλεπίδραση 

μεταξύ των νανοσωματιδίων ΗΑ και της ουρίας συμβάλλει στην αργή και ελεγχόμενη 

απελευθέρωση της ουρίας. Μεσοπορώδη νανοσωματίδια με βάση το πολυμερές 

μπορούν επίσης να παρέχουν αποτελεσματικό σύστημα φορέα σε αγροχημικές 

ενώσεις. Μεσοπορώδη νανοσωματίδια πυριτίου (150nm) έχουν αναφερθεί ότι 

παγιδεύουν την ουρία και την απελευθερώνουν με ελεγχόμενο τρόπο στο έδαφος και 

στο νερό. 

Η αποτελεσματικότητα των νανο-λιπασμάτων και η επίδρασή τους στα φυτικά 

συστήματα επηρεάζεται από τη μέθοδο εφαρμογής τους. Η παράδοση νανο-

λιπασμάτων στα φυτά μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των παρακάτω μεθόδων. Οι 

προσεγγίσεις περιλαμβάνουν είτε in vitro είτε in νίνο εφαρμογή, όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 2. 
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Πίνακας 2. Τρόποι εφαρμογής των νανο-λιπασμάτων. 

Μέθοδος Ιn vitro Μέθοδος In vivo 

Αεροπονία: 

➢ Αρχή: η τεχνική, που αναφέρθηκε για 

πρώτη φορά το 1992, συνίσταται από τον 

συνεχή ψεκασμό ενός θρεπτικού 

διαλύματος σε αιωρούμενες ρίζες. 

➢ Πλεονεκτήματα: Η τεχνική επιτρέπει τον 

αυστηρό έλεγχο του αέριου περιβάλλοντος 

γύρω από τις ρίζες. 

➢ Μειονεκτήματα: οι τεχνικές απαιτούν 

υψηλό επίπεδο θρεπτικών συστατικών για 

να διατηρήσουν την ταχεία ανάπτυξη των 

φυτών, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η 

εφαρμογή τους. 

Εφαρμογή στο έδαφος: 

➢ Αρχή: απευθείας εφαρμογή στο έδαφος.  

➢ Απαιτήσεις: προσεκτική επιλογή του 

απαιτούμενου χρόνου του λιπάσματος στο έδαφος. 

Ιδιαίτερη προσοχή στην υφή του εδάφους, την 

αλατότητα, την ευαισθησία των φυτών στα άλατα και 

την τροποποίησης του pΗ. Τα αρνητικά σωματίδια του 

εδάφους επηρεάζουν την προσρόφηση ορυκτών 

θρεπτικών ουσιών. Η ικανότητα ανταλλαγής ανιόντων 

των περισσότερων γεωργικών εδαφών είναι μικρή σε 

σύγκριση με την ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων. 

Μεταξύ των ανιόντων, το NO3- παραμένει κινητό στο 

διάλυμα του εδάφους και είναι ευαίσθητο στην 

έκπλυση με νερό, το PO4
3- δεσμεύεται στα σωματίδια 

του εδάφους που περιέχουν Al ή Fe επειδή τα θετικά 

φορτισμένα Fe2+ / 3+ και Al3+ ανταλλάσσουν ΟΗ- ομάδα 

με φωσφορικά άλατα, Οριοθέτηση της τελευταίας, της 

οποίας η κινητικότητα και η διαθεσιμότητα στο έδαφος 

μπορεί να περιορίσει την ανάπτυξη των φυτών. 

➢ Πλεονεκτήματα: η πιο συνηθισμένη μέθοδος 

συμπλήρωσης θρεπτικών συστατικών με χημικά και 

οργανικά λιπάσματα. 

Υδροπονία: 

➢ Αρχή: Τα φυτά αναπτύσσονται με τις 

ρίζες τους βυθισμένες σε υγρό θρεπτικό 

διάλυμα (χωρίς χώμα), το οποίο εισήχθη το 

1937 για διαλυμένα ανόργανα άλατα, γνωστό 

και ως η λεγόμενη "καλλιέργεια διαλύματος". 

➢ Απαιτήσεις: προσεκτική επιλογή του 

όγκου θρεπτικού διαλύματος, διατήρηση των 

απαιτήσεων οξυγόνου και pH. 

➢ Πλεονεκτήματα: Εφαρμογή 

υποστηρικτικών υλικών (π.χ. άμμου) που 

επιτρέπουν την εκροή θρεπτικού διαλύματος 

από το ένα άκρο και την απομάκρυνση παλαιού 

διαλύματος από το άλλο άκρο. 

➢ Μειονεκτήματα: συχνή επίθεση 

παθογόνων οργανισμών και υψηλά ποσοστά 

υγρασίας που μπορούν να προκαλέσουν 

υπερβολικό μαρασμό των φυτών με βάση το 

έδαφος. 

Διαφυλλική εφαρμογή 

➢ Αρχή: τα υγρά λιπάσματα ψεκάζονται 

απευθείας στα φύλλα, χρησιμοποιούνται γενικά για την 

παροχή ιχνοστοιχείων. 

➢ Πλεονεκτήματα: Μειώνει την χρονική 

υστέρηση μεταξύ της εφαρμογής και της πρόσληψης 

από το φυτό κατά τη φάση της ταχείας 

ανάπτυξης.Παρακάμπτει το πρόβλημα της 

περιορισμένης πρόσληψης θρεπτικών συστατικών από 

το έδαφος. Αγρονομικό πλεονέκτημα της εφαρμογής 

του στο φύλλωμα, καθώς τα επιδερμικά κύτταρα των 

βλαστών και των φύλλων εμπλέκονται σε μεγάλο 

βαθμό στην πρόσληψη θρεπτικών ουσιών. 

➢ Μειονεκτήματα: περαιτέρω ανάγκες 

τυποποίησης του πρωτοκόλλου εφαρμογής για την 

αποφυγή βλάβης στα φύλλα. Ανάγκη για συγκεκριμένο 

χρόνο (πρωί και βράδυ) ψεκασμού επειδή τα στόματα 

ανοίγουν μόνο κατά τη διάρκεια αυτών των χρονικών 

περιόδων. Πιθανότητα βλάβης των φυτών σε 

περίπτωση εφαρμογής λανθασμένης συγκέντρωσης 

λιπάσματος. 
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Η επέκταση της τεχνολογίας έχει βελτιώσει τους τρόπους παραγωγής μεγάλης 

κλίμακας νανοσωματιδίων φυσιολογικώς σημαντικών μετάλλων, τα οποία 

χρησιμοποιούνται τώρα ως "έξυπνα συστήματα διανομής" προκειμένου να βελτιωθεί 

η διαμόρφωση των λιπασμάτων με ελαχιστοποίηση της απώλειας θρεπτικών ουσιών 

και αύξηση της πρόσληψης από τα φυτικά κύτταρα. Ως "έξυπνο σύστημα διανομής" 

νοείται ο συνδυασμός ειδικά στοχευμένων, εξαιρετικά ελεγχόμενων, εξ αποστάσεως 

ρυθμισμένων και πολυλειτουργικών χαρακτηριστικών για την αποφυγή βιολογικών 

φραγμών και για την επιτυχή στόχευση. Οι συγκεκριμένες ιδιότητες των νανο-

λιπασμάτων, δηλαδή η μεγάλη επιφάνεια τους, η ικανότητα προσρόφησης και η 

κινητική ελεγχόμενη απελευθέρωση σε στοχοθετημένες περιοχές, το χαρακτηρίζουν 

ως έξυπνο σύστημα παράδοσης. 

Τα έξυπνα λιπάσματα γίνονται πραγματικότητα μέσω της μετατροπής των 

συμβατικών προϊόντων με τη χρήση νανοτεχνολογίας. Το νανοδομημένο σκεύασμα 

επιτρέπει σε ένα λίπασμα να ελέγχει έξυπνα την ταχύτητα απελευθέρωσης των 

θρεπτικών ουσιών ώστε να ταιριάζει με τη μορφή απορρόφησης μιας συγκεκριμένης 

καλλιέργειας. Βελτιώνει τη διαλυτότητα και τη διασπορά των αδιάλυτων θρεπτικών 

ουσιών στο έδαφος, μειώνει την απορρόφηση και σταθεροποίηση του εδάφους και 

αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότητα, εξού και η αποδοτικότητα πρόσληψης θρεπτικών 

ουσιών. 

 

Βιοσύνθεση των νανοσωματιδίων των μικροοργανισμών μου 
 

Μεσολαβούμενη σύνθεση μεταλλικών νανοσωματιδίων από 
μικροοργανισμούς 

Πρόσφατα, η χρήση βιολογικών οντοτήτων έχει αναδειχθεί ως μια νέα μέθοδος 

για τη σύνθεση νανοσωματιδίων. Ο βιοτεχνολογικός τρόπος για τη σύνθεση 

νανοσωματιδίων έχει πολλά πλεονεκτήματα, όπως τη χρήση γνωστών μικροβιακών 

τεχνολογιών και διεργασιών για την κλιμάκωση της απόκτησης βιομάζας. Αυτό οδηγεί 

σε οικονομική βιωσιμότητα, δυνατότητα εύκολης κάλυψης μεγάλων επιφανειών με την 

κατάλληλη ανάπτυξη των μικροβίων, γεγονός που αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα 

στον τομέα της γεωργίας για ευκολότερη παραγωγή βιολογικών λιπασμάτων. 

Τα μειονεκτήματα των συμβατικών μεθόδων για την απόκτηση μεταλλικών 

νανοσωματιδίων, όπως οι υψηλές απαιτήσεις παραγωγής ενέργειας και κόστους, καθώς 

και η παραγωγή τοξικών παραπροϊόντων καθιστά την εφαρμογή τέτοιων προσεγγίσεων 

σε μεγάλη κλίμακα πολύ περίπλοκη. Η χρήση μικροβιακών κυτταρικών εργοστασίων 

όπως τα βακτήρια, οι μύκητες, τα άλγη, οι ιοί και οι ακτινομύκητες παρέχουν έναν 

έξυπνο εναλλακτικό τρόπο σύνθεσης μεταλλικών νανοσωματιδίων. Η βιοσύνθεση των 

μεταλλικών νανοσωματιδίων σε αυτούς τους μικροοργανισμούς είναι μια δαπανηρή 

αλλά και φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία. Η χρήση ευρέος αριθμού 

μικροοργανισμών που ανήκουν σε προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς τύπους 

συμμετέχει στη σύνθεση μεγάλου εύρους μεταλλικών νανοσωματιδίων όπως χρυσός 

(Au), άργυρος (Ag), μόλυβδος (Pb), πλατίνα (Pt), χαλκός (Cu), σίδηρος (Fe), κάδμιο 
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(Cd) και οξείδια μετάλλων όπως το οξείδιο του τιτανίου (TiO), το οξείδιο του 

ψευδαργύρου (ZnO), κλπ. Αυτοί οι μικροοργανισμοί αντιπροσωπεύουν μια ποικίλη 

ατμόσφαιρα για την παραγωγή νανοσωματιδίων. Τα νανοσωματίδια που παράγονται 

είναι πολύ χρήσιμα, ασφαλή και φιλικά προς το περιβάλλον στη φύση με πολλές 

εφαρμογές (Syed, PhD Thesis). Στη γεωργία, τα πιο χρησιμοποιημένα νανοσωματίδια 

ως βιοεπεξεργαστές είναι Coper (Cu), σίδηρος (Fe) , Χρυσού (Au). Οι μελλοντικές 

προκλήσεις από την άποψη αυτή περιλαμβάνουν τη βέλτιστη βιοσύνθεση των 

νανοσωματιδίων με καθορισμένο μέγεθος και σχήμα καθώς και τη βέλτιστη διάρκεια 

της διαδικασίας ζύμωσης προκειμένου να αυξηθεί η σταθερότητά τους. 

Η μικροβιολογική σύνθεση είναι μια νέα προσέγγιση για την κατασκευή 

νανοσωματιδίων και την υλοποίηση των αποκαλούμενων βιοανυποκαταστάσεων. Τα 

κύρια χαρακτηριστικά των νανοσωματιδίων αποκαλύπτονται από τους ερευνητές, οι 

οποίοι προετοίμαζαν νανοσωματίδια επιθυμητού σχήματος και μεγέθους. 

Το κύριο διάγραμμα ροής για τη μικροβιολογική σύνθεση των μεταλλικών 

νανοσωματιδίων παρουσιάζεται στο σχήμα 2. 
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Εικ.2. Κύριο διάγραμμα ροής για τη μικροβιολογική σύνθεση των μεταλλικών 

νανοσωματιδίων 

 

Οι ακόλουθες σημαντικές παράμετροι παίζουν σημαντικό ρόλο στη 

βιοσύνθεση των νανοσωματιδίων. 

1. Βιολογικές πηγές που χρησιμοποιούνται για τη βιοσύνθεση των 

νανοσωματιδίων: Η σύνθεση των νανοσωματιδίων χαρακτηρίζεται από την επιλογή 

του πιο κατάλληλου μικροοργανισμού όσον αφορά: τον ρυθμό ανάπτυξης, την 

παραγωγή ενζύμων και τις αντίστοιχες μεταβολικές οδούς. Μερικοί από τους 

μικροοργανισμούς όπως τα βακτήρια, οι ιοί, οι μύκητες, οι ζυμομύκητες και τα φύκια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 pg. 12 

 
 

ΝΆΝΟ-ΛΙΠΆΣΜΑΤΑ 

χρησιμοποιούνται για τη βιοσύνθεση μεταλλικών νανοσωματιδίων και αποτελούν 

αντικείμενο ειδικής έρευνας. 

2. Κυτταρικοί μεταβολίτες που εμπλέκονται στη βιοσύνθεση: μόρια όπως 

ένζυμα, πρωτεΐνες, πολυσακχαρίτες κλπ. δρουν ως αναγωγικά και σταθεροποιητικά 

μέσα στη βιοσύνθεση νανοσωματιδίων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία 

ως ολόκληρα κύτταρα μικροοργανισμών, παρασκευάσματα ακατέργαστων κυττάρων 

και ακατέργαστα ή καθαρισμένα ένζυμα που λαμβάνονται από τους 

μικροοργανισμούς. Τα ληφθέντα νανοσωματίδια προέρχονται κυρίως από βιοαναγωγή, 

η οποία πραγματοποιείται από συνένζυμα όπως NADH, NADPH, FAD κλπ. Βρέθηκε 

ότι η σύνθεση νανοσωματιδίων με τη βοήθεια ολόκληρων κυττάρων μυκήτων είναι 

πολύ φθηνότερη σε σύγκριση με τα καθαρισμένα ένζυμα του ίδιου στελέχους μυκήτων 

(Syed, PhD Thesis). 

3. Αντιδράσεις που διευκολύνουν τη βιοσύνθεση των νανοσωματιδίων: η 

διαδικασία αυτής της βιοσύνθεσης αρχίζει με τη συλλογή μικροβιακής βιομάζας, η 

οποία σχετίζεται με υπολείμματα θρεπτικών ουσιών και μεταβολιτών, για να 

αποφευχθούν οι αντιδράσεις των προϊόντων. Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών 

εξόρυξης, ο ρυθμός παραγωγής και η απόδοση του προϊόντος παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον και είναι απαραίτητη η βελτιστοποίηση (π.χ. χρόνος παραγωγής, pH, 

θερμοκρασία κ.λπ.). Η διαδικασία βελτιστοποίησης αυτών των παραγόντων μπορεί να 

επηρεάσει τη μορφολογία των σωματιδίων και τις ιδιότητές τους. Έτσι, σήμερα οι 

ερευνητές έχουν κατευθύνει τις έρευνές τους στη διευθέτηση των βέλτιστων συνθηκών 

αντίδρασης καθώς και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στη διαδικασία 

βιοανάδρασης (Syed, PhD Thesis). 

4. Ανάπτυξη εμβολίου για τη βιοσύνθεση νανοσωματιδίων: η βιοσύνθεση των 

νανοσωματιδίων εξαρτάται από τις συνθήκες ανάπτυξης των μικροοργανισμών - 

παραγωγών όπως: θρεπτικά συστατικά, ρΗ, θερμοκρασία, κλπ. Αυτοί οι παράγοντες 

πρέπει να βελτιστοποιηθούν. Είναι επίσης σημαντικοί σε περίπτωση χρήσης 

ολόκληρων κυττάρων και ακατέργαστων ενζύμων. Μια άλλη σημαντική παράμετρος 

για τη βελτιστοποίηση των εμβολίων είναι ο χρόνος συγκομιδής, έτσι ώστε είναι 

απαραίτητο να παρακολουθούνται οι ενζυμικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της 

χρονικής πορείας της ανάπτυξης (Syed, PhD Thesis). 

 

Μικροβιακές νανομορφώσεις: διερεύνηση δυνατοτήτων για 
νανοκαλλιέργεια 

Τα νανοσωματίδια που συντίθενται από μικρόβια είναι εξαιρετικά σταθερά και 

θα μπορούσαν να προσφέρουν μια μη τοξική, οικονομικά αποδοτική και φιλική προς 

το περιβάλλον προσέγγιση για τη σύνθεση έναντι των χημικών. Αυτή η πράσινη 

σύνθεση έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα έναντι των χημικών μεθόδων, προκαλώντας 

τοξική επίδραση στο περιβάλλον. Έτσι, η χρήση σημαντικών από γεωργικής απόψεως 

μικροοργανισμών για τη βιοσύνθεση των νανοσωματιδίων και ο περαιτέρω ρόλος τους 

στη γεωργία είναι σημαντικής σημασίας. Η χρήση νανομορφώσεων μπορεί να 
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ενισχύσει τη σταθερότητα των βιο-λιπασμάτων και των βιοδιεγερτών σε σχέση με την 

αποξήρανση, τη θερμότητα και την απενεργοποίηση με υπεριώδη ακτινοβολία. 

 

Πρόσληψη νάνο-λιπασμάτων, μεταφορά, και η τύχη τους στα φυτά 
Η πρόσληψη και η τύχη των νανο-λιπασμάτων στο φυτό είναι ένα αναδυόμενο 

πεδίο ερευνητικού ενδιαφέροντος. Η πρόσληψη, η μετατόπιση και η συσσώρευση 

νανοσωματιδίων εξαρτώνται από το ίδιο το φυτό, και ειδικότερα από το είδος των 

φυτών, την ηλικία και το περιβάλλον ανάπτυξης. Επίσης, αυτές οι διαδικασίες 

συνδέονται με τις φυσικοχημικές ιδιότητες, τη λειτουργικότητα, τη σταθερότητα και 

τον τρόπο παροχής των νανοσωματιδίων. Μια σχηματική αναπαράσταση της οδού 

πρόσληψης, μετατόπισης και βιομετατροπής διαφόρων νανοσωματιδίων προτείνεται 

από τους Rico et al. (2011) μαζί με τους πιθανούς τρόπους κυτταρικής πρόσληψης στο 

φυτικό σύστημα. Σύμφωνα με αυτή την παρουσίαση, το ριζικό σύστημα δέχεται και 

μεταφέρει στο φυλλώδες τμήμα ενός φυτού, ανεξάρτητα από το είδος του, ZnO2+ , 

Cu2+, Al3+, Ag2+ και Fe3O4 νανοσωματίδια (NP). Επιπλέον, υπάρχουν διαθέσιμα 

ενδεικτικά στοιχεία για την εξάρτηση ειδών από την μετατόπιση των Cu NP, ZnO NP, 

Al NP, Ag NP (όλα σε φύλλα), Ni (OH) 2 NP στο βλαστό και CeO2 NP τόσο στους 

βλαστούς όσο και στα φύλλα. Μια μετατόπιση του Fe3O4 NP στο βλαστό επίσης 

εικάζεται. 

Η πιθανή αλληλεπίδραση των διαφορικών νανοσωματιδίων στην έκθεση στη 

ζώνη απορρόφησης της ρίζας μπορεί να συνοψιστεί στον Πίνακα 3. 
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Πίνακας 3. Τοποθέτηση και αλληλεπίδραση διαφορετικών νανοσωματιδίων στη 

ζώνη απορρόφησης των ριζών 

Nano-particle 

(νάνο-σωματίδιο) 
Εντοπισμός / αλληλεπίδραση 

Fe3O4 NP Κάμβιο 

ZnO NP Ενδοδερμίδα, μεταξύλωμα. Zn2+ - στο μεταξύλωμα 

CeO2 NP Φλοιός 

Al NP Φλοιός Al3+ - στο μεταξύλωμα 

Ag NP Φλοιός; Ag2+ - στο μεταξύλωμα 

Cu NP  Φλοιός; Cu2+ - Στο κάμβιο και στο μεταξύλωμα 

TiO2 NP Φλοιός 

Ni (OH)2NP Μεταξύλωμα 

 

Η είσοδος των νανοσωματιδίων μέσω του κυτταρικού τοιχώματος εξαρτάται 

από τη διάμετρο των πόρων του κυτταρικού τοιχώματος (5-20nm). Εξαιτίας αυτού, τα 

νανοσωματίδια ή τα συσσωματώματα νανοσωματιδίων με διάμετρο μικρότερη από το 

μέγεθος των πόρων του τοιχώματος των φυτικών κυττάρων μπορούν εύκολα να 

εισέλθουν διαμέσου του κυτταρικού τοιχώματος και να φτάσουν μέχρι τη πλασματική 

μεμβράνη. Τα λειτουργικά νανοσωματίδια μπορούν να διευκολύνουν τη μεγέθυνση 

του μεγέθους των πόρων ή την επαγωγή του σχηματισμού νέων πόρων κυτταρικού 

τοιχώματος για να ενισχύσουν την πρόσληψη νανοσωματιδίων. Διεξάγονται 

ερευνητικές συζητήσεις σχετικά με την πρόσληψη νανοσωματιδίων από το φυτικό 

κύτταρο που προκαλείται από τη δέσμευση των πρωτεϊνών-φορέων μέσω της 

αγωγιμότητας, των διαύλων των ιόντων ή της ενδοκυττάρωσης. Επιπροσθέτως, τα 

νανοσωματίδια μπορούν επίσης να μεταφερθούν στο φυτό είτε σχηματίζοντας 

σύμπλοκα με πρωτεΐνες μεταφορέων μεμβράνης ή με εκκρίματα της ρίζας. Άλλες 

μελέτες ανέφεραν ότι τα νανοσωματίδια θα μπορούσαν να εισέλθουν μέσω των 

στομάτων ή των βάσεων των τριχιδίων των φύλλων. Μελέτες σχετικά με την 

πρόσληψη και τη μετατόπιση του συμπλόκου κόκκινου S TiO2-alizarin στο φυτό 

Arabidopsis thaliana έδειξαν ότι το βλεννώδες υλικό που απελευθερώνεται από τις 

ρίζες αναπτύσσει σύμπλεγμα υδροκεφατίνης πηκτίνης γύρω από τη ρίζα, το οποίο κατά 

πάσα πιθανότητα είναι υπεύθυνο για την είσοδο του συμπλόκου χρωστικών ουσιών 

των νανοσωματιδίων. 

Πρόσφατες μελέτες σχετικά με τον μηχανισμό της πρόσληψης και της 

μετατόπισης νανοσωματιδίων εκμεταλλεύτηκαν νανοσωματίδια μονοδιασπαρμένης 

μεσοπορώσεως μονοξειδίου του πυριτίου με φθορίζοντα σήματα, τα οποία 

αποδείχθηκε ότι διεισδύουν στις ρίζες μέσω συμπλαστικών και αποπλαστικών οδών 
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και μετατοπίζονται μέσω ιστού του ξύλου στα εναέρια μέρη των φυτών, 

συμπεριλαμβανομένου του βλαστού και των φύλλων. Ωστόσο, ο ακριβής μηχανισμός 

πρόσληψης νανοσωματιδίων από τα φυτά δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί πλήρως. 

Στο κυτταρόπλασμα, τα νανοσωματίδια στοχεύουν σε διαφορετικά 

κυτταροπλασματικά οργανίδια και αλληλεπιδρούν με διαφορετικές μεταβολικές 

διεργασίες του κυττάρου (Πίνακας 3). Φαίνεται ότι η πρόσληψη TiO2 νάνο-

σωματιδίων στο σιτάρι περιλαμβάνει τον εντοπισμό στο παρέγχυμα και στους 

αγγειακούς ιστούς της ρίζας. Η εσωτερικοποίηση των κυττάρων και η ανοδική 

μετατόπιση των νανοσωματιδίων ZnO στο Lolium perenne πραγματοποιούνται μέσω 

των ριζικών κυττάρων και στη συνέχεια μετακινούνται μέχρι τους αγγειακούς ιστούς. 

Η πρόσληψη και η συσσώρευση νανοσωματιδίων ZnO, όταν εφαρμόζονται σε 

υψηλότερη συγκέντρωση, επιβαρύνονται από τη στιγμή που τα νανοσωματίδια 

συσσωματώνονται και αναστέλλουν την είσοδό τους στους πόρους του κυτταρικού 

τοιχώματος. Επιπλέον, η φασματοσκοπία απορρόφησης ακτίνων Χ των σπόρων που 

έχουν υποστεί κατεργασία με ZnO αποκάλυψε την παρουσία ιόντων Zn2+ αντί για ZnO 

υποδεικνύοντας το ρόλο των ριζών στον ιονισμό ZnO στην επιφάνεια του. 

Μια άλλη κατηγορία νανοσωματιδίων - ο μαγνητίτης NP, συμπεριφέρεται με 

τρόπο που αναφέρεται η παρουσία του στη ρίζα, το βλαστό και τα φύλλα και η έκταση 

της πρόσληψης νανοσωματιδίων αποδεικνύεται ότι επηρεάζεται από τον τύπο του 

μέσου ανάπτυξης. Μία υψηλότερη πρόσληψη επιτυγχάνεται σε υδροπονικό μέσο σε 

σύγκριση με το φυτό που αναπτύσσεται στην άμμο, ενώ δεν παρατηρήθηκε πρόσληψη 

σε φυτά που αναπτύχθηκαν στο έδαφος, το οποίο μπορεί να οφείλονται στην 

προσκόλληση νανοσωματιδίων μαγνητίτη σε κόκκους του εδάφους και της άμμου. 

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι εκτός από μερικές πειραματικές μελέτες για τα 

νανοσωματίδια TiO2 και ZnO, οι περισσότερες από τις μελέτες πρόσληψης, 

μετατόπισης και συσσώρευσης σε φυτά αναφέρονται μόνο μέχρι το στάδιο βλάστησης. 

Ως εκ τούτου, η τύχη των νανοσωματιδίων στο φυτικό σύστημα εξακολουθεί να είναι 

σε μεγάλο βαθμό άγνωστη. 

 

Νάνο-λιπάσματα επίδραση στη φυσιολογία των φυτών και το 
μεταβολισμό τους. 

Η πλειοψηφία των πρόσφατων μελετών υποστηρίζει την ιδέα ότι τα 

νανοσωματίδια έχουν κάποιες δυσμενείς επιπτώσεις για τα φυτά. Ωστόσο, υπάρχουν 

λίγες μελέτες που έχουν δείξει ότι τα νανοσωματίδια, όταν χορηγούνται σε ελεγχόμενη 

ασφαλή δόση, μπορούν να συμβάλλουν στην προώθηση της ανάπτυξης και της 

απόδοσης των φυτών. Από την άποψη αυτή, τα νανοσωματίδια άνθρακα με πολλαπλά 

τοιχώματα (MWCNP) έχει αποδειχθεί ότι προάγουν τη βλάστηση και την ανάπτυξη 

της τομάτας και ενισχύουν την ανάπτυξη των κυττάρων καπνού. Το ίδιο φαινόμενο 

παρατηρήθηκε σε MWCNTs σε φυτά μουστάρδας. Χρησιμοποιώντας τον 

αποκαλούμενο δείκτη βλάστησης και σχετικό χρόνο επιμήκυνσης ρίζας ως 
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παραμέτρους, αποδείχθηκε ότι τα οξειδωμένα MWCNPs ασκούν καλύτερη επίδραση 

σε χαμηλότερη συγκέντρωση από ό, τι τα μη οξειδωμένα. 

Συγκριτικές μελέτες για την αξιολόγηση της απόδοσης των σπόρων και την 

αποτροπή της αποκοπής των φύλλων στο φυτό Borage, που έγιναν με νανοσάκχαρο 

και νιτρικό άργυρο, έδειξαν ότι η πρώτη είχε καλύτερη απόδοση. Είναι γνωστό ότι η 

φυτική ορμόνη αιθυλενίου διαδραματίζει βασικό ρόλο στην αποκοπή των φύλλων και 

τα ιόντα αργύρου αναστέλλουν το αιθυλένιο αντικαθιστώντας τα ιόντα χαλκού στους 

υποδοχείς. Όταν οι δύο ενώσεις εφαρμόστηκαν στα φυτά μέσω της μεθόδου ψεκασμού 

σε φύλλα παρατηρήθηκε ότι το νανοσάκχαρο ήταν αποτελεσματικό σε χαμηλότερη 

συγκέντρωση από το νιτρικό άργυρο. Παρόμοια επίδραση προώθησης βιοσυνθετικών 

νανοσωματιδίων αργύρου στην εμφάνιση των φυτών και ποικίλων παραμέτρων 

ανάπτυξης φυτών πολλών οικονομικά σημαντικών φυτικών ειδών αναφέρθηκε. 

Έχουν διεξαχθεί διάφορες μελέτες για την αποσαφήνιση της επίδρασης των 

νανοσωματιδίων ZnO στην ανάπτυξη διαφορετικών φυτών. Έτσι, παρουσιάστηκε μια 

διεγερτική επίδραση στην ανάπτυξη του Vignaradiata και του Cicerarietinum. Η 

προσρόφηση νανοσωματιδίων του ZnO στην επιφάνεια της ρίζας παρατηρήθηκε μέσω 

συσχέτισης φωτός και ηλεκτρονικής μικροσκοπικής σάρωσης και από τα φυτά μέσω 

επαγωγικής συζεύξεως πλάσματος/ατομικής εκπομπής φάσματος. Η επίδραση των 

νανοσωματιδίων ZnO στη φυσιολογία των φυτικών κυττάρων διερευνήθηκε 

χρησιμοποιώντας κυτταρικό αντιοξειδωτικό σύστημα ως μοντέλο. Εφαρμόζοντας τη 

μέθοδο ψεκασμού φύλλων σε φυτάρια ρεβιθιάς αποδείχθηκε ότι οι χαμηλές 

συγκεντρώσεις νανοσωματιδίων ZnO έχουν θετική επίδραση στην ανάπτυξη των 

φυτών και η συσσώρευση της φυλλώδους βιομάζας έχει βελτιωθεί, το οποίο μπορεί να 

οφείλεται σε επίπεδα χαμηλότερου αντιδραστικού είδους οξυγόνου (ROS) (που 

αποδεικνύεται από την κατώτερο περιεχόμενο μηλονικής αλδεΰδης). Τα πειράματα 

στον αγρό επιβεβαίωσαν ότι η χρήση 15 φορές χαμηλότερης δόσης νανοσωματιδίων 

ZnO σε σύγκριση με τη συνιστώμενη δόση ZnSO4 οδήγησε σε 29,5% υψηλότερη 

απόδοση στον αγρό. 

Παρατηρήθηκαν συγκριτικές θετικές επιδράσεις των νανοσωματιδίων ZnO και 

CeO2 στην ποιότητα των φρούτων Cucumissativus. Η εφαρμογή και των δύο 

νανοσωματιδίων είχε ως αποτέλεσμα αυξημένη περιεκτικότητα σε άμυλο και 

ενδεχομένως - σε μεταβλητό πρότυπο υδατανθράκων. 

Διεξήχθη διέγερση της αντιοξειδωτικής δραστικότητας της νιτρικής 

αναγωγάσης με ένα μίγμα νανοσωματιδίων SiO2 και TiO2 στο G. max επιπλέον 

βρέθηκε καλύτερη παραγωγική επίδραση και αύξηση της ικανότητας πρόσληψης 

νερού και λιπάσματος του φυτού. Η εφαρμογή των νανοσωματιδίων TiO2 αποδείχθηκε 

ότι προάγει τη φωτοσύνθεση υπό ορατό και υπεριώδες φως και την ανάπτυξη στο 

σπανάκι. Παρατηρήθηκε αύξηση κατά 73% σε ξηρό βάρος, τριπλάσιος ρυθμός 

φωτοσύνθεσης και αύξηση κατά 45% της χλωροφύλλης μετά από επεξεργασία των 

σπόρων από το σπανάκι. Οι ερευνητές υποθέτουν ότι ο λόγος αύξησης του 

φωτοσυνθετικού ρυθμού μπορεί να οφείλεται στην αύξηση της απορρόφησης 
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ανόργανων θρεπτικών ουσιών που ενίσχυσαν την αξιοποίηση της οργανικής ουσίας 

και την εξουδετέρωση των ελεύθερων από οξυγόνο ριζών. 

Σε αντίθεση με τα περισσότερα από τα νανοσωματίδια, για τα οποία δεν 

συνιστάται η εφαρμογή σε υψηλή συγκέντρωση λόγω της παρατηρούμενης αρνητικής 

επίδρασης, τα νανοσωματίδια TiO2 που εφαρμόζονται σε συγκεντρώσεις τόσο υψηλές 

όσο 2.000ppm αυξάνουν τη βλάστηση των σπόρων και τη σφριγηλότητα του Brassica 

napus. 

Ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι διάφορα μεταλλικά νανοσωματίδια είχαν θετική 

επίδραση σε διάφορα επίπεδα συγκέντρωσης, π.χ. Pd και Au σε χαμηλότερη 

συγκέντρωση, Si και Cu σε υψηλότερη συγκέντρωση, και Au και Cu σε συνδυασμένο 

μίγμα. Αυτός ο τύπος συμπεριφοράς επιβεβαιώθηκε από μελέτες στον αγρό με G. max 

και Brassica juncea: νανοκρυσταλλική σκόνη σιδήρου, κοβαλτίου και χαλκού σε μια 

πολύ χαμηλή συγκέντρωση που προήγαγε το ρυθμό βλάστησης των σπερμάτων και μια 

σημαντική αύξηση στον δείκτη χλωροφύλλης, τον αριθμό των οζιδίων και την 

καλλιέργεια Παρατηρήθηκε καλύτερη απόδοση. Ομοίως, ο διαφυλλικός ψεκασμός με 

χρυσό σε φυτά σε πειράματα πεδίου είχε θετική επίδραση με αποτέλεσμα το αυξημένο 

ύψος των φυτών, τη διάμετρο του στελέχους, τον αριθμό των κλάδων, τον αριθμό των 

λοβών, την απόδοση των σπόρων και - με ενδιαφέρον τρόπο, βελτίωσε την 

οξειδοαναγωγική κατάσταση των φυτών που υπέστησαν αγωγή. 

 

Ζητήματα ηθικής και ασφάλειας στην εφαρμογή νάνο-λιπασμάτων. 
Αναμφισβήτητα η νανοτεχνολογία έχει απίστευτη δυνατότητα να φέρει 

επανάσταση σε πολλές πτυχές της ανθρώπινης ζωής. Ωστόσο, η προαγωγή αυτού του 

πολυεπιστημονικού κλάδου της επιστήμης, και ιδιαίτερα τα οφέλη από την πρακτική 

εφαρμογή τους, πρέπει να εξεταστούν με ορισμένες προφυλάξεις. 

Η κύρια ανησυχία σε παγκόσμια κλίμακα είναι κατά πόσον οι άγνωστοι 

κίνδυνοι των νανοσωματιδίων που συνεπάγονται οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον 

και την υγεία επικρατούν σε σχέση με τα πιθανά οφέλη τους. Έτσι, οι κίνδυνοι που 

συνδέονται με την εφαρμογή νανοσωματιδίων δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί πριν από 

την πλήρη αποδοχή και εφαρμογή των νανοσωματιδίων. Ως εκ τούτου, έχει αναπτυχθεί 

"νανοτοξικολογία", η οποία είναι υπεύθυνη για την εκτίμηση του τοξικολογικού 

δυναμικού και την προώθηση του ασφαλούς σχεδιασμού και χρήσης νανοσωματιδίων. 

Λόγω της εμπεριστατωμένης ποσοτικής ανάλυσης των πιθανών επιπτώσεων στην 

υγεία, την περιβαλλοντική κάθαρση και την ασφαλή διάθεση νανοσωματιδίων, 

μπορούν να προβλεφθούν οι βελτιώσεις στον σχεδιασμό περαιτέρω εφαρμογών της 

νανοτεχνολογίας. 

Καμία άμεση ανθρώπινη ασθένεια δεν έχει συνδεθεί με τα νανοσωματίδια μέχρι 

στιγμής. Τα νανοσωματίδια που αποτελούν μέρος εξαιρετικά λεπτών σωματιδίων 

μπορούν να εισέλθουν στο ανθρώπινο/ζωικό σύστημα μέσω στοματικών, 

αναπνευστικών ή ενδοδερμικών οδών. Σήμερα, υπάρχει μια κοινή υπόθεση ότι το 

μικρό μέγεθος των νανοσωματιδίων τους επιτρέπει να εισέλθουν εύκολα στους ιστούς, 
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τα κύτταρα και τα οργανίδια και να αλληλεπιδράσουν με λειτουργικές βιομοριακές 

δομές (δηλ. DNA, ριβοσώματα) δεδομένου ότι το πραγματικό φυσικό μέγεθος μιας 

μηχανικής νανοδομής είναι παρόμοιο με πολλά βιολογικά μόρια (π.χ. αντισώματα, 

πρωτεΐνες) και δομές (π.χ., ιοί). 

Φυσικά, εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για σωστό φυσικοχημικό 

χαρακτηρισμό και προσδιορισμό κατάλληλων πρωτοκόλλων και έκθεση αξιόπιστων 

μεθόδων για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των νανοσωματιδίων στο 

περιβάλλον, την εσωτερικοποίησή τους και την κινητική τους στους ζώντες 

οργανισμούς. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία βέλτιστων πειραματικών 

συνθηκών που θα επιτρέψουν τον ακριβή προσδιορισμό εάν ένα συγκεκριμένο 

νανοσωματίδιο αποτελεί απειλή για την ανθρώπινη υγεία. Ωστόσο, η διεπιστημονική 

έρευνα των επιστημόνων των υλικών, των περιβαλλοντολόγων και των επιστημόνων 

της ζωής συμβάλλει στον εντοπισμό των πραγματικών κινδύνων της νανοτεχνολογίας. 

Ο ετερογενής και αναπτυξιακός χαρακτήρας της νανοτεχνολογίας καθιστά την 

αξιολόγηση των κινδύνων αρκετά υποκειμενική. Η απουσία τυποποιημένων 

μεθοδολογιών και κατευθυντήριων γραμμών καθιστά δύσκολη τη σύγκριση των 

αξιολογήσεων ασφάλειας/τοξικότητας από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. Είναι 

πολύ πιθανό ότι διαφορετικοί τύποι νανοσωματιδίων να ποικίλλουν ως προς τις 

τοξικολογικές τους ιδιότητες. Για την ορθή ερμηνεία τυχόν τοξικολογικών δεδομένων, 

είναι απαραίτητο να υπολογιστούν και να προσδιοριστούν οι αναμενόμενες 

συγκεντρώσεις νανοσωματιδίων που ενδέχεται να εκτίθενται στο βιολογικό σύστημα 

ή να υπάρχουν στο οικοσύστημα. Η εκτίμηση του κινδύνου των νανοσωματιδίων 

πρέπει να γίνεται κατά περίπτωση. Έτσι, τα ηθικά ζητήματα πρέπει να είναι 

συγκεκριμένα για ένα συγκεκριμένο προϊόν σε δεδομένη στιγμή και να απαιτούνται 

εναλλακτικές αξιολογήσεις για να λαμβάνονται υπόψη ηθικές, κοινωνικές και 

πολιτικές αξίες που σχετίζονται με πολιτικές όπως αυτές που αφορούν τη 

νανοτεχνολογία. 

Η χρήση της νανοτεχνολογίας στη γεωργία είναι πολύ σημαντική καθώς 

επηρεάζει άμεσα τους ανθρώπους. Τα νανοτεμαχίδια επιτρέπουν την είσοδο 

νανοσωματιδίων στην τροφική αλυσίδα επιτρέποντας τη διανομή τους σε όλους τους 

οργανισμούς που σχετίζονται με την τροφική αλυσίδα. Κυριολεκτικά όλες οι ουσίες 

μπορεί να είναι τοξικές για τα φυτά, τα ζώα ή τους ανθρώπους σε κάποιο επίπεδο 

έκθεσης. Ωστόσο, αυτό δεν περιορίζει τη χρήση τους σε διάφορες εφαρμογές οι οποίες 

διαμορφώνονται με γνώμονα την κρίσιμη συγκέντρωση έκθεσης. Όπως 

προαναφέρθηκε, η επίδραση της προώθησης των νανοσωματιδίων στην ανάπτυξη των 

φυτών και τη φυσιολογία τους, εκφράζεται σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις, επομένως 

είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι αυτές οι συγκεντρώσεις θα προκαλέσουν 

σημαντικές βλάβες στην υγεία και το περιβάλλον. 

Πολλές χώρες έχουν εντοπίσει τις δυνατότητες της νανοτεχνολογίας στους 

τομείς των τροφίμων και της γεωργίας. Εν τω μεταξύ, αναγνωρίζουν την ανάγκη 

αξιολόγησης των επιπτώσεων της νανοτεχνολογίας στην ασφάλεια των τροφίμων. 

Σύμφωνα με την επιστημονική επιτροπή της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 
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Τροφίμων (ΕΑΑΤ), ‘’για τα νανοσωματίδια (Επιστημονική Επιτροπή της EFSA 2011) 

εφαρμόζεται η παράμετρος αξιολόγησης κινδύνου (προσδιορισμός κινδύνου, 

χαρακτηρισμός κινδύνου, εκτίμηση έκθεσης και χαρακτηρισμός κινδύνου). Ωστόσο, 

στην εκτίμηση του κινδύνου αυτών των νανοσωματιδίων στην περιοχή των τροφίμων 

και των ζωοτροφών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένες ιδιότητες των 

υποκείμενων νανοσωματιδίων εκτός από εκείνα που είναι κοινά στα ισοδύναμα μη 

νανομορφές ‘’. 

Αποφασίζοντας τον κίνδυνο που συνδέεται με τη χρήση ενός συγκεκριμένου 

νανοσωματιδίου σε τρόφιμα και ζωοτροφές λαμβάνονται υπόψη διάφορες 

παραμέτρους, μεταξύ των οποίων, ο φυσικοχημικός χαρακτηρισμός νανοσωματιδίων, 

η σταθερότητα στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, τοξικοκινητική(απορρόφηση, 

κατανομή, μεταβολισμός) μέσα στο ανθρώπινο και ζωικό σύστημα. 

 

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ 
 

Γενετικά τροποποιημένα βακτήρια για γεωργικούς σκοπούς 
Υπάρχουν πολλά βακτηριακά γένη εκπρόσωποι των οποίων μπορούν να 

επηρεάσουν την ανάπτυξη και την παραγωγή των φυτών. Μεταξύ αυτών των 

εκπροσώπων υπάρχουν παθογόνα φυτών που μπορούν να καταστείλουν τις φυτικές 

ασθένειες και χρησιμοποιούνται ως στελέχη βιολογικού ελέγχου. Μια άλλη ομάδα 

βακτηριακών ειδών μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της ανάπτυξης των φυτών 

με την αύξηση της διαθεσιμότητας των θρεπτικών ουσιών. Αυτά τα βακτήρια 

συνιστούν τα βιο-λιπάσματα και είναι γνωστά όπως και τα ριζοβακτήρια που προάγουν 

την ανάπτυξη (PGPR). Το όνομα του PGPR σχετίζεται με την ικανότητά του να 

αναπτύσσεται καλά στην επαφή μεταξύ του εδάφους και της ρίζας του φυτού (η 

ριζόσφαιρα). Το PGPR μπορεί να εφαρμοστεί είτε ως επικάλυψη σπόρων είτε 

απευθείας στο έδαφος. Ωστόσο, για να ασκήσουν την επίδρασή τους στην ανάπτυξη, 

αρκετά από τα εισαγόμενα PGPR πρέπει να επιβιώσουν στο έδαφος και στη 

ριζόσφαιρα, κάτι που δεν συμβαίνει πάντα. Κατά συνέπεια, η αποτελεσματικότητα του 

PGPR δεν είναι πάντα επαρκής για εμπορικές εφαρμογές και υπάρχει η ανάγκη 

βελτίωσης της απόδοσής τους. Μία από τις πιθανές αποφάσεις είναι η εφαρμογή 

γενετικών τροποποιήσεων για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικότητας της 

επιβίωσης. 

 

Επιβίωση των γενετικά τροποποιημένων βακτηρίων στο έδαφος 

Οποιοδήποτε μικροβιακό κύτταρο που εισάγεται στο περιβάλλον θα 

συναντήσει έναν μεγάλο αριθμό βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων που επηρεάζουν 

την επιβίωσή του. Και οι βιοτικοί και αβιοτικοί παράγοντες είναι εξίσου σημαντικοί. 

Έτσι, η υψηλή περιεκτικότητα σε άργιλο, το υψηλό pΗ και η σχετικά υψηλή 

περιεκτικότητα σε υγρασία μπορεί να έχει θετική επίδραση στην βακτηριακή επιβίωση. 
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Αντίθετα, οι ξηρές περίοδοι, η παρουσία ανταγωνιστικών μικροοργανισμών η θήρευση 

από πρωτόζωα και η λύση από τους βακτηριοφάγους επηρεάζουν αρνητικά τον αριθμό 

των εισαγόμενων βακτηρίων. Μιλώντας για τους βιοτικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν τη δραστηριότητα και την επιβίωση των εισαγόμενων βακτηρίων, η 

παρουσία φυτικών ριζών που παρέχουν θρεπτικά συστατικά στους μικροοργανισμούς 

που ζουν στην περιοχή τους είναι επίσης πολύ σημαντικός. Μεταξύ των 

μικροοργανισμών που είναι καλά προσαρμοσμένοι στη ριζόσφαιρα είναι μέλη των 

γενών Agrobacterium, Azospirillum, Azotobacter, Bacillus, Erwinia. Pseudomonas, 

Rhizobium και Xanthomonas. 

Η μικροβιακή επιβίωση εξαρτάται από την αλληλεξάρτηση μεταξύ των 

περιβαλλοντικών συνθηκών και της φυσιολογικής κατάστασης των βακτηρίων. Ως 

αποτέλεσμα αυτών των αλληλεπιδράσεων τα βακτηριακά κύτταρα μπορούν να 

αλλάξουν τον μεταβολισμό τους σε διαφορετικές φυσιολογικές καταστάσεις. Για 

παράδειγμα, τα κύτταρα μπορούν να είναι περισσότερο ανθεκτικά στο στρες ή να 

σχηματίσουν νάνα κύτταρα, μπορούν να παράγουν εξωπολυσακχαρίτες για προστασία, 

μπορούν να εισέλθουν σε μια βιώσιμη αλλά μη καλλιεργήσιμη κατάσταση και μερικά 

είναι σε θέση να σχηματίσουν σπόρια ή ενώσεις με φυτά. 

Μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι το πρότυπο επιβίωσης των γενετικά 

τροποποιημένων βακτηριδίων θα ακολουθήσει έναν από τους γονείς που είναι άγριου 

τύπου. Στην πραγματικότητα, αυτή η συναγωγή θα πρέπει να εφαρμόζεται με 

ορισμένες προφυλάξεις. Πρώτον, η έκφραση των εισαγόμενων γονιδίων απαιτεί μια 

επιπλέον ποσότητα ενέργειας, η οποία θα μπορούσε να μειώσει την περιβαλλοντική 

τους ικανότητα. Επιπλέον, η εισαγωγή θα μπορούσε να έχει διαταράξει άγνωστες 

λειτουργίες που αποδυναμώνουν την ανταγωνιστικότητα των στελεχών. Δεύτερον, 

είναι δυνατόν οι ΓΤΜ να εξελιχθούν και να προσαρμοστούν στις επικρατούσες 

περιβαλλοντικές συνθήκες μέσω της φυσικής επιλογής. Αυτή η τελευταία δήλωση 

υποστηρίζεται από στοιχεία για την εξελικτική προσαρμογή των βακτηρίων για την 

αποικοδόμηση του ζιζανιοκτόνου 2,4-διχλωροφαινοξυοξικού οξέος με αποτέλεσμα 

την αύξηση της ανταγωνιστικής ικανότητας της χρήσης ηλεκτρικού ως υπόστρωμα. 

Παρομοίως, αναφέρθηκε ότι οι περιβαλλοντικές πιέσεις θα μπορούσαν να μετριάσουν 

τις εξουθενωτικές επιδράσεις των μεταλλάξεων - οι οργανισμοί μπορεί να γίνουν πιο 

ανεκτικοί σε γενετικές διαταραχές υπό ορισμένες περιβαλλοντικές πιέσεις. 

Οι ΓΤΜ έδειξαν ότι επιβιώνουν ακόμη καλύτερα από το στέλεχος άγριου τύπου 

σε μελέτες με τεχνητές συνθήκες ανάπτυξης. Ωστόσο, η αυξημένη επιβίωση των ΓΤΜ 

σπάνια παρατηρήθηκε σε συνθήκες αγρού. Συχνά, ο πληθυσμός των εισαγόμενων 

βακτηριακών κυττάρων μειώνεται ταχέως στο έδαφος και τα είδη που είναι γενετικά 

τροποποιημένα επιβιώνουν με τρόπο παρόμοιο με αυτόν των μη τροποποιημένων 

βακτηρίων. Υπάρχουν πολλές πειραματικές μελέτες στις οποίες δεν μπορούσε να 

ανιχνευθεί διαφορά επιβίωσης μεταξύ του ΓΤΜ και του γονικού στελέχους (για τα 

Pseudomonas chlororaphis, Ρ. Fiuorescens, Sinorhizobiummeliloti). Επιπλέον, μερικοί 

ΓΤΜ αναφέρθηκε ότι είναι μη ανταγωνιστικοί σε σχέση τα γονικά στελέχη. Θεωρείται 

ότι η παρουσία ενός αριθμού γονιδίων ιδιοσυστατικά εκφρασμένων δεικτών σε ένα 
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ΓΤM είχε αρνητική επίδραση στην επιβίωσή του σε ανταγωνισμό με το στέλεχος 

άγριου τύπου. Πιθανότατα είναι το μεταβολικό φορτίο που είναι υπεύθυνο για τη 

μειωμένη φυσική κατάσταση, αφού αυτό το φαινόμενο δεν συμβαίνει κάτω από 

συνθήκες πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά. 

Η σωστή ερμηνεία των δεδομένων βακτηριακής επιβίωσης είναι ζωτικής 

σημασίας για τη χρήση μιας αξιόπιστης μεθόδου για την ανίχνευση, δεδομένου ότι τα 

κύτταρα που εισέρχονται σε μη καλλιεργήσιμη κατάσταση δεν μπορούν να 

ανιχνευθούν με τυπικές τεχνικές βασισμένες στην καλλιέργεια. Και διάφορες μελέτες 

έχουν δείξει ότι οι ΓΤΜ που εισάγονται στο έδαφος δεν μπορούν να καλλιεργηθούν. Η 

παρουσία βιώσιμων αλλά μη καλλιεργούμενων κυττάρων, νεκρών κυττάρων ή γυμνού 

DNA που ανιχνεύεται με μοριακές τεχνικές συμβάλλει στην πολυπλοκότητα και την 

οικολογική σημασία των ΓΤΜ και στην καταλληλότητά τους στο πλαίσιο της 

επίδρασης της εισαχθείσας γενετικής τροποποίησης. Ο αξιόπιστος τρόπος με τον οποίο 

η επίδραση των μικρών διαφορών στην καταλληλότητα θα είναι μετρήσιμος είναι ο 

ταυτόχρονος εμβολιασμός των ΓΤΜ και των γονικών στελεχών που τα θέτει σε άμεσο 

ανταγωνισμό. Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτών των πειραμάτων άμεσου 

ανταγωνισμού πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή, καθώς η εμπορική εφαρμογή ΓΤΜ 

δεν περιλαμβάνει άμεσο ανταγωνισμό μεταξύ ΓΤΜ και στελέχους άγριου τύπου. 

Όλα αυτά τα στοιχεία είναι αντιφατικά σε κάποιο βαθμό και δείχνουν ότι το 

συμπέρασμα σχετικά με την επιβίωση των ΓΤΜ σε σύγκριση με τα γονικά στελέχη 

τους δεν μπορεί να εξαχθεί οριστικά. Σε κάθε περίπτωση η ικανότητα αποικισμού και 

η επιβίωση των ΓΤΜ είναι σημαντικές, αυτές οι παράμετροι θα πρέπει να 

προσδιοριστούν. 

 

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των γενετικά τροποποιημένων 
μικροβίων που εμβολιάστηκαν στο έδαφος 

Οι πιθανές επιπτώσεις της απελευθέρωσης ΓΤΜ σε φυσικά μικροβιακά 

οικοσυστήματα είναι πολύ διαφορετικές. Το εύρος περιλαμβάνει γεγονότα όπως η 

είσοδος οργανικού υποστρώματος, η μετατόπιση ειδών, οι αλλαγές στη δομή του 

πληθυσμού, η πιθανή απώλεια ορισμένων λειτουργιών, και η παραγωγή τοξικών 

μεταβολιτών, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαταραχή των βασικών 

οικολογικών διεργασιών. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι μικρές αλλαγές στη σύνθεση 

της κοινότητας είναι δύσκολο ή ακόμη και αδύνατο να προσδιοριστούν και η σχέση 

μεταξύ μικροβιακής ποικιλότητας και λειτουργιών του οικοσυστήματος δεν είναι 

απολύτως σαφής. Αναμφίβολα, η μικροβιακή ποικιλομορφία του εδάφους είναι 

τεράστια, με μεγάλη πληθώρα λειτουργιών. Η εξαφάνιση ορισμένων ειδών με 

ορισμένες λειτουργίες θα είναι δύσκολο να ανιχνευθεί, αφού πολλές λειτουργίες 

μπορούν να εκτελεστούν από ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών μικροβίων. Με αυτή 

την έννοια, μόνο οι ακραίες διαταραχές μπορεί να επηρεάσουν τις μικροβιακές 

κοινότητες του εδάφους στο βαθμό που ορισμένες λειτουργίες θα επηρεαστούν 

αρνητικά. 
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Η περιορισμένη ικανότητα καλλιέργειας της εγχώριας μικροχλωρίδας εδάφους 

είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της μικροβιακής οικολογίας. Οι τεχνικές 

που βασίζονται σε DNA και RNA, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν την καλλιέργεια των 

μικροοργανισμών, χρησιμοποιούνται επί του παρόντος για την ανίχνευση της 

επίδρασης των ΓΤΜ στην εγχώρια μικροβιακή κοινότητα. Μέθοδοι που είναι 

κατάλληλες για την ανάλυση μετατοπίσεων στις κοινοτικές δομές είναι η βαθμιαία 

μετουσίωση με τζελ ηλεκτροφόρησης(DGGE), ενισχυμένη ανάλυση περιορισμένου 

ριβοσωμικού DNA (ARDRA), τερματικού περιορισμού θραύσματος μήκους 

πολυμορφισμού(T-RFLP) και πολυμορφισμός διαμόρφωσης μονής σειράς (SSCP). 

 

Τύχη και επίδραση των στελεχών βιο-λιπασμάτων-απελευθέρωση 
στο χωράφι. 

Τα γενετικά τροποποιημένα παράγωγα βακτηρίων που συμβάλλουν στην 

αυξημένη διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών για τα φυτά, αυξάνουν την ανάπτυξη 

των φυτών. 

Τα πιο σημαντικά βιο-λιπάσματα είναι τα βακτήρια, όπως τα Azospirillum και 

Rhizobium που μπορούν να δεσμεύσουν το άζωτο. Το Rhizobium, το Bradyrhizobium 

και το Sinorhizobium είναι συμβιωτικά των φυτών, τα οποία σχηματίζουν φυμάτια στις 

ρίζες των ψυχανθών και δεσμεύουν το ατμοσφαιρικό άζωτο. Αυτά τα βακτήρια έχουν 

χρησιμοποιηθεί ευρέως ως εμβόλια φυτών για την αύξηση της απόδοσης οσπρίων. 

Υπάρχει μακρά ιστορία ασφαλούς χρήσης μη τροποποιημένων Rhizobium ως εμβόλια 

για την αύξηση των αποδόσεων των καλλιεργειών. Ωστόσο, η αύξηση της απόδοσης 

είναι μεταβλητή και η επιτυχία των εμβολίων φαίνεται να εξαρτάται από τον 

ανταγωνισμό με τα ιθαγενή στελέχη που είναι συνήθως λιγότερο αποτελεσματικά. Τα 

Rhizobium, Bradyrhizobium και Sinorhizobium έχουν αναφερθεί ότι επιβιώνουν στο 

έδαφος για χρόνια, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και χωρίς την παρουσία του 

ειδικού ξενιστή. Το Rhizobium αποδείχθηκε ικανό να σχηματίσει φυμάτια όταν το 

φυτό ξενιστής φυτευτεί ξανά μετά από αρκετά χρόνια. Αυτό δείχνει ότι η παρουσία του 

φυτού ξενιστή δεν είναι απολύτως απαραίτητη για την επιβίωσή τους, αλλά και τα 

χαρακτηριστικά του στελέχους που δεν σχετίζονται με την συμβίωση παίζουν ρόλο 

στην επιβίωσή του στο έδαφος για χρόνια. Τα ταχύτατα αναπτυσσόμενα είδη 

Rhizobium βρέθηκαν να είναι πιο ευαίσθητα στην αποξήρανση από το βραδέως 

αναπτυσσόμενο Bradyrhizobium. 

 

Γενετικά τροποποιημένα στελέχη Azospirillum και Rhizobium 
Εκτός από το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) που τα φυτά αποκτούν από την 

ατμόσφαιρα, τα φυτά παίρνουν όλα τα θρεπτικά συστατικά τους από το έδαφος. Η 

φύση έχει αναπτύξει διάφορους μηχανισμούς για την προμήθεια φυτικών θρεπτικών 

ουσιών μέσω ανανεώσιμων πόρων και το καλύτερο παράδειγμα αυτής της αρχής είναι 

η βιολογική δέσμευση του αζώτου στα όσπρια. Τα βακτήρια που δεσμεύουν το άζωτο 

μπορούν να θεωρηθούν ως μια αυτό-πολλαπλασιαστική πηγή αζώτου για τα φυτά. 
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Δυστυχώς, δεν είναι όλα τα φυτά σε θέση να εκτελέσουν μια τέτοια αλληλεπίδραση με 

βακτήρια που καθορίζουν το Ν2. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα οι 

αποδόσεις φυτικής παραγωγής εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 

εισαγωγή χημικών λιπασμάτων. Τα περισσότερα από αυτά τα λιπάσματα είναι πολύ 

κινητά στο έδαφος και διατίθενται σε μεγαλύτερες ποσότητες από τις απαιτούμενες για 

τη βέλτιστη ανάπτυξη των φυτών. Η απώλεια πολύτιμων ενώσεων δεν είναι μόνο 

οικονομικής σημασίας. Αυτό προκαλεί επίσης σοβαρά προβλήματα και για το 

περιβάλλον, λόγω της διαρροής στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και της 

συσσώρευσης στην ατμόσφαιρα. 

Έχουν αναπτυχθεί διάφορες στρατηγικές που στοχεύουν στην καλύτερη 

πρόσληψη των λιπασμάτων από τις ρίζες των φυτών. Αυτές περιλαμβάνουν άλλες 

συνθέσεις λιπασμάτων (π.χ. λιπάσματα βραδείας απελευθέρωσης) και τη χρήση 

ριζοβακτηρίων προώθησης της φυτικής ανάπτυξης (PGPR). 

Οι PGPR μπορούν να ασκήσουν την επίδρασή τους και με άμεσο και με έμμεσο 

τρόπο. Το έμμεσο πρότυπο περιλαμβάνει την άσκηση βιολογικού ελέγχου παθογόνων 

και επιβλαβών μικροοργανισμών. Το καλύτερο τεκμηριωμένο παράδειγμα του PGPR 

που δρα με άμεσο τρόπο προώθησης της ανάπτυξης των φυτών είναι η φυτοδιέγερση. 

Τα διάφορα γένη βακτηρίων είναι ικανά να παράγουν παράγοντες διέγερσης της 

ανάπτυξης φυτών (αυξίνες, κυτοκινίνες, κλπ.) Και όταν αποικίζουν τις ρίζες των 

φυτών, προάγουν την ανάπτυξη των ριζών. Αυτό εξασφαλίζει καλύτερη απορρόφηση 

νερού και θρεπτικών συστατικών από τα φυτά και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 

υψηλότερες αποδόσεις. 

 

Το ΓΤ Azospirillum αυξάνει την πρόσληψη αζώτου. 

Είναι γνωστό ότι τα στελέχη του Azospirillum μπορούν να προάγουν την 

ανάπτυξη των φυτικών ριζών και να αυξάνουν την πρόσληψη αζώτου μέσω των 

παραγόμενων από αυτά φυτοορμωνών. Ωστόσο, οι μηχανισμοί με τους οποίους και οι 

συνθήκες υπό τις οποίες αυτά τα βακτήρια παράγουν φυτορμόνες καθώς και η 

αλληλεπίδραση μεταξύ βακτηριδίων και ριζών των φυτών δεν έχουν ακόμη καθοριστεί 

και απαιτεί καλύτερη κατανόηση. 

Για να διασαφηνιστούν αυτοί οι μηχανισμοί, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν 

αρκετά σημαντικά ερωτήματα/προσεγγίσεις: 

➢ Οι γενετικοί και βιοχημικοί λόγοι της σύνθεσης του ινδολο-3-οξικού 

οξέος (IM, η ορμόνη προώθησης της ανάπτυξης των φυτών που παράγεται από το 

Azospirillum. 

➢ Η κατασκευή γενετικώς τροποποιημένων στελεχών Azospirillum με 

γνωστά επίπεδα παραγωγής IAA (δηλ. IAA-μείον, IAA-περιορισμένο, IAA- 

υπέρπαραγωγης) 

➢ Έλεγχος της επίδρασης των γενετικά τροποποιημένων βακτηρίων σε 

φυτά (προώθηση της ανάπτυξης, πρόσληψη αζώτου) και στο περιβάλλον 
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(αλληλεπίδραση με κατοικήσιμη μικροβιακή χλωρίδα, επιβίωση και εξάπλωση) σε 

συνθήκες εδάφους. 

Επί του παρόντος, τα ΓΤ στελέχη Azospirillum με αυτά τα βασικά 

χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμα. Οι ερευνητικές μελέτες με αυτά τα στελέχη 

επικεντρώνονται στην επίδρασή τους στους κατοίκους μικροβιακών πληθυσμών, στην 

ανάπτυξη των φυτών και στα ποσοστά πρόσληψης αζώτου από το έδαφος. Αυτές οι 

μελέτες διεξάγονται σε εργαστηριακά πειράματα (δηλ. Μελέτες ανάπτυξης σε 

θαλάμους και θερμοκήπια) προκειμένου να αποκτήσουν ζωτικές πληροφορίες σχετικά 

με τον τρόπο που τα ΓΤ στελέχη είναι πιθανό να συμπεριφέρονται σε συνθήκες αγρού. 

Τα πειράματα διεξάγονται με ποικίλες καλλιέργειες, τύπους εδάφους και κλιματικές 

συνθήκες, που αντιπροσωπεύουν τις γεωργικές παραμέτρους που υπάρχουν στην 

Ευρώπη. Παρά την πρόοδο αυτών των ερευνητικών μελετών απαιτούνται εκτεταμένες 

και προσεκτικές δοκιμές υπό περιορισμό, προτού το ΓΤ Azospirillum μπορεί να 

εξεταστεί για την απελευθέρωση στον αγρό. 

 

Τα ΓΤ στελέχη Rhizobium με αυξημένη ανταγωνιστικότητα. 

Ο εμβολιασμός των ψυχανθών με εξαιρετικά αποτελεσματικά βακτήρια 

ρύθμισης αζώτου είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη προσέγγιση για την αύξηση της 

παραγωγικότητας των οσπρίων. Αυτός ο εμβολιασμός δεν είναι πάντοτε επιτυχής 

δεδομένου ότι τα φυσικά βακτήρια εδάφους με χαμηλή αποτελεσματικότητα 

δέσμρυσης του αζώτου μπορούν να ανταγωνίζονται τα εισαχθέντα στελέχη όσον 

αφορά την έναρξη του σχηματισμού φυματίων. Κρίσιμης σημασίας για την επιτυχή 

χρήση των ριζόβιων εμβολίων είναι η ανταγωνιστικότητά τους, δηλ. η ικανότητα να 

κυριαρχούν στα φυμάτια . Έτσι, τα στελέχη εμβολιασμού τροποποιούνται κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε να καταλαμβάνουν επαρκή αριθμό φυματίων της ρίζας για να παρέχουν 

υψηλά ποσοστά δέσμευσης αζώτου για το φυτό ξενιστή. 

Τα πειράματα με στελέχη Sinorhizobium meliloti από διαφορετικές 

γεωγραφικές προελεύσεις όσον αφορά την ανταγωνιστικότητά τους για ρίζες αλφάλφα 

έδειξαν ότι σε όλες τις περιπτώσεις αυτή η ιδιότητα έχει ενισχυθεί με γενετικούς 

χειρισμούς. Ο εν λόγω γενετικός χειρισμός περιλαμβάνει τροποποίηση της έκφρασης 

του γονιδίου nifA που είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο όλων των υπόλοιπων γονιδίων 

δέσμευσης του αζώτου (nif). Όταν έτσι τα ΓΤ στελέχη του S. meliloti αναμειγνύονται 

με άγριου τύπου, τα πρώιμα καταλαμβάνουν τα περισσότερα από τα φυμάτια στις ρίζες 

του αλφάλφα. Ο ακριβής μηχανισμός αυτής της βελτίωσης δεν είναι ακόμα κατανοητός 

αλλά θεωρείται ότι το nifA ρυθμίζει την έκφραση γονιδίων διαφορετικών από το 

σύμπλεγμα nif που έχει ως αποτέλεσμα ένα πλεονέκτημα κατά τη διάρκεια του 

σχηματισμού και της ανάπτυξης των φυματίων. 

Η ικανότητα των στελεχών Rhizobium να αναγνωρίζουν αποτελεσματικά τη 

ρίζα του φυτού είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό που συμβάλλει στην 

ανταγωνιστικότητά τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό επειδή ο αποτελεσματικός 

εμβολιασμός σημαίνει χαμηλότερες δόσεις του βακτηριακού στελέχους. Επιπλέον, η 
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κίνηση του στελέχους που εμβολιάστηκε προς τις ρίζες των φυτών είναι ένας άλλος 

παράγοντας που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα. Τα πειράματα με ΓΤ στελέχη 

Rhizobium leguminosarum, σχεδιασμένα να εκφράζουν την β-γλυκουρονιδάση, 

γονίδιο αναφοράς (gusA), έδειξαν ότι το ποσοστό των φυματίων που επάγονται από το 

επισημασμένο γενετικά τροποποιημένο gusA στέλεχος σε σύγκριση με τα φυμάτια που 

προκαλούνται από ένα μη κινητό στέλεχος με ανεπάρκεια μαστιγίων είναι υψηλότερο 

. Με αυτό τον τρόπο αποδείχθηκε ότι τα λειτουργικά μαστίγια απαιτούνται για 

αποτελεσματικό ανταγωνισμό για φυματιοποίηση. 

Όλα αυτά τα δεδομένα παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τον 

μηχανισμό προσέλκυσης ριζών επιτρέποντας την ανάπτυξη στελεχών Rhizobium με 

αυξημένη ανταγωνιστικότητα στο σχηματισμό φυματίων και αυξημένη ειδίκευση στον 

ξενιστή. 

 

Επίδραση ΓΤ στελεχών Rhizobium σε δενδρώδεις μυκορριζικούς μύκητες. 

Οι δενδρώδεις μυκορριζικοί μύκητες είναι μια σημαντική ομάδα μυκήτων που 

σχηματίζουν συμβιωτικές σχέσεις με τα φυτά. Ένα σημαντικό ερώτημα είναι εάν η 

εφαρμογή των στελεχών ΓΤ Rhizobium με αυξημένη ανταγωνιστικότητα οδηγεί σε 

αύξηση του αποικισμού και τον σχηματισμό φυματίων στη ρίζα του φυτού ή 

παρεμποδίζει την ωφέλιμη συμβιωτική σχέση. 

Στα πειράματα εργαστηρίου και θερμοκηπίου έχει αποδειχθεί ότι το ΓΤ 

στέλεχος Sinorhizobium meliloti, με βελτιωμένη ικανότητα σχηματισμού φυματίων, 

δεν παρεμβαίνει σε καμία πτυχή του σχηματισμού μυκόρριζας από τους 

αντιπροσωπευτικούς μύκητες AM Glomusmosseae. Αντίθετα, το ΓΤ S. meliloti αύξησε 

τον αριθμό των μονάδων αποικισμού ΑΜ και την ικανότητα πρόσληψης θρεπτικών 

συστατικών των μυκόρριζων φυτών. 

 

Τα ΓΤ στελέχη του Rhizobium: απελευθέρωση στον αγρό. 

Αρκετά είδη Rhizobium έχουν τροποποιηθεί γενετικά είτε για να βελτιώσουν τη 

δέσμευση του αζώτου είτε για να μελετήσουν την επιβίωσή τους κάνοντας χρήση 

γονιδίων δείκτη μέσω δοκιμών στον αγρό. Έτσι, ένα στέλεχος R. leguminosarum που 

χαρακτηρίστηκε με Tn5 εισήχθη στον αγρό ως εμβόλιο για τα μπιζέλια και τα 

δημητριακά, παρέμεινε για 5 χρόνια στα χωράφια όπου καλλιεργούσαν τα μπιζέλια. Η 

επιμονή του στελέχους αποδόθηκε στον τύπο του εδάφους, στην καλλιέργεια των 

κατάλληλων φυτών ξενιστών και στις κλιματολογικές συνθήκες. Δεν ερευνήθηκαν 

δυνητικές επιδράσεις εκτός του στόχου στο μικροβιακό οικοσύστημα. 

Η χρήση βελτιωμένου στελέχους R. meliloti, με επιπρόσθετα αντίγραφα nifA 

και dctABC, οδήγησε σε αύξηση της απόδοσης αλφάλφα 12,9% σε μια μελέτη στον 

αγρό. Ωστόσο, σε τοποθεσίες με υψηλές συγκεντρώσεις αζώτου ή με φυσικούς 

πληθυσμούς ριζοβίων, η απόδοση του αλφάλφα δεν αυξήθηκε. 
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Αναλύθηκε η τύχη ενός στελέχους R. meliloti που χαρακτηρίστηκε με Tn903 

και εισήχθη σε αγρούς καλλιέργειας αλφάλφα και διαπιστώθηκε ότι οι αριθμοί των 

κυττάρων μειώθηκαν γρήγορα μετά τον εμβολιασμό. Ένα χρόνο μετά την εισαγωγή, οι 

αριθμοί των εισαγόμενων κυττάρων είχαν πέσει κάτω από τους αριθμούς των ιθαγενών 

ριζοβίων. 

Σε ένα πειραματικό αγρό, ένα ΓΤ στέλεχος S. meliloti με αυξημένη 

ανταγωνιστικότητα για την κατοχή φυματίων απελευθερώθηκε στη ριζοσφαιρία της 

μηδικής. Οι επιδράσεις του ΓΤΜ και του άγριου τύπου στις εγχώριες μικροβιακές 

κοινότητες μελετήθηκαν με περιορισμένου μήκους θραυσμάτων πολυμορφισμό  

(RFLP) και σε τζελ ηλεκτροφόρησης βαθμιαίας θερμοκρασίας (TGGE). Ο 

εμβολιασμός του άγριου τύπου και του ΓΤΜ είχε περιορισμένα αποτελέσματα. 

Φαίνεται ότι τα φυτά αλφάλφα είχαν μεγαλύτερη επίδραση στη μικροβιακή κοινότητα 

από ότι τα εμβολιασμένα στελέχη. 

Μελετήθηκαν τόσο η τύχη όσο και οι επιπτώσεις στο οικοσύστημα ενός 

σημαδεμένου με Luc,  melloti σε έναν πειραματικό αγρό με Medicago sativa. Τα 

βακτήρια ανιχνεύθηκαν έως 12 εβδομάδες μετά την εισαγωγή. Δεν ήταν δυνατό να 

ανιχνευθούν οι επιδράσεις των στελεχών στις συγκεντρώσεις του άνθρακα και του 

αζώτου στο έδαφος και δεν υπήρχαν διαφορές στον συνολικό αριθμό μονάδων 

σχηματισμού αποικιών από αυτόχθονες μικροοργανισμούς. Πάνω από χίλιες 

βακτηριακές απομονώσεις που ελήφθησαν από τα χωράφια μελετήθηκαν περαιτέρω 

από το ARDRA και οι κυρίαρχες ομάδες ταυτοποιήθηκαν με προσδιορισμό 

αλληλουχίας 16S rRNA. Στη ριζόσφαιρα του M. sativa οι αριθμοί γονιδίων Alcali και 

Pseudomonas μειώθηκαν ως αποτέλεσμα του εμβολιασμού. Η μοριακή ανάλυση 

μελετώντας τα προφίλ ζώνης SSCP αποκάλυψε μετατοπίσεις που επιβεβαιώνουν την 

επίδραση του εμβολιασμού στον φυσικό μικροβιακό πληθυσμό. 

Στην Κίνα, απομονωμένα στελέχη αγρίου τύπου και ΓΤ Alcali γονίδια έχουν 

εισαχθεί σε ορυζώνες σε μεγάλη κλίμακα για τη βελτίωση της παραγωγικότητας των 

καλλιεργειών. Το Α. Faecalis, είναι ένα προϊόν απομόνωσης που δεσμεύει το άζωτο 

και δεν σχηματίζει φυμάτια, τροποποιείται γενετικά με την εισαγωγή ενός συσταλτικά 

ρυθμισμένου ρυθμιστικού γονιδίου nifA. Η δέσμευση του αζώτου φαίνεται να είναι 15-

20% υψηλότερη και η απόδοση 5-12% υψηλότερη σε σύγκριση με τις μη 

εμβολιασμένες καλλιέργειες. Εξετάστηκαν τα πιθανά αποτελέσματα στο οικοσύστημα 

από την εισαγωγή αυτού του γενετικά τροποποιημένου στελέχους με DGGE 

ενισχυμένο 16S rDNA σε ένα πείραμα μικρόκοσμων. Το εισαχθέν ΓΤ στέλεχος 

επιβίωσε καλά στη ριζόσφαιρα. Τα προφίλ ζωνών DGGE των δειγμάτων που 

υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με το τροποποιημένο στέλεχος έμοιαζαν πολύ με τα 

προφίλ των μη επεξεργασμένων δειγμάτων καθ 'όλη τη διάρκεια των 40 ημερών του 

πειράματος, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν υπάρχουν προφανή αποτελέσματα στην 

βακτηριακή κοινότητα. Συνολικά, η επιβίωση του στελέχους και η αύξηση της 

απόδοσης δείχνουν ότι αυτό το παράγωγο του A. faecalis είναι καλός υποψήφιος για 

εμπορική εφαρμογή, καθώς οι επιδράσεις στα οικοσυστήματα φαίνονται πολύ 

περιορισμένες. 
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Η επίδραση και η τύχη σε συνθήκες αγρού των ΓΤ στελεχών Rhizobium 

διερευνήθηκαν σε μια δοκιμή αγρού με ένα μοντέλο συστήματος που περιλαμβάνει 

διάφορα ΓΤ στελέχη Rhizobium leguminosarum v. Viciae, σημειωμένα με το γονίδιο 

lacZ και  τα γονίδια αντοχής HgCb (mer γονίδια) εμβολιασμένα στη ριζόσφαιρα φυτών 

μπιζελιού. Χρησιμοποιήθηκαν τρία τροποποιημένα στελέχη: 

- το στέλεχος 1110 που περιέχει πλασμίδιο pDG3 που φέρει γονίδια αντοχής 

HgCb (mer γονίδια) και lacZ η έκφραση των οποίων είναι υπό τον έλεγχο 

του συστήματος lacZ-lacO. 

- το στέλεχος 1111 που φέρει το πλασμίδιο pDG4 στο οποίο το γονίδιο lacZ 

εκφράζεται ιδιοσυστατικά σε υψηλά επίπεδα. 

- το 1112 στέλεχος που περιέχει ένα αντίγραφο γονιδίων mer και ένα 

ρυθμισμένο γονίδιο lacZ που εισάγεται στο χρωμόσωμα. 

Χρησιμοποιούνται άγριου τύπου R. leguminosarum v. Viciae 1003 ως 

μάρτυρας. 

Αυτά τα στελέχη παρακολουθήθηκαν σύμφωνα με το σύστημα αναφοράς 

lacZ/mer μαζί με την μεταβολική δραστηριότητα του εδάφους συν την ικανότητα 

μετασχηματισμού του αζώτου. 

Τα πειράματα πεδίου έδειξαν ότι όλα τα δοκιμασμένα στελέχη αποικίζουν τη 

ριζόσφαιρα στην ίδια έκταση. Παρόμοιες τιμές προσδιορίστηκαν για το ρυθμό 

αναπνοής και τη μεταβολική δραστηριότητα του εδάφους καθώς και για την ικανότητα 

μετασχηματισμού αζώτου όλων των δοκιμασμένων στελεχών. Αυτά τα αποτελέσματα 

υποδεικνύουν ότι αν και η παρουσία του φυτού είχε σημαντική επίδραση στην 

ανοργανοποίηση του άνθρακα στο έδαφος, η επίδραση των ΓΤ στελεχών Rhizobium 

είναι δυσδιάκριτη από την επίδραση του στελέχους άγριου τύπου και επίσης 

υποδεικνύει ότι το αντίκτυπο του φυτού στη μικροβιακή δραστηριότητα είναι 

σημαντικά μεγαλύτερο από το αντίκτυπο των εμβολιαστικών γενετικών 

τροποποιήσεων σε σύγκριση με στελέχη άγριου τύπου. 

Παρά το γεγονός ότι οι δοκιμές στον αγρό με βιο-λιπάσματα γενετικά 

τροποποιημένων οργανισμών περιορίζονται στα αρχικά αποτελέσματα σχετικά με τη 

χρήση τους είναι πολλά υποσχόμενα σε σχέση με τη βελτίωση των επιδόσεων στις 

γεωργικές εφαρμογές. Τα βιολογικά ΓΤ λιπάσματα έχουν εισαχθεί με ενθαρρυντική 

επιτυχία όσον αφορά την επιβίωση και τη δραστηριότητα των εμβολίων, η οποία 

εξαρτάται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Μέχρι στιγμής, οι μη στοχευμένες 

επιδράσεις των ΓΤ στελεχών βιο-λιπασμάτων που έχουν αναφερθεί είναι μικρές και 

ασήμαντες σε σύγκριση με τις φυσικές παραλλαγές, όπως οι διαφορές μεταξύ των 

πληθυσμών διαφορετικών φυτικών ειδών. 

Ωστόσο, οι γνώσεις μας σχετικά με τα οφέλη, την τύχη και τις επιπτώσεις των 

γενετικά τροποποιημένων στελεχών στο περιβάλλον εξακολουθούν να είναι αρκετά 

περιορισμένες. 

Οι ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν περιλαμβάνουν: πώς και πότε (σε ποια 

φυσιολογική κατάσταση) τα βακτήρια επιβιώνουν καλύτερα στο έδαφος; Ποια είναι η 
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επίδρασή τους στη φυσική μικροχλωρίδα; Πώς μπορεί να αναμειχθεί η μικροβιακή 

κοινότητα δομημένη και βελτιστοποιημένη για χρήση στη γεωργία; Και τελευταίο 

αλλά όχι λιγότερο σημαντικό - ποια είναι τα αποτελέσματα στο οικοσύστημα των 

γενετικά τροποποιημένων στελεχών, ειδικά σε μη στοχευόμενους οργανισμούς; 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η ρύπανση των εσωτερικών υδάτων, η 

εξοικονόμηση ενέργειας και η διάβρωση του εδάφους, αναγκάζουν τους αγρότες να παρέχουν 

στρατηγικές ανάπτυξης που έχουν λιγότερο ρυπογόνες επιπτώσεις. Η χρήση των φιλικών προς το 

περιβάλλον πρακτικών προωθείται από την εθελοντική πιστοποίηση (π.χ.. GlobalGAP ή 

συστήματα βιολγικής γεωργίας), καθώς και από νομικά δεσμευτικές διατάξεις (π.χ. Οδηγία 

2009/128 της ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή πρακτικών για την αειφόρο διαχείριση των 

παρασίτων). Στο πλαίσιο αυτό, η μείωση της χρήσης χημικών λιπασμάτων, συνοδευόμενη από 

εκτεταμένη χρήση οργανικών λιπασμάτων θεωρείται δεσμευτικός τρόπος για να μειωθεί η 

επιβάρυνση στο περιβάλλον που προκύπτει από τις μεχρί τώρα πρακτικές. Κατά τα τελευταία 

χρόνια, τα χημικά φυτοφάρμακα και λιπάσματα διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο για την 

προώθηση της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, αλλά έχουν μια σύντομη ιστορία στη 

σύγχρονη γεωργία. Η άμεση δράση τους και το σχετικό χαμηλότερο κόστος απαιτούν την 

ευρύτερη χρήση τους. Από την άλλη πλευρά, οι τοξικές επιδράσεις τους στο περιβάλλον, τα φυτά, 

τα ζώα και την ανθρώπινη ζωή αποκλίνουν το κεντρο της προσοχής  προς περισσότερο φιλικές 

προς το περιβάλλον λύσεις. Επιπλέον, το πρόβλημα της ανάπτυξης ανθεκτικότητας στα έντομα 

έναντι των παρασιτοκτόνων που χρησιμοποιούνται συχνά δεν έχει ακόμη επιλυθεί. Με αυτόν τον 
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τρόπο, οι πρακτικές όπως η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Επιβλαβών Οργανισμών (ΟΔΕΟ - 

Integrated Pest Management - IPM), αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. 

Τα βιολιπάσματα είναι ένα ζωτικό τμήμα της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών 

οργανισμών. Μπορούν να έχουν μεγάλη οικονομική σημασία: να αντικαθιστούν εν μέρει κάποια 

αγροχημικά, τα οποία με τη σειρά τους γίνονται όλο και πιο ακριβά και η βελτίωσή τους, υπό το 

φως των επεκτεινόμενων αιτημάτων για πιο φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές δεν 

είναι κερδοφόρα. Ο όρος «Βιολίπασμα» αναφέρεται συνήθως σε ένα προϊόν που περιέχει 

μικροοργανισμούς του εδάφους το οποίο, όταν εφαρμόζεται στα φυτά, τονώνει την ανάπτυξη 

τους. Ωστόσο, ο όρος χρησιμοποιείται λανθασμένα και χρησιμοποιείται συχνά ως συνώνυμο για 

ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, όπως για παράδειγμα το πράσινο λίπασμα ή η κοπριά, η απο κοινόυ 

ανάπτυξη αγροτικών καλλιεργειών ή τα βιολογικώς εμπλουτισμένα χημικά λιπάσματα. Ο Vessey 

(2003) προσδιόρισε τα «βιολιπάσματα»  ως «ένα υπόστρωμα που περιέχει ζωντανούς 

μικροοργανισμούς που όταν εφαρμόζονται στους σπόρους, τις επιφάνειες των φυτών ή του 

εδάφους, αποικίζουν τη ριζόσφαιρα ή το εσωτερικό του φυτού και τονώνουν την ανάπτυξή του 

μέσω αύξησης της διαθεσιμότητας των βασικών θρεπτικών συστατικών». Οι μικροοργανισμοί 

που περιέχουν τα λιπάσματα, ονομάζονται επίσης Ριζοβακτηρίδια που προάγουν την ανάπτυξη 

των φυτών (PGPR) (Plant Growth  Promoting Rhizobacteria ή PGPR) και ασκούν μια ευεργετική 

επίδραση στο φυτό ξενιστή μετά τον εμβολιασμό. 

Ο ενθουσιασμός για τη χρήση των προϊόντων αυτών αυξάνεται χάρη στη βελτιωμένη 

αποδοτικότητας της χρήσης των προσθέτων τροφίμων και την αυξανόμενη ζήτηση από την 

κοινωνία για πιο πράσινες τεχνολογίες και γαι τη μείωση του κόστους που συνδέεται με 

αγροχημικά. Επιπλέον, τα βιολιπάσματα και τα φυτοδιεγερτικά έχουν άλλα ευεργετικά 

αποτελέσματα, όπως αποτελεσματικά βιοεμβόλια. Πράγματι, οι μικροοργανισμοί όπως το 

Rhizobium και το Glomus spp. έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους  στη μείωση των 

νόσων σε ορισμένα φυτά. Η πρακτική του εμβολιασμό φυτών με PGPR μπορεί να 

παρακολουθηθεί μέχρι τον 20ο αιώνα, όταν το προϊόν που περιέχει Rhizobium sp.  κατοχυρώθηκε 

με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Για τους μυκορριζικούς μύκητες, αν και χρησιμοποιούται ως 

βιολιπάσματα από μερικές δεκαετίες, ακόμα στα τέλη της δεκαετίας του ‘50 του περασμένου 

αιώνα, έχει αποδειχθεί ότι διεγείρουν την ανάπτυξη των φυτών, μεσω της απορρόφησης του 

φωσφόρου. Από τότε, οι ερευνητικές προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα επεκτείνονται συνεχώς, με 

αποτέλεσμα την επιλογή διαφόρων στελεχών που επιδεικνύουν και μια ποικιλία από άλλες 

χρήσιμες ιδιότητες. 

Οι πολιτικές για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης στην ύπαιθρο και οι 

επιστημονική έρευνα στον τομέα αυτό έχουν βελτιώσει την επάρκεια και τη συνέπεια του 

μικροβιακού εμβολιασμού. Οδήγησαν στην ενσωμάτωση μερικών στελεχών που 

χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα για βιολογικό έλεγχο και για βιολογική λίπανση. Αυτά είναι τα 

μικορριζικά παρασκευάσματα και τα παρασκευάσματα PGPR τα οποία διατίθενται στο εμπόριο 

σε μερικές χώρες. Παρά την αυξημένη χρήση των μικροβιακών εμβολίων, ιδιαίτερα εκείνων που 

ενεργούν ως φυτοδιεγερτικά και των βιολιπασμάτων, η κατανάλωσή τους συχνά παρεμποδίζεται 



 

 pg. 3 
 

ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΆΤΩΝ 

εξαιτίας των διακυμάνσεων και της ασυνέπειας των αποτελεσμάτων μεταξύ των δοκιμών 

εργαστηρίου, θερμοκηπίου και πεδίου. Η εξήγηση πίσω από αυτές τις αντιφάσεις έγκειται στην 

ελλιπή κατανόηση των περίπλοκων σχέσεων μεταξύ των μεμονωμένων συστατικών του 

συστήματος: φυτό, μικροοργανισμός  και περιβαλλοντικές συνθήκες (και ιδίως οι συνθήκες του 

εδάφους). Επιπλέον, η έλλειψη κατάλληλων διατυπώσεων και οι δαπανηρές και γραφειοκρατικές 

διαδικασίες για την εγγραφή είναι επίσης μεταξύ των παραγόντων που εμποδίζουν την χρήση των 

PGPR σε ευρύτερη κλίμακα. 

Η πραγματική εμπορευματοποίηση των PGPR ξεκίνησε το 1995 στις ΗΠΑ και το 

Ηνωμένο Βασίλειο με τον εμβολιασμό οσπρίων με Rhizobium. Ωστόσο, ο ενθουσιασμός για άλλα 

PGPR αυξήθηκε με την πάροδο του χρόνου και ένα ευρύ φάσμα νέων προϊόντων εισήλθαν στην 

αγορά. Τα περισσότερα PGPR που δεν περιέχουν Rhizobium χρησιμοποιούν βακτήρια του γένους 

Azospirillum (αζωτοδεσμευτικά βακτήρια που ζουν ελευθερα) ή Bacillus (μικροοργανισμοί που 

διαλύουν τα φωσφορικά άλατα) και παράγοντες  βιοελέγχου. Επίσης, σε πολλά μέρη του κόσμο 

χρησιμοποιούνται προϊόντα που περιέχουν δενδροειδείς μυκορριζικούς μύκητες (ΔΜΜ). από την 

άλλη πλευρά, η ποικιλία των υφιστάμενων πληθυσμών των PGPR και ΔΜΜ στο έδαφος, το ευρύ 

φάσμα τους, και οι μηχανισμοί δράσης τους που δεν έχουν διευκρινιστεί καλά οδηγούν στην 

περιορισμένη χρήση τους. Επίσης, η πρακτική έχει δείξει ότι τα θετικά αποτελέσματα μπορεί να 

είναι ειδικά στα μεμονωμένα φυτά και στελέχη και μπορούν επίσης να ποικίλλουν δραματικά σε 

διαφορετικές φυσικές συνθήκες. Επιπλέον, αφού ενσωματωθούν στο έδαφος, οι μικροοργανισμοί 

αντιμετωπίζουν ανταγωνιστικές και συχνά σκληρές συνθήκες οι οποίες μπορούν να μειώσουν 

σοβαρά τα ευεργετικά αποτελέσματά τους. 

Οι τέσσερις κύριοι τύποι διατυπώσεων των βιολιπασμάτων τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί 

μέχρι σήμερα, είναι υγρά λιπασματα, λιπασματα τύρφης, κόκκοι, και λυοφιλοποιημένες σκόνες 

(Εικ.1). Η επιτυχία τους εξαρτάται από την καλλιέργεια στόχο, την τιμή, τη διαθεσιμότητα της 

αγοράς, τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς και την πολυπλοκότητα της εφαρμογής τους. Μία 

από τις κύριες δυσκολίες για τον κλάδο είναι η ανάπτυξη ενός βελτιωμένου τύπου που συνδυάζει 

όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά και η οποία είναι κατάλληλη για χρήση υπό συνθήκες πεδίου. 

Επιπλέον, αν και ορισμένοι μικροοργανισμοί μπορεί να φαίνονται πολύ υποσχόμενοι στο 

εργαστήριο, η παρταγωγή τους για εμπορικούς σκοπούς αποτελεί ένα δύσκολο έργο, δεδομένου 

της ευρύ φάσματος των συνθηκών στο πεδίο. Μερικοί κατασκευαστές περιλαμβάνουν 

τουλάχιστον δύο τύπους μικροοργανισμών (π.χ.. Rhizobium και ΔΜΜ, Rhizobium και PSB 

фосфат-разтварящи микроорганизми, διαφορετικά στελέχη των ΔΜΜ ή των PSB) σε ένα 

προϊόν. Έτσι αυξάνονται τα επακόλουθα οφέλη για τα φυτά ξενιστές. Ωστόσο, μόνο μερικές 

αναφορές αντανακλούν τις θετικές επιπτώσεις τους ως εμβόλια.  Η αποτελεσματικότητά τους δεν 

έχει αποδειχθεί και η παραγωγή και η εμπορία τους δημιουργούν διάφορες τεχνικές δυσκολίες. Η 

πιο σημαντική πτυχή στην ανάπτυξη ενός εμβολίου είναι η  διασφάλιση της ποιότητας κατά τρόπο 

που να μπορεί να εξασφαλίζει την αξιοπιστία των προϊόντων με μέγιστες πιθανότητες για επιτυχία. 

Η έλλειψη συνέπειας στα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν σε  συνθήκες πεδίου, λόγω της 

μεταβλητής ποιότητας έχει τεράστια επιρροή στην εμπορευματοποίηση των βιολιπασμάτων. 
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  А       B 

 

    

  C       D 

 

Εικ. 1. Τύποι παρασκευασμάτων των βιολιπασμάτων: А - υγρό; B - τύρφης, C – κόκκοι και 

D - ενθυλακωμένες λυοφιλοποιημένες σκόνες. 

 

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΒOΛΙΩΝ 
 

Η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού εμβολίου αποτελεί μια πολυσταδιακή διαδικασία που 

περιλαμβάνει την ενσωμάτωση ενός ή περισσότερων στελεχών μικροοργανισμών σε ένα 

συγκεκριμένο φορέα μαζί με συνδετικούς παράγοντες και / ή άλλα πρόσθετα, που εξασφαλίζουν 

την προστασία των κυττάρων κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά. Επειδή τα εμβόλια 
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αποθηκεύονται συχνά σε μη-βέλτιστες συνθήκες (π.χ., υψηλή θερμοκρασία, έκθεση στο φως), θα 

πρέπει να έχουν μια εκτεταμένη διάρκεια αποθήκευσης, δηλαδή οι μικροοργανισμοί πρέπει να 

είναι βιώσιμοι και να έχουν την ικανότητα να επιβιώνουν σε αντίξοες συνθήκες. Το καλό 

σκεύασμα πρέπει επίσης να εξασφαλίσει την αποτελεσματική ενσωμάτωση των μικροοργανισμών 

στο έδαφος και να ενισχύσει τη δραστηριότητά τους, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη 

από τον εμβολιασμό των φυτών ξενιστών. Για να υιοθετηθεί εύκολα από τους αγρότες, το εμβόλιο 

πρέπει να είναι οικονομικό και εύκολο στο χειρισμό και χρήση, για να εξασφαλίσει ότι οι 

μικροοργανισμοί θα προμηθεύονται με τον πιο κατάλληλο τρόπο και μορφή. Η παρασκευή του 

σκευάσματος είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, αλλά δυστυχώς έχει διεξαχθεί περιορισμένος αριθμός 

μελετών πάνω στο θέμα αυτό. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι από τη δεκαετία του ‘80 του 

περασμένου αιώνα, οι περισσότερες έρευνες πάνω στα Rhizobia επικεντρώνονται στην 

βακτηριακή γονιδιωματική και φυσιολογία και λιγότερο από 1% πάνω στις πτυχές των 

σκευασμάτων των εμβολίων. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει πραγματική ανάγκη βελτίωσης των 

εμβολίων για να είναι δυνατή η συνέχιση της αποτελεσματικής ανάπτυξης και της 

εμπορευματοποίησης των νέων βιολιπασμάτων που να είναι πιο επιτυχή, πιο σταθερά με την 

πάροδο του χρόνου, με καλύτερη ποιότητα και να πληρούν όλες τις άλλες γεωργικές ανάγκες . 

Ένα ιδανικό σκεύασμα δεν υπάρχει και προφανώς κάθε είδους βιολίπασμα έχει τα δικά 

του πλεονεκτήματα και  περιορισμούς. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια κρίσιμα βήματα που πρέπει να 

ληφθούν πλήρως υπόψη κατά την παραγωγή βιολιπασμάτων. Η επιλογή που γίνεται σε αυτά τα 

βήματα μπορεί να προδικάσει την επιτυχία ή την αποτυχία του εμβολιασμού. Η επιλογή των 

μικροοργανισμών που πρέπει να εμβολιαστούν είναι ζωτικής σημασίας. Μερικά από τα πιο 

σημαντικά επιθυμητά χαρακτηριστικά του στελέχους του εμβολίου (βακτηριακό ή μυκητιασικό) 

περιλαμβάνουν τη γενετική σταθερότητά του, την ικανότητά του να είναι χρήσιμο για τις 

καλλιέργειες στοχους, να είναι ανταγωνιστικό με τους φυσικούς μικροβιακούς πληθυσμούς, να 

μεταναστεύει από την θέση του εμβολιασμού στο φυτό ξενιστή και να είναι ικανό να επιβιώσει 

κάτω από αντίξοες συνθήκες στο έδαφος χωρίς την παρουσία του ξενιστή. Άλλα σημαντικά 

χαρακτηριστικά που έχουν ιδιαίτερη σημασία κατά τη διάρκεια της παραγωγής είναι η δυνατότητα 

του στελέχους να καλλιεργείται σε συνθήκες  εργαστηρίου (με εξαίρεση των ΔΜΜ, οι οποίοι δεν 

μπορεί να αναπτυχθούν χωρίς ένα φυτό ξενιστή), την ικανότητα να αναπτύσσεται ή να επιβιώνει 

σε φορείς (κατα τον χρόνο συγκέντρωσης ή αποθήκευσης), πάνω στους σπόρους και στο έδαφος, 

καθώς και να είναι συμβατός με τα αγροχημικά προϊόντα που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθούν 

στις καλλιέργειες. Το ζώντανό εμβόλιο πρέπει επίσης να είναι σε θέση να ξεπεράσει τις διάφορες 

τεχνολογικές διαδικασίες κατά τη διάρκεια της παραγωγής και να διατηρήσει τις λειτουργικές 

ιδιότητες του. Τα βακτηριακά εμβόλια τυπικώς καλλιεργούνται σε υγρό μέσο για την επίτευξη 

υψηλών αποδόσεων από τη βιομάζα. Η σύνθεση του μέσου και οι συνθήκες ανάπτυξης 

(θερμοκρασία, ρΗ, ανάδευση, εξαερισμός, κ.λπ.) έχουν άμεση σχέση με τις φυσιολογικές-

βιοχημικές ιδιότητες του συγκεκριμένου στελέχους και τον τύπο του εμβολίου, το οποίο θα 

παράγεται. Οι προκύπτοντες βακτηριακές καλλιέργειες χρησιμοποιούνται για τον εμβολιασμό 

διαφόρων φορέων (ενθυλάκωση ή εμποτισμός τύρφης και κόκκων) είτε για την παρασκευή 

δραστικών υγρών σκευασμάτων μετά την προσθήκη των κατάλληλων προσθέτων. Η μεγάλης 
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κλίμακας παραγωγή ομοιογενών βακτηριακών καλλιεργειών σε βιοαντιδραστήρες είναι μια 

ευρέως διαδεδομένη πρακτική (Εικ.2). 

 

 

Εικ.2. Μαζική παραγωγή Azolla 

 

Μόλις επιλεχθεί το ειδικό στέλεχος / στελέχη για το εμβόλιου μπορεί να προσδιοριστεί μια 

τυποποιημένη διαδικασία παρασκευής. Ωστόσο, για τα βιολιπάσματα, σε αντίθεση με τα 

βιοφυτοφάρμακα, το κόστος παραγωγής είναι ένα σημαντικό εμπόδιο. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι η τιμή των βιολιπασμάτων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από εκείνη των 

συμβατικών λιπασμάτων. Ως εκ τούτου, ως μέσο ανάπτυξης για τα PGPR, πρέπει να 

χρησιμοποιούνται φθηνές πρώτες ύλες (π.χ.. ορός γάλακτος, ιδατικά ιζήματα, κοπρόχωμα και 

άλλα.). Μια άλλη προσέγγιση για τη μείωση του κόστους παραγωγής είναι η χρήση αγροτο-

βιομηχανικών υπολειμμάτων, εμπλουτισμένων με φυσικά φωσφορικά. Κατά τη διάρκεια της 

λιπασματοποίησης ή τςη ζύμωσης, οι ελεύθεροι ή ακινητοποιημένοι μικροοργανισμοί οι οποίοι 

παράγουν οργανικά οξέα, προστίθενται στο πλέγμα, βελτιώνοντας τη διαλυτότητα του 

φωσφορικού και με αυττον τρόπο αυξανουν την πρόσβασή του στα φυτά. 

Πρόσφατα, η χρήση βιομεμβρανών επίσης εφαρμόστηκε ως ένα πιθανό μέσο για την 

παραγωγή αποτελεσματικών της ενοφθαλμισμάτων. Οι βιομεμβράνες αποτελείται από 

μικροβιακά κύτταρα, ενσωματωμένα σε ένα πολυμερές πλέγμα  (επίσης γνωστό ως εξωκυτταρική 

πολυμερής ουσία ΕΠΟ) και προσκολλημένα σε μια αδρανή ή ζωντανή επιφάνεια η οποία παρέχει 
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δομή και προστασία της βακτηριακής καλλιέργειας. Παρατηρούνται τρεις κύριοι τύποι βιοφίλμ 

στο έδαφος: βακτηριακά (συμπεριλαμβανομένων των Actinomycetes), μυκητιακά και 

μυκητιασικά-βακτηριακα. Τόσο οι βακτηριακές όσο και οι μυκητιασικές βιομεμβράνες 

σχηματίζονται σε αβιοτικές επιφάνειες. Οι αποικίες μυκήτων παίζουν το ρόλο της βιοτικής 

επιφάνειας κατά τον σχηματισμό των μυκητιασικών-βακτηριακών βιοφίλμ. Η πλειοψηφία των 

βακτηρίων που υπάρχουν στα ρίζες και το έδαφος, σχηματίζουν βιοφίλμ. Ως εκ τούτου, η 

εφαρμογή των στελεχών PGPR που σχηματίζουν βιοφίλμ μπορεί να είναι μια επιτυχημένη 

στρατηγική για την ανάπτυξη και την παραγωγή βιολιπασμάτων. Ενώ οι εκτομυκορριζικοί 

μύκητες μπορούν να παραχθούν κατά τη ζύμωση, η καλλιέργεια των εμβολιαστών από 

δεονδροειδή μυκορριζικούς μύκητες είναι πολύ πιο δύσκολη λόγω της ανάγκης για φυτό ξενιστή. 

Οι πρώτες προσπάθειες για την παραγωγή  ΔΜΜ βασίζονται σε φυτά σε γλάστρες με μείγματα 

χωμάτων η σε αεροπονία. Με την ανάπτυξη των μονοξενικών καλλιεργειών στα τέλη της 

δεκαετίας του ‘80, έγινε δυνατή η παραγωγή ΔΜΜ υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες. Έχουν 

αναπτυχθεί μέθοδοι για την παρασκευή σπορίων με τη χρήση συν-καλλιέργειας τρυβλίων Petri 

(split-plate) και μέσω μετασχηματισμένων ριζών καρότου με Ri πλασμιδιακό DNA του 

Agrobacterium. Η μέθοδος επιτρέπει την παραγωγή κατά μέσο όρο 15 000 σπορίων ανά τριβλίο 

petri για μια περίοδο 4-5 μηνών μετά την έναρξη του κύκλου παραγωγής. Ωστόσο, αυτή 

χρησιμοποιείται κυρίως για φυσιολογικές και εργαστηριακές δοκιμές. Βελτιώσεις αυτής της 

μεθόδου έχουν επιτευχθεί μέσω της περιοδικής αλλαγής του περιβάλλοντος στο περιφερικό 

διαμέρισμα κάθε δεύτερο μήνα με παράλληλο συμπλήρωμα γλυκόζης στο εγγύ διαμέρισμα. Τα 

αποτελέσματα οδηγούν στην παραγωγή περίπου 65.000 σπορίων μετά από επτά μήνες. Ωστόσο, 

αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούνται κυρίως για την πειραματική παραγωγή σπορίων ή για τη 

συντήρηση των τραπεζών γονιδίων. Ο λόγος είναι ότι το μέσο ετήσιο κόστος παραγωγής ενός 

σπορίου φτάνει τα 30-50 δολάρια ΗΠΑ, ανάλογα με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται. Μεγάλης 

κλίμακας παραγωγή in vitro των μυκορριζικών μυκήτων, κατάλληλη για εφαρμογή σε εμπορική 

κλίμακα, αναπτύχθηκε πρόσφατα. Η μέθοδος βασίζεται σε μερικούς βασικούς παράγοντες: 

επιλογή των κατάλληλων μετασχηματισμένων ριζών καρότων με Ri πλασμίδιακό DNA του 

Agrobacterium για διάφορα είδη ΔΜΜ, επιλογή και  διατήρηση ενός βέλτιστου περιβάλλοντος 

για την ανάπτυξη και την εφαρμογή διαδικασιών για τη διασφάλιση της ποιότητας. 

Ωστόσο, εμπορικά εμβόλια που περιέχουν είδη ΔΜΜ εξακολουθούν να παράγοται κυρίως 

μέσω ανάπτυξης σε φυτά ξενιστές κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες, με την προσθήκη διαφόρων 

μυκητικών δομών (σπόρια, μυκήλιο) και περιέχουν υπολείμματα μυκορριζικών ρίζών φυτών τα 

οποία χρησιμοποιούνται ως υλικό πολλαπλασιασμού (όπως για παράδειγμα σόργο, καλαμπόκι, 

κρεμμύδι, ή Plantagolanceolata) (Εικ. 3). Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως μια κλασική μέθοδο στην 

οποία υποστρώματα άμμου / εδάφους ή / και άλλων υλικών (π.χ.. Ζεόλιθος, περλίτης) 

χρησιμοποιούνται για την μαζική παραγωγή εμβολίου δενδροειδών μυκόριζικών μυκήτων σε 

γλάστρες, σακούλες ή κοίτες για εφαρμογές μεγάλης κλίμακας. Τα κρίσιμα στοιχεία αυτής της 

στρατηγικής παραγωγής είναι: 

i. χρησιμοποίηση  γνωστών ειδών ΔΜΜ 
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ii. Επιλογή βραχύβιων ξενιστών, με επαρκώς αναπτυγμένο ριζικό σύστημα, υψηλό 

επίπεδο αποικισμού με ένα ευρύ φάσμα δενδροειδών μυκορριζικών μυκήτων και ανοχή σε σχετικά 

χαμηλά επίπεδα του φωσφόρου, 

iii. έλεγχος της στάθμης των ορυκτών προσθέτων στο έδαφος, 

iv. κατάλληλος συνδυασμός των ειδών ΔΜΜ και των φυτών ξενιστών. 

Με την τεχνική αυτή είναι δυνατόν να επιτευχθεί μια πυκνότητα του εμβολίου των 80-100 

χιλιάδων σπορίων ανα λίτρο, που είναι ικανά να βλαστήσουν. Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη για 

αραίωση του ενοφθαλμίσματος με έναν φορέα για την παρασκευή ενός εμπορικού προϊόντος. 

 

 

 

Εικ.3.  Οζίδια ρίζας Plantago lanceolate 

 

Δεδομένου ότι οι μικροβιακές συσχετίσεις μεταξύ βακτηριακών και μυκορριζικών 

μυκήτων που βρίσκονται φυσικά στο χώμα, μπορούν να διεγείρουν τη συμβιωτική με τα φυτικά 

είδη, είναι πιθανό ότι σχηματισμοί οι οποίοι περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερα διαφορετικά 

PGPR θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις ευεργετικές επιδράσεις στα φυτά. Μικροβιακές 

κοινοπραξίες μπορούν να διεγείρουν την ανάπτυξη των φυτών ενός συνόλου μηχανισμών που 

βελτιώνουν την απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών και αναστέλλουν τους παθογόνους μύκητες. 

Οι διαφορετικοί μηχανισμοί που προτείνονται για να εξηγήσουν αυτή την τόνωση της ανάπτυξης, 

βασίζονται στην αυξημένη ταχύτητα κυκλοφορίας των θρεπτικών ουσιών. Η τελευταία οφείλεται 

στην υψηλή περιεκτικότητα σε μικροοργανισμούς και την πλούσια βιοποικιλότητα στο έδαφος. Ο 

ταυτόχρονος εμβολιασμός με διαφορετικά PGPR ή / και ΔΜΜ συχνά καταλήγει σε αυξημένη 

ανάπτυξη και απόδοση, σε σύγκριση με τον εμβολιασμό με ένα είδος, ιδιαίτερα μέσω της 

βελτίωσης της απορρόφησης των θρεπτικών ουσιών. Πράγματι, η αλληλεπίδραση μεταξύ των 

βακτηρίων και των δενδροειδών μυκορριζικών μυκήτων έχει θετική επίδραση στην απορρόφηση 
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των θρεπτικών συστατικών, ειδικά όταν τα PGPR και τα αζωτοδεσμευτικά βακτηρίδια βρίσκονται 

σε συνδυασμό. Ο εμβολιασμός καλαμποκιού και γκαζόν με Α. brasilense και ΔΜΜ οδηγεί σε μια 

περιεκτικότητα σε Ν και P που είναι συγκρίσιμη με τα φυτά που καλλιεργούνται με λίπασμα. Ο 

συν-εμβολιασμός με διαφορετικούς τύπους ΔΜΜ είναι συνήθως πιο αποτελεσματικός λόγω της 

έλλειψης  ειδικότητας για αποικισμό σε σχέση με τα είδη / τις ποικιλίες φυτών.  

Η συνεργιστική αλληλεπίδραση μεταξύ δενδροειδών μυκορριζικών μυκήτων και μερικών 

ειδών PGPR, συμπεριλαμβανομένων των Azospirillum, Azotobacter, Bacillus, και Pseudomonas, 

έχει επίσης δειχθεί ως επωφελής για την ανάπτυξη των φυτών. Ο βελτιωμένος αποικισμός των 

ριζών μέσω ΔΜΜ παρατηρείται όταν οι μυκορριζικοί μύκητες είναι συν-εμβολιαστεί  με τέτοιο 

PGPR. Βρέθηκε τέσσερις φορές μεγαλύτερος αριθμός ριζών οζιδίων όταν τα φυτά εμβολιάστηκαν 

με ένα μίγμα που περιέχει Glomus deserticola και Rhizobium trifoli, σε σύγκριση με τον 

εμβολαισμό μόνο με R. trifoλι. Ενισχυμένη μυκόρίζα και σχηματισμός οζιδίων παρατηρείται γκαι 

κατά τον εμβολιασμό με συν-ενθυλακωμένα R. trifoli και Yarrowia lipolytica. Ο εμβολιασμός με 

Rhizobia και ΔΜΜ που σχηματίζουν οζίδια οδηγεί σε αύξηση, τόσο της αποτελεσματικότητας 

απορρόφησης φωσφόρου, όσο και αζώτου. Η εφαρμογή του PGPR ως εμπορικό βιολίπασμα που 

περιέχει κοινοπραξίες από διαφορετικά είδη μικροοργανισμών οδηγεί συχνά σε μια μείωση του 

βαθμού των λοιμώξεων, σε καλύτερη απορρόφηση των ανόργανων συστατικών και σε αυξημένη 

ανάπτυξη των φυτών. Όλα αυτά τα παραδείγματα είναι ενδεικτικά για την ευκολία και την 

υψηλότερη εφαρμοσιμότητα των βιολιπασμάτων που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα είδη 

μικροοργανισμών που έχουν διαφορετιούς μηχανισμούς για την τόνωση της ανάπτυξης. Η 

δυνατότητα να  δοκιμαστούν μερικά στελέχη PGPR και ΔΜΜ σε διάφορους τύπους καλλιεργειών 

και υπό διαφορετικές συνθήκες πεδίου θα πρέπει να επιτρέψει την επιλογή των κοινοπραξιών 

κατάλληλων για εμπορικούς σκοπούς. 

 

ΦΟΡΈΑΣ 

 

Το μέσο είναι το υπόστρωμα που χρησιμοποιείται για την παράδοση των ζώντων 

μικροοργανισμών από το εργοστάσιο παραγωγής έως το πεδίο. Είναι το κύριο στοιχείο (κατ’όγκο 

ή βάρος) του εμβολίου και είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση του σωστού αριθμού 

βιώσιμων κυττάρων σε καλή φυσιολογική κατάσταση. Ο φορέας  εξασφαλίζει μια προσωρινή 

προστασία των μικροβιακών εμβολίων στο έδαφος: φυσικά, μέσω της δημιουργίας μιας 

προστατευτικής επιφάνειας που αποτελείται από μικροπόρους (μικρο-περιβάλλοντα) και με 

τρόφιμα, παρέχοντας ένα συγκεκριμένο υπόστρωμα. Το ιδανικό μέσο πρέπει να έχει τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

✓ παρέχει ένα κατάλληλο μικροπεριβάλλον του/των μικροοργανισμού (-ων) στόχου 

(-ων). 
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✓ παρέχει τις αναγκαίες φυσικές και χημικές ιδιότητες: Η ικανότητα κατακτάτισης 

υγρασίας (υψηλή χωρητικότητα για κατακράτηση νερού), ρυθμιστική ικανότητα του pΗ, και 

εύκολη ρύθμιση του pΗ. 

✓ σταθερότητα κατά την διάρκεια της διαδικασίας: τo μέσo πρέπει να είναι χημικώς 

και φυσικώς αδρανές. Είναι απαραίτητο να είναι  στείρο ή να επιτρέπει την εύκολη αποστείρωση 

(αποστείρωση σε αυτόκλειστο ή με άλλες μεθόδους), να μην έχει  ανομοιομορφίες, να επιτρέπει 

την εύκολη άλεση και ανάμιξη με άλλες ουσίες (θρεπτικές ουσίες, έκδοχα) με στάνταρ 

βιομηχανικό εξοπλισμό. Πρέπει επίσης να είναι δυνατό να χρησιμοποιείται ένα ευρύ φάσμα 

βακτηριακών ή μυκητιακών ειδών και στελεχών. 

✓ εύκολη αποθήκευση και εμβολιασμός: το καλό μέσο πρέπει να εξασφαλίζει 

επαρκές χρονικό διάστημα χρησιμοποίησης (τουλάχιστον 2 - 3 μήνες σε θερμοκρασία δωματίου), 

πρέπει να προσκολλά σταθερά στους σπόρους και μπορεί να διατηρηθεί πάνω στους σπόρους, να 

επιτρέπει την ταχεία και ελεγχόμενη απελευθέρωση των μικροοργανισμών στο χώμα. 

✓ οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμα: αυτό σημαίνει χαμηλότερη τιμή,  

διαθεσιμότητα, αξιοπιστία και  ποιότητα. Το μέσο δεν θα πρέπει να περιέχει τοξικό υλικό, πρέπει 

να είναι βιοδιασπώμενο, με ελάχιστο κίνδυνο για το περιβάλλον (εξάπλωση κυττάρων στην 

ατμόσφαιρα ή στα υπόγεια ύδατα). 

Η επιλογή του μέσου καθορίζει τη φυσική μορφή του εμβολίου, και είναι προφανές ότι 

δεν υπάρχει ένα καθολικό μέσο, κατάλληλο για όλους τους τύπους των μικροοργανισμών 

(Πίνακας 1). Τα μέσα μπορεί να είναι διαφορετικής προέλευσης (οργανικά, ανόργανα ή 

συνθετικά), και μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερις κύριες κατηγορίες: 

✓ Εδάφη: τύρφη, άνθρακας, άργιλο, λιγνίτης, ανόργανο χώμα 

✓ φυτικά απορρίμματα, ξυλάνθρακας, κοπρόχωμα, κοπριά, κυτταρίνη, άλευρο 

σόγιας, σογιέλαιο και αραχιδέλαιο, πίτουρο σιταριού, πιεσμένη λάσπη, κώνοι αραβοσίτου 

✓ συσσωματώματα: βερμικουλίτη, περλίτης, φωσφορικό άλας, μπεντονίτης, θειικό 

ασβέστιο, πηκτές πολυακρυλαμιδίου, σφαιρίδια αλγινικού, 

✓ Κοινές λυοφιλοποιημένες μικροβιακές καλλιέργειες και αποξηραμένα βακτήρια, 

μπορούν να ενσωματωθούν αργότερα σε ένα στερεό υπόστρωμα ή να χρησιμοποιηθούν στην 

τρέχουσα κατάστασή τους 

Είναι επίσης δυνατό να παραχθούν μέσα που κατασκευάζονται από ένα συνδυασμό από 

τα ακόλουθα υλικά: μίγμα από χώμα και κοπρόχωμα, χώμα, τύρφη, φλοιοί και φλούδες, και τα 

παρόμοια. Συνήθως χρησιμοποιούνται τέσσερις μορφές διασποράς: ξηρό εμβόλιο (σκόνες), 

εναιωρήματα (εμβόλια σκόνης που εναιωρούνται σε ένα υγρό), κόκκοι και υγρά. Η τύρφη είναι 

το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο μέσο, ειδικά για τα βακτηριακά ενοφθαλμίσματα. Ωστόσο, αυτή 

δεν είναι άμεσα διαθέσιμη σε όλο τον κόσμο, και η χρήση της έχει αρνητικές επιπτώσεις στο 

περιβάλλον και το οικοσύστημα από την οποία παράγεται. Αυτό τονίζει την ανάγκη για την 

ανάπτυξη νέων σκευασμάτων, που χρησιμοποιούν εναλλακτικά υλικά, τα οποία μπορούν να 

ανταγωνίζονται με τα ήδη υπάρχοντά σκευάσματα. 
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Ξηρά εμβόλια (σκόνες) 
Τα ξηρά εμβόλια παρέχονται μέσω του εδάφους, των οργανικών ή αδρανών μέσων. Σε 

πολλά μέρη του κόσμου, τα ενοφθαλμίσματα διαμορφώνονται με τη βοήθεια της τύρφης (μέσου 

του εδάφους). Η τύρφη αποτελείται από μερικώς αποικοδομημένη χλωρίδα που έχει συσσωρευτεί 

με τα χρόνια. Παρέχει τρόφιμα και προστατευτικό περιβάλλον για μια ευρεία ποικιλία 

μικροοργανισμών που μπορούν να αναπτυχθούν και σχηματίζουν μικροαποικίες, τόσο στην 

επιφάνεια των σωματιδίων όσο και στους πόρους. Για να είναι κατάλληλη για χρήση η τύρφη δεν 

πρέπει να είναι τοξική (για τους μικροοργανισμούς, τα φυτά, τα ζώα και τους ανθρώπους), να 

προσροφάει έντονα, να επιτρέπει την εύκολη αποστείρωση, να έχει  υψηλή περιεκτικότητα σε 

οργανικές ουσίες και ικανότητα συγκράτησης νερου, και να είναι προσιτή στην αγορά. Η τύρφη 

χρησιμοποιείται ευρέως λόγω της εύκολης προσβασιμότητας της. Ωστόσο, η επεξεργασία της 

είναι δαπανηρή δεδομένου ότι απαιτεί μερικά στάδια πριν να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορέας 

για το εμβόλιο. Η προκύπτουσα τύρφη πρέπει να φιλτταριστεί από το χονδροειδές υλικό πριν να 

στεγνώσει αργά και να φτάσε σε ένα μίγμα με περίπου 5% υγρασία. Αυτό το βήμα της 

αφυδάτωσης είναι κρίσιμη, δεδομένου ότι μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό τοξικών ενώσεων. 

Η διαδικασία πρέπει να διεξάγεται στις χαμηλότερες δυνατές θερμοκρασίες και δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει τους 100 °C. Η ξήρανση στον αέρα είναι η προτιμώμενη μέθοδος αντί να 

χρησιμοποιείται  κλίβανο. Ο τύπος της τύρφης και το επιθυμητό μέγεθος σωματιδίων 

προσδιορίζουν τον βαθμό της ξήρανσης. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η περιεκτικότητα σε 

υγρασία πρέπει να είναι συνεπής με την μετέπειτα προσθήκη μιας υγρής καλλιέργειας έτσι ώστε 

η τελική περιεκτικότητα του υποστρώματος να αντιστοιχεί στο επιθυμητό επίπεδο. Μετά την 

ξήρανση η τύρφη αλέθεται, σθνήθως περνά από κόσκινο με μάτι τουλάχιστον 250 mm. Συνήθως 

οι καταθέσεις τύρφης έχουν χαμηλό pH που πρέπει να ρυθμιστεί σε pH 6.5-7.0. Στη συνέχεια, η 

τύρφη αποστειρώνεται και σε αυτή προστίθεται η απαιτούμενη ποσότητα του υγρού εμβολίου. 

Στην περίπτωση ενός βακτηριακού εμβολίου είναι συνήθως αποδεκτό ένα τελικό 

περιεχόμενο υγρασίας ύψους 40-55%. Η εμβολιασμένη τύρφη πρέπει να επωαστεί για ένα χρονικό 

διάστημα για να επιτραπεί ο πολλαπλασιασμός των βακτηρίων στο μέσο. Αυτό το στάδιο, που 

ονομάζεται επίσης ωρίμανση ή σκλήρυνση είναι μεγάλης σημασίας, διότι βελτιώνει το βαθμό 

επιβίωσης των βακτηρίων κατά την αποθήκευση και στους σπόρους. Η τύρφη μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για δενδροειδή μυκορριζικούς μύκητες και για εκτομυκορριζικά εμβόλια, αν και 

τα τελευταία δεν χρησιμοποιούνται ευρέως εκτός από τις περιπτώσεις αναγέννησης  δασών. Οι 

εκτομυκορριζικοί μικροοργανισμοί καλλιεργούνται σε ένα μέσο που περιέχει γλυκόζη και τα 

παραγόμενα σπόρια χρησιμοποιούνται για τον εμβολιασμό. Οι μυκηλιακές καθαρές καλλιέργειες 

προτιμώνται, επειδή αναστέλλουν την ανάπτυξη των παθογόνων και άλλών ρυπαντικών ουσιών. 

Τα εκτομυκορριζικά εμβόλια μπορούν να παρασκευαστούν και με τη χρήση ενός φορέα φτιαγμένο 

από βερμικουλίτη, και 5-10% τύρφη, υγροποιημένο με άλατα και ένα μέσο καλλιέργειας που 

περιέχει γλυκόζη. Αυτό το σκεύασμα παρέχει μια ισχυρή ρυθμιστική ικανότητα (διατηρώντας ένα 

pΗ μικρότερο από 6), και ενισχύει την παραγωγή φοθλβικού οξέος η οποία διεγείρει την 

ανάπτυξη. 
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Πίνακας 1. Πλεονεκτήματα και οι περιορισμοί στα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα μέσα 

Μέσο Πλεονεκτήματα Περιορισμοί 

Τύρφη ➢ Κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα μικροοργανισμών: βακτήρια, ΔΜΜ, 

εκτομυκοριζικοί μικροοργανισμοί 

➢ Προστατευτικό θρεπτικό μέσο 

➢ Η περιεκτικότητα σε υγρασία μπορεί να ρυθμιστεί για να βελτιωθεί η 

ανάπτυξη και η επιβίωση των βακτηρίων κατά την διάρκεια της συμπίεσης, 

της αποθήκευσης και του εμβολιασμού 

➢ Ισχυρή ρυθμιστική ικανότητα 

 

➢ Δύσκολα προσιτή 

➢ Ισχυρή αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και τα 

οικοσυστήματα 

➢ Δαπανηρές επενδύσεις για την εξόρυξη 

➢ Τοξικές ενώσεις που απελευθερώνονται κατά τη 

διάρκεια της ξήρανσης και αποστείρωσης 

➢ Υψηλή μεταβλητότητα στη σύνθεση και την ποιότητα 

ανάλογα με την προέλευση 

➢ Εφαρμογή σε σπόρους: επαφή με άλλες χημικές 

ενώσεις (τοξικότητα) 

Υγρό ➢ Εύκολο στη χρήση και εφαρμογή 

➢ Εύκολη ρύθμιση των προσθέτων που απαιτούνται για την ανάπτυξη ή την 

επιβίωση των κυττάρων 

➢ Η σύνθεση είναι εύκολα αναγνωρίσιμη και ελέγξιμη 

➢ Υψηλή κυτταρική συγκέντρωση → χαμηλή επαναληψιμότητα της 

εφαρμογής του παρασκευάσματος 

➢ Έλλειψη προστασίας του μέσου: χαμηλή βιωσιμότητα 

κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης και πάνω στους 

σπόρους 

➢ Χαμηλές θερμοκρασίες αποθήκευσης (4 °C) 

➢ Περιορισμένη διάρκεια ζωής 

➢ Πιο ευαίσθητα σε συνθήκες στρες  

Κόκκοι ➢ Εύκολοι για αποθήκευση, χειρισμό και εφαρμογή 

➢ Πιο συμπυκνωμένοι από την τύρφη 

➢ Οι ποσότητες για εφαρμογή αξιολογούνται εύκολα 

➢ Εφαρμογή στο χώμα: δεν έχουν άμεση επαφή με άλλες χημικές ενώσεις 

(έλλειψη τοξικότητας) 

➢ ιδιαίτερα αποτελεσματικοι υπό ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες 

➢ Ογκώδεις: υψηλό κόστος μεταφοράς και 

αποθήκευσης 

➢ Μεγαλύτερες ποσότητες κατά την εφαρμογή 

➢ Συχνά χρησιμοποιούνται μη αποστειρωμένα μέσα 

Λυοφιλοποιημένα 

ενθυλακωμένα 

κύτταρα 

➢ Κατάλληλα για όλους τους τύπους των κυττάρων (όλα τα μεγέθη) 

➢ Τα κύτταρα προστατεύονται σε ένα θρεπτικό περίβλημα έναντι μηχανικών και 

περιβαλλοντικών καταπονήσεων καθώς επίσης και εναντίον ανταγωνιστικών 

ειδών 

➢ Αργή και ελεγχόμενη απελευθέρωση των μικροοργανισμών όταν το 

περίβλημα αποικοδομηθεί, 

➢ Μεγάλη ποικιλία πολυμερών, μη-τοξικά, βιοδιασπώμενα 

➢ Υψηλή συγκέντρωση κυττάρων → περιορισμένος χώρος αποθήκευσης 

➢ Αποθήκευσης σε θερμοκρασία δωματίου (λυόφιλες κάψουλες) 

➢ Υψηλό κόστος παραγωγής 

➢ Μια σειρά σύνθετων βιομηχανικών διαδικασιών 

➢ Ανάγκη ειδικού εξοπλισμού 

➢ Υψηλό κόστος παραγωγής 

➢ Μια σειρά σύνθετων βιομηχανικών διεργασιών 

➢ Ανάγκη για ειδικό εξοπλισμό 

➢ Φυσιολογικές, μορφολογικές και μεταβολικές 

αλλαγές που συμβαίνουν στα περιβλήματα 

➢ Απαιτούνται πολλαπλές εφαρμογές αν τα στελέχη 

δεν μπορούν να εγκατασταθούν στο έδαφος. 

➢ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα εμπορικά προϊόντα 
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Η εμβολιασμένη τύρφη συνήθως εφαρμόζεται στο πεδίο πριν από τη διαδικασία της 

σποράς απ’ευθείας στους σπόρους. Η απαιτούμενη ποσότητα του προϊόντος είναι σχετικά 

μικρό. Ωστόσο, ο έλεγχος των μικροοργανισμών που χρησιμοποιούνται για έναν σπόρο είναι 

δύσκολος επειδή αυτοί είναι σε άμεση επαφή και με τις άλλες χημικές ουσίες με τις οποίες είναι 

επικαλυμμένοι οι σπόροι. Η επικάλυψη των σπόρων μπορεί να διεξαχθεί με μηχανήματα 

(αναμικτήρες τσιμέντου και μηχανοκίνητα μηχανήματα ανάμιξης). Αυτή η διαδικασία 

επιτρέπει τον εμβολιασμό ενός μεγάλου αριθμού σπόρων. Το κύριο μειονέκτημα της τύρφης 

πηγάζει από τη μεταβλητότητα στην ποιότητα και τη σύνθεσή της, οι οποίες εξαρτώται από 

την πηγή. Η τύρφη είναι απροσδιόριστο και περίπλοκό υλικό ως προς τη σύνθεσή του, και 

πικίλλει σύμφωνα με την πηγή του, τη δυνατότητα να υποστηρίζει την ανάπτυξη και την 

επιβίωση των κυττάρων. Οι τοξικές ενώσεις μπορούν επίσης να απελευθερώθούν κατά τη 

διάρκεια της αποστείρωσης, πραγμα που επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη και τις πιθανότητες 

επιβίωσης των επιθυμητών μικροοργανισμών. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προκλήσεις στη 

διασφάλιση της ποιότητας και των αποτελεσμάτων επί του εδάφους, καθώς και κατά τον 

καθορισμό των βέλτιστων συνθηκών για την αποθήκευση ή την παρασκευή των οδηγιών 

χρήσης. Παρά τους περιορισμούς αυτούς, η τύρφη παραμένει το πρότυπο με το οποίο 

αξιολογείται οποιοδήποτε άλλο υλικό. 

Ο άνθρακας, ο πηλός, και τα ανόργανα εδάφη (δηλ τα ηφαιστειακά λιθάρια (lapilli), η 

ηφαιστειακή ελαφρόπετρα ή η γη διατόμων) είναι διαθέσιμα σε διάφορες περιοχές και μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ως φορείς. Το ποσό των εμβολιασμένων μικροοργανισμών σε αυτά 

εξαρτάται από τον τόπο προέλευσης (περίπου 102 -103 CFU g-1), αλλά είναι γενικά 

χαμηλότερη σε σύγκριση με τα οργανικά μέσα. Ο βερμικουλίτης, ο περλίτης και ο μπεντονίτης 

είναι επίσης διαθέσιμα στις περισσότερες χώρες, αλλά η χρήση τους είναι γενικά περιορισμένη 

λόγω της δυσκολίας στην παρασκευή αποτελεσματικής φόρμουλας. Στην πραγματικότητα, η 

επίδραση αυτών των μέσων στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των βακτηριδίων εξαρτάται 

από το pΗ, την ιοντική ισχύ και τον ηλεκτρολύτη στο διάλυμα. Η διογκωμένη άργιλος έχει 

ελεγχθεί ως φορέα για ΔΜΜ. Οι ρίζες μυκόριζας αναμειγμένες με χώμα, χρησιμοποιούνται 

επίσης για εμβολιασμούς ΔΜΜ. Μεταξύ των άλλων ανόργανων ενώσεων, οι γυάλινες χάντρες 

έχουν επίσης προταθεί για τον εμβολιασμό ΔΜΜ. Ένα μίγμα οργανικών και ανόργανων 

συστατικών αυξάνει με επιτυχία τη δραστικότητα και τη διάρκεια ζωής της Burkholderia sp. Η 

δυνατότητα εφαρμογής της πλειονότητα των παραπάνω αναφερθέντων φορέων εξαρτάται από 

τη δυνατότητα απορρόφησης των μικροοργανισμών από την ουσία / τη μήτρα του φορέα. Αυτή 

η στρατηγική  ενσωμάτωσης έχει κάποια μειονεκτήματα, ιδίως όσον αφορά την επιβίωση των 

μικροοργανισμών και την προστασία τους κατά τη μεταφορά, την αποθήκευση και το χειρισμό. 

Ωστόσο, έχει κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μερικές διαδικασίες με διαφορετικά μέσα 

που χρησιμοποιούν  παρόμοια προσέγγιση: 

(Ι) Βελγικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Νο.521.850 για τη χρήση της γης διατομών και του 

κολλοειδούς διοξείδιο του πυριτίου για Rhizobium, 

(Ii) Βρετανικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Νο 1.777.077 για τη χρήση του μπεντονίτη για 

Rhizobium, 

(III) Γαλλικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Νο. 1.180.000 για τη χρήση χυμού, στον οποίο 

προστίθενται ουσίες με προσροφητική δράση, όπως κυτταρίνη, οστεάλευρα, καολίνη, ή 
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διοξείδιο του πυριτίου, στην κατασκευή  παρασκευασμάτων που είναι πλούσια σε βακτηρίδια 

από την ομάδα Azotobacter, 

(Ιν) Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ Νο.4956295 για τη σταθεροποίηση 

αποξηραμένων βακτηριδίων, διεσπαρμένων σε κονιοποιημένους φορείς, ενώ τα αποξηραμένα 

βιώσιμα βακτηρίδια αναμιγνύονται με ένα κονιοποιημένο φορέα που αποτελείται κυρίως από 

ανόργανο άλας με χαμηλή υγρασία, μαζί με μικρό τμήμα γέλης διοξειδίου του πυριτίου. Τα 

ανόργανα άλατα μπορεί να είναι ανθρακικά άλατα του νατρίου ή του ασβεστίου, όξινα 

ανθρακικά άλατα, θειικά ή φωσφορικά άλατα. 

 

Κόκκοι 
Για να ξεπεραστούν τα μειονεκτήματα της τύρφης, το ενδιαφέρον για άλλους τύπους 

σκευασμάτων αυξάνεται, ιδιαίτερα για τα κοκκώδη εμβόλια. Οι κόκκοι παράγονται από 

σφαιρίδια τύρφης ή μικρές μπάλες, χάντρες ασβεστίου ή διοξείδιο του πυριτίου, που χύνονται 

με ένα συγκολλητικό υλικό και στη συνέχεια αναμιγνύοται με κονιοποιημένο εμβόλιο. Έτσι τα 

σφαιρίδια επικαλύπτεται Με αυτόν τον τρόπο οι κόκκοι σκεπάζονται ή εμποτίζονται με το 

απαιτούμενο μικροοργανισμό (-ούς). Το μέγεθος του κόκκου ποικίλει, αλλά η σχέση μεταξύ 

της αρχικής πυκνότητας του μικροβιακού πληθυσμού και της ποιότητας του τελικού προϊόντος 

είναι άμεση:  όσο καλύτερος είναι ο αρχικός μικροβιακό πληθυσμός, τόσο καλύτερο είναι το 

προϊόν. Οι κόκκοι έχουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με την τύρφη. Είναι λιγότερο 

σκονισμένοι, πιο εύκολοι για τη χρήση και την αποθήκευση. Ο τόπος και η διαδικασία 

εφαρμογής μπορεί να ελεγχθεί εύκολα και η δυσκολία στην ενσωμάτωση των σπόρων 

ξεπερνιούνται: το ενοφθάλμισμα ψεκάζεται στην αύλακα κοντά στους σπόρος, προκειμένου να 

διευκολυνθούν οι αλληλεπιδράσεις με τις πλάγιες ρίζες, αλλά δεν βρίσκεται σε άμεση επαφή 

με τις χημικές ουσίες ή τα δυνητικώς τοξικά φυτοφάρμακα . Η χρήση σφαιριδίων περιορίζεται 

από το γεγονός ότι είναι πιο ογκώδεις και το κόστος μεταφοράς και αποθήκευσης είναι 

υψηλότερο. 

Η πιο συχνή χρήση των κοκκώδων ενοφθαλμισμάτων των Rhizobia, αντί της τύρφης ή 

των υγρών ενοφθαλμισμάτων, έχει αξιολογηθεί σε αρκετές επιστημονικές μελέτες, με 

αποτελέσματα που ποικίλλουν. Αρκετές εκθέσεις ανασκόπησης καταδεικνύουν ότι η εφαρμογή 

των  Rhizobia υπο τη μορφή κόκκων δεν αυξάνει τον σχηματισμό οζιδίων ή τη δέσμευση του 

Ν2 σε σύγκριση με τα άλλα σκευάσματα (τύρφη και επικάλυψη των σπόρων). Άλλες μελέτες 

για τον εμβολιασμό ψυχανθών δείχνουν ότι τα κοκκώδη σκευάσματα  είναι καλύτερα από τα 

προϊόντα που βασίζονται σε εμβόλια τύρφης και υγρά εμβόλια ως προς τον αριθμό και το βάρος 

των οζιδίων που σχηματίζεται, τη συσσώρευση Ν, τη δέσμευση του Ν2 (% Ndfa) και τη 

συνολική παραγωγή βιομάζας. Τα οφέλη από τη χρήση κοκκώδων εμβολίων είναι ιδιαίτερα 

εμφανή σε εδάφη με έντονες συνθήκες  εξωτερικού στρες, όπως υψηλή οξύτητα, υγρασία, ή 

χαμηλή θερμοκρασία. 

 

Υγρά εμβόλια 
Τα υγρά εμβόλια βασίζονται σε υδατικό μέσο, ανόργανα ή οργανικά έλαια, 

εναιωρήματα νερού-ελαίου ή εναιωρήματα πολυμερών. Τα προϊόντα αυτά είναι εύκολο στη 

χρήση τόσο πάνω σε σπόρους,  όσο και στην άμεση εφαρμογή στο έδαφος, πραγμα που οδηγεί 



 

 pg. 15 

ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΆΤΩΝ 

στην ευρεία διάδοση τους κατά την τελευταία δεκαετία. Λόγω των υψηλών συγκεντρώσεων 

κυττάρων, χρησιμοποιούνται συχνά για την εμβολιασμό των οσπρίων (στις Ηνωμένες 

Πολιτείες και στον Καναδά, για παράδειγμα). Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει την εφαρμογή 

μικρότερης ποσότητας εμβολίου χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική απόδοση. Ωστόσο, μια 

σειρά περιορισμών μειώνει τη χρήση τους: τα εμβόλια που βασίζονται σε υγρές καλλιέργειες 

δεν έχουν την προστασία από τον φορέα και χάνουν ταχέως τη βιωσιμότητα στο σπόρο. 

Απαιτούν ειδικές συνθήκες φύλαξης (χαμηλές θερμοκρασίες) και γενικά έχουν περιορισμένη 

διάρκεια ζωής. Επίσης τα υγρά εμβόλια είναι πιο ευαίσθητα σε στρες από το περιβάλλον και 

επιβιώσει δύσκολα στο μέσο. Η εφαρμογή ορισμένων άλλων συστατικών (σακχαρόζη, 

γλυκερόλη, αραβικό κόμμι, PVP) μπορεί να βελτιώσει την επιβίωση των μικροοργανισμών στα 

υγρά εμβόλια. 

 

Μέσα που βασίζονται σε πολυμερή (κυτταρική ακινητοποίηση) 
Η πρόοδος στα σκευάσματα οδηγεί σε νέες μεθόδους για την ακινητοποίηση των 

μικροοργανισμών που φαίνονται ιδιαίτερα ελπιδοφόρες. Η διαδικασία της ακινητοποίησης 

καλύπτει διάφορες μορφές σύνδεσης του κυττάρου με μία μήτρα. Εδώ περιλαμβάνονται η 

κροκίδωση, η προσρόφηση πανώ σε επιφάνειες, η ομοιοπολική σύνδεση με φορείς, 

διασταυρούμενη σύνδεση των κυττάρων, και ενθυλάκωση σε ένα πολυμερές πήκτωμα. Η 

ενθυλάκωση έχει αποδειχθεί ότι είναι η πιο πολλά υποσχόμενη τεχνική για την ανάπτυξη 

βακτηριακών φορέων. Μόλις ενθυλακωθούν, τα ζωντανά κύτταρα προστατεύονται σε 

περίβλημα τροφίμων (ή κάψουλα) έναντι μηχανικού και περιβαλλοντικού στρες (π.χ., pΗ, 

θερμοκρασία, οργανικός διαλύτης, ή  τοξίνη) καθώς και εναντίον ανταγωνιστικών ειδών. Όταν 

ενσωματωθούν στο χώμα, οι μικροοργανισμοί του εδάφους διασπούν αργά τις κάψουλες και 

σταδιακά απελευθερώνονται σε μεγάλες ποσότητες. Τυπικά, αυτό συμβαίνει κατά τη διάρκεια 

της βλάστησης των σπόρων ή των δενδρυλλίων. Διάφοροι τύποι κυττάρων μπορούν να 

ενθυλακωθούν, συμπεριλαμβανομένων των βακτηριδίων, των σπορίων των μυκήτων, ή των 

μικρών τμήματα υφών. Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία της ενθυλάκωσης αποτελεί μια πολύ 

υποσχόμενη τεχνολογία για την ανάπτυξη προϊόντων ενός συστατικού ή πολλαπλών 

συστατικών, όπως βακτήρια που διαλύουν το φώσφορο - ΔΜΜ ή προϊόντα που βασίζονται σε 

Rhizobia - ΔΜΜ . 

Διάφοροι τύποι πολυμερών μπορούν να χρησιμοποιούνται για ενθυλάκωση: φυσικά 

(πολυσακχαρίτες, πρωτεϊνούχο υλικό) ή συνθετικά υλικά (πολυακρυλαμίδιο, πολυουρεθάνη) 

και ομο-, έτερο- ή συμπολυμερή. Υπάρχουν πάνω από 1350 δυνατοί συνδυασμοί πολυμερών 

που μπορούν να εφαρμοστούν για ενθυλάκωση. Η επιλογή συνήθως βασίζεται στην χημική 

τους σύνθεση, το μοριακό βάρος τους (πολύ χαμηλό ή πολύ υψηλό μοριακό βάρος θεωρείται 

ως ελάττωμα), και στην ικανότητά τους να αλληλεπιδρούν με άλλα συστατικά. Το 

πολυακρυλαμιδίο και το αλγινικό είναι τα τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα πολυμερή για την 

ενθυλάκωση κυττάρων. Το αλγινικό είναι το πιο συχνά προτιμώμενο πολυμερές επειδή το 

πολυακρυλαμίδιο απαιτεί πιο ειδικές συνθήκες για την επεξεργασία λόγω της τοξικότητάς του. 

Το αλγινικό είναι ένα φυσικό, βιοδιασπώμενο και μη τοξικό υπόστρωμα, το οποία σχηματίζει 

ένα τρισδιάστατο πορώδες πήκτωμα όταν αναμιγνύεται με τα πολυσθενή κατιόντα (Са2+). Για 

το σχηματισμό των κόκκων, τα βακτηριακά κύτταρα διασπείρονται σε μια μήτρα πολυμερούς 
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που χυτεύεται μέσα σε ένα κατιονικό διάλυμα. Οι θρεπτικές ουσίες και άλλα πρόσθετα 

μπορούν να συμπεριληφθούν για να παραταθεί η διάρκεια ζωής και να αυξηθεί η 

αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Οι κόκκοι περνούν από διαδικασία ξήρανσης για την 

περαιτέρω διευκόλυνση της συσκευασίας και τη χρήση. Διάφορες τεχνολογίες που 

εφαρμόζονται (συμπεριλαμβανομένης της ξήρανσης με ψεκασμό, εξώθηση, τεχνική 

γαλακτώματος, συσσωμάτωση, εκχύλιση με διαλύτη / εξάτμιση, θερμική ζελατινοποίηση, 

διάλυση προ-γέλης), για να ελέγχεται το μέγεθος, το σχήμα και η υφή των σφαιριδίων. Οι 

μικροί κόκκοι του 10-100 μm (μικρο-ενθυλάκωση) προτιμώνται, επειδή παρέχουν μία άμεση 

επαφή με τους σπόρους, ενώ η μικρο-ενθυλάκωση (χάντρες μεγαλύτερου μεγέθους που 

εκτείνεται από μερικά χιλιοστά έως εκατοστά) προϋποθέτει ότι τα αποδεσμευμένα κύτταρα θα 

κινούνται μέσω του εδάφους προς το φυτό. 

Η ενσωμάτωση των βακτηρίων σε σφαιρίδια αλγινικού χρησιμοποιείται για 

διαφορετικούς τύπους, ανεξάρτητα αν σχηματίζουν σπόρια ή όχι. Πολλοί τύποι ΔΜΜ μπορούν 

επίσης να ενθυλακωθούν σε αλγινικές μήτρες ή σε σφαιρίδια που παρασκευάζονται με 

διαφορετικά πολυμερή. Τα σπόρια των μυκορριζικών μυκήτων ενσωματώνονται σε αλγινικό 

στρώμα αποτελούμενο από κόσκινο υαλοβάμβακα με επικάλυψη PVC. Οι ρίζες δενδρυλλίων 

πράσων, που εμβολιάσθηκαν με αυτό το στρώμα αλγινικού το οποίο περιέχει σπόρια του G. 

mosseae, αποικίστηκαν ευρέως μετά από αρκετές εβδομάδες ανάπτυξης σε συνθήκες 

θερμοκηπίου. Παρόμοια αποτελέσματα ελήφθησαν με σπόρια που προέρχονται από 

μονοξενικές καλλιέργειες ενσωματωμένες  σε κόκκους. Η ένταξη νηματοειδών 

μικροοργανισμών, όπως Aspergillus και Actinomycetes και ακτινομύκητες είναι επίσης δυνατή. 

Αρκετές θετικές επιπτώσεις στα ελεύθερα κύτταρα (συνηθισμένες συνθέσεις) έχουν 

αναφερθεί κατά τη χρήση αυτής της προσέγγισης. Εκτός από την προστασία των κυττάρων που 

παρέχονται από το κέλυφος, διάφορες μελέτες σε πολλαπλές συνθήκες δείχνουν ότι η 

ενθυλάκωση έχει πολυάριθμα πλεονεκτήματα κατά την αποθήκευση και τη χρήση στο πεδίο. 

Αυτή η διαδικασία δε δημιουργεί στρες για τα κυττάρα, οι ασηπτικές συνθήκες ελαχιστοποιούν 

τη μόλυνση και οι φορείς είναι βιοδιασπώμενοι και μη τοξικοί. Καθώς οι κόκκοι μπορούν να 

έχουν υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, ο όγκος τους είναι μικρός και ως εκ τούτου, είναι 

αναγκαίος περιορισμένος χώρος για αποθήκευση και μεταφορά. Έχουν μεγαλύτερη διάρκεια 

ζωής, μπορούν ακόμη και να αποθηκεύονται αποξηραμένοι σε θερμοκρασία δωματίου για ένα 

σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι εύκολοι στη χρήση και με σταθερή ποιότητα. Όταν τα 

κύτταρα είναι ενθυλακωμένα, κατανέμονται ομοιόμορφα στη θέση στόχο, ακόμη και πάνω σε 

μικρούς σπόρους και εξασφαλίζεται αποτελεσματική εφαρμογή. Ως αποτέλεσμα, η κίνηση των 

κυττάρων μέσω του εδάφους και η ικανότητά τους να μεταναστεύουν έξω από την 

οριοθετημένη περιοχή μειώνεται σημαντικά. Έχει αποδειχθεί επίσης ότι η ενθυλάκωση των 

βακτηρίων που διαλύον τον φώσφορο αυξάνει την ικανότητά τους να διαλύουν τον Ρ και το 

δυναμικό για τη διέγερση της ανάπτυξης των φυτών σε σύγκριση με τα ελεύθερα κύτταρα. Οι 

περιορισμοί περιλαμβάνουν υψηλό κόστος παραγωγής, περίπλοκη διαδικασία χειρισμού σε 

βιομηχανικό επίπεδο, και  απαιτήσεις για ειδικό εξοπλισμό. 

Εξάλλου, μπορεί να προκληθούν φυσιολογικές, μορφολογικές και μεταβολικές 

μεταβολές σε καψουλωμένα κύτταρα, πράγμα που συνεπάγεται την ανάγκη επανειλημμένων 

εφαρμογών των κόκκων. 
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Παρά το γεγονός ότι η καψυλίωση φαίνεται να έχει σχετική επιτυχία, το μεγαλύτερο 

μέρος των ερευνών έχουν διεξαχθεί σε εργαστηριακές συνθήκες και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει 

κανένα εμπορικό προϊόν που να διατίθεται στην αγορά. Οι υψηλές παραγωγικές δαπάνες και η 

τεχνική επεξεργασία μπορούν να αποδειχθούν μια από τις εξηγήσεις για την μη αποδοχή της 

τεχνολογίας από την βιομηχανία. Οι νέες τεχνολογίες πρέπει να παραμείνουν προσιτές και 

αποτελεσματικές όσον αφορά τις δαπάνες, προκειμένου να εφαρμόζονται εύκολα από τους 

παραγωγούς και τους γεωργούς. 

Η μείωση του κόστους παραγωγής και η βελτίωση της ποιότητας των σφαιριδίων 

μπορεί να επιτευχθεί μεσω της ενθυλάκωσης και ξήρανσης στον αέρα του βακτηριακού 

μείγματος που παρασκευάζεται από αλγινικό (3%), τυποποιημένο άμυλο (44,6%), και 

τροποποιημένο άμυλο (2,4%). Αυτή η διαδικασία επιτρέπει στς σφαιρίδια μετά από ξήρανση 

να έχουν 7% περιεκτικότητα σε νερό, μέγεθος των 4 mm και μηχανική αντοχή σε περίπου 105 

Ν (χαρακτηριστικά που είναι όμοια με εκείνα των σπόρων των δημητριακών). Τα 

ενθυλακωμένα βακτήρια μπορούν να αποθηκεύοντια σε θερμοκρασία δωματίου ή σε 4◦С χωρίς 

να χάνουν τη βιωσιμότητά τους - είναι σε θέση να επιβιώσουν μέχρι έξι μήνες με μέγεθος 

πληθυσμού περίπου 108 CFU g−1 (που αντιστοιχεί σε περίπου 105 CFU σφαιρίδιο -1). Ωστόσο, 

σε αυτή τη σύνθεση, μπορούν να προκύψουν κάποια προβλήματα, όταν τυποποιηθεί και να 

αυτοματοποιηθεί η παραγωγή των σφαιριδίων εξαιτίας της ιξώδους του μίγματος και της 

ανάγκης για συνεχή ανάδευση του αρχικού μέσου. Πρόσφατα προτάθηκε μια νέα διαδικασία 

που χρησιμοποιεί λύματα από τη βιομηχανία αμύλου, ως πηγή άνθρακα για την παραγωγή των 

Sinorhizobium meliloti με ταυτόχρονη προσθήκη αλγινικού, και σογιέλαιο ως 

γαλακτωματοποιητής. Τα αποτελέσματα που ελήφθησαν δείχνουν μία κυτταρική βιωσιμότητα 

μεγαλύτερη από 109 CFU mL-1 μετά από 9 εβδομάδες αποθήκευσης. Η προσθήκη συνθετικού 

ζεολίθου στο μίγμα του αλγινικού δεν βελτιώνει την επιβίωση των ενσωματωμένων 

μικροβιακών κυττάρων, ούτε την φυσική δομή των σφαιριδίων. 

Διάφορα άλλα πολυμερή έχουν επίσης δοκιμαστεί με ΔΜΜ. Η καρραγενάνη 

χρησιμοποιείται για την ενθυλάκωση των ΔΜΜ, ενώ η υδροξυαιθυλοκυτταρίνη 

χρησιμοποιείται ως φορέας γέλης. Έχουν καταχωρηθεί dύο διπλώματα ευρεσιτεχνίας: 

(i) Γαλλική αίτηση ευρεσιτεχνίας αρ. 77,10254 (αντιστοιχεί στο US δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας αρ. 4.155.737), η οποία επιτρέπει τη χρήση γέλης πολυμερούς με βάση 

πολυακρυλαμιδίου ή γέλης διοξειδίου του πυριτίου για διάφορους μικροοργανισμούς, 

(ii) Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ αρ. 5021350 για τη μέθοδο της ενσωμάτωσης 

μυκοριζικών και ακτινοριζικών μικροοργανισμών σε μια μήτρα πολυμερικής γέλης που 

βασίζεται σε τουλάχιστον ένα πολυμερές από την ομάδα των πολυσακχαριτών, με τουλάχιστον 

μερική εγκάρσια σύνδεση του πολυμερούς. 

 

Άλλα μέσα 
Ευρύ φάσμα υλικών, τόσο φυσικών όσο και συνθετικών, έχούν  δοκιμαστεί και 

αξιολογηθεί ως εναλλακτικούς φορείς για διάφορους μικροοργανισμούς. Οι κύριοι παράγοντες 

για τη χρήση άλλων τύπων μέσων αποδείχθηκαν η διαθεσιμότητα και η τιμή τους, και όχι οι 

απαιτήσεις για τη βελτίωση της ποιότητας και την ευρύτερη διανομή. 
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Έχουν προταθεί αρκετές φθηνές οργανικές μήτρες, συμπεριλαμβανομένων των 

ιδατικών ιζημάτων, κομποστοποιημένων λιπασμάτων, ροκανιδίων, ζαχαροκάλαμου, ορού 

γάλακτος ή εμπλουτισμένων αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων. Η ιλύς από τα λύματα μπορεί 

να είναι ένας κατάλληλος φορέας, αλλά περιέχει βαρέα μέταλλα και δημιουργεί ένα νομικό 

ζήτημα σχετικά με τη χρήση της. Μια καλή εναλλακτική λύση για την τύρφη είναι το 

βιομηχανικό κομπόστ της βιομηχανίας φελλού. Υποστηρίζει καλά την επιβίωση των διαφόρων 

βακτηρίων ριζόσφαιρας για περίοδο αποθήκευσης των έξι μηνών, και την επιβίωσή τους πάνω 

στους σπόρους. Ωστόσο, το οργανικό κομπόστ δεν είναι εφαρμόσιμο σε σκευάσματα με ΔΜΜ, 

καθώς μπορεί να μειώσει την ταχύτητα  σχηματισμού μυκόριζας. 

Ο άνθρακας, ο πηλός, και τα ανόργανα εδάφη (πέτρες, βράχοι, ηφαιστειακή 

ελαφρόπετρα, ή γη διατόμων) μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπου είναι διαθέσιμες, αλλά η 

μικροβιακή συγκέντρωση είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με τα οργανικά μέσα. Στη 

Μαδαγασκάρη, η παραγωγή ΔΜΜ πραγματοποιείται με τη χρήση ενός ειδικού ηφαιστειακού 

πετρώματος. Η χρήση περλίτη ως φορέας συχνά δίνει μεταβλητά αποτελέσματα. Είναι 

κατάλληλος, αλλά λιγότερο αποτελεσματικός από τον φελλό και την τύρφη. Η 

αποτελεσματικότητά του αυξάνεται όταν χρησιμοποιείται σακχαρόζη ως συνδετική ύλη. 

Οι γέλες από διάφορες χημικές ενώσεις (συμπεριλαμβανομένου του πυριτικού 

μαγνησίου ή ενός πηκτώματος που βασίζεται στην κυτταρίνη) θεωρούνται ως πιθανούς 

υποψήφιους, αλλά καμία από αυτές δεν έχει χρησιμοποιηθεί στα αγροκτήματα. 

 

Οι υποσχόμενες νέες τεχνολογίες για την ανάπτυξη των μέσων 
Τα γαλακτώματα νερού-ελαίου φαίνονται μα είναι μια ελκυστική, αλλά 

αχρησιμοποίητη μέθοδος για την αποθήκευση και παράδοση των μικροοργανισμών μέσω 

υγρών σκευασμάτων. Το έλαιο πιάνει το νερό γύρω από τον οργανισμό, ενώ αντίστοιχα 

επιβραδύνει την εξάτμιση του νερού. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν χρησιμοποιούνται 

μικροοργανισμοί που εευαίσθητοι στην ξήρανση, ή κηπευτικές καλλιέργειες, όπου δεν 

εδιαθέσιμα συστήματα άρδευσης. Τα γαλακτώματα νερού-ελαίου επιτρέπουν την προσθήκη  

υποστρωμάτων στο έλαιο ή / και στην υδατική φάση. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνουν τη 

βιωσιμότητα των κυττάρων και την κινητική απελευθέρωση. Ωστόσο, η κυτταρική καθίζηση 

είναι ένα σημαντικό ζήτημα που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Μια σειρά από μελέτες έχουν 

προσπαθήσει να λύσουν αυτό το πρόβλημα με τη χρήση  νανοϋλικών. Η αύξηση της ελαιώδους 

φάσης με τη χρήση υδρόφοβων νανοσωματιδίων πυριτίας αφαιρεί πουασιατικά την καθίζηση 

των κυττάρων και αυξάνει την βιωσιμότητα κατά την αποθήκευση. 

Πρόσφατα προτάθηκε μια νέα διαδικασία για την ενθυλάκωση ιικών 

παρασκευασμάτων που βασίζεται στην εφαρμογή  των ιδιοτήτων των υπερκρίσιμων ρευστών. 

Η ίδια ιδέα μπορεί να εφαρμοστεί στην παρασκευή βακτηριακού εμβολίου. Η διαδικασία που 

ονομάζεται «Σωματίδια από διαλύματα κορεσμένα με αέριο» (ΣΔΚΑ) διεξάγεται σε χαμηλές 

θερμοκρασίες χρησιμοποιώντας διοξείδιο του άνθρακα ως υπερκρίσιμο ρευστό. 

Τα κύρια πλεονεκτήματα της προτεινόμενης τεχνικής είναι η απουσία αρνητικής 

επίδρασης στην βιωσιμότητα των μικροοργανισμών και το χαμηλό κόστος παραγωγής. Το 

τελικό προϊόν της διαδικασίας είναι σχεδόν σφαιρικά σωματίδια τα οποία σχηματίζουν μια 
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ελεύθερα ρέουσα σκόνη που μπορεί να εναιωρείται σε νερό. Οι δυνατότητες της διαδικασία 

ΣΔΚΑ έχουν ήδη αποδειχθεί με επιτυχία για μερικές στερεές ουσίες και υγρά. 

Μια άλλη ενδιαφέρουσα καινοτομία είναι η χρήση της φυσικής διαμόρφωσης 

βακτηριακών βιοφίλμ ως ένας πιθανός φορέας. Μπορούν να εφαρμόζονται όχι μόνο για την 

παραγωγή του βακτηριακού εμβολίου αλλά και για μυκητο-βακτηριακές κοινότητες. Οι 

βιομεμβράνες χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιομηχανία για διάφορες εφαρμογές (π.χ., για την 

επεξεργασία των λυμάτων, την παραγωγή χημικών ενώσεων). Λαμβάνονται υπόψη δύο τύποι 

βιοφίλμ: βιοφίλμ που αναπτύσσονται πάνω σε αδρανή μέσα (άνθρακας, ρητίνη, σκυρόδεμα, 

πηλός, τούβλα και σωματίδια άμμου) και βιομεμβράνες που σχηματίζονται ως αποτέλεσμα του 

σχηματισμού ενός συσσωματώματος. Στην πρώτη περίπτωση, οι μικροοργανισμοί 

αναπτύσσονται παντού γύρω από τα σωματίδια και το μέγεθος των βιοφίλμ αυξάνεται με το 

χρόνο - συνήθως έως μερικά χιλιοστά σε διάμετρο. Οι βιομεμβράνες που σχηματίζονται μέσω 

συσσωμάτωσης ονομάζονται κοκκώδη βιοφίλμ και ο σχηματισμός τους μπορεί να διαρκέσει 

από μερικές εβδομάδες έως μήνες. 

Υπάρχουν τέσσερα στάδια ανάπτυξης ενός ώριμου βιοφίλμ: Ι) η αρχική σύνδεση, ΙΙ) 

μη αναστρέψιμη σύνδεση, III) πρώιμη ανάπτυξη και IV) ωρίμανση. Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η 

μη αναστρέψιμη σύνδεση όταν τα κύτταρα στερεώονοται στην επιφάνεια και συνθέτουν 

εξωκυτταρικά πολυμερικά υποστρώματα (ΕΠΥ). Έτσι, οι μικροοργανισμοί που 

προστατεύονται από το περιβάλλον. Τα εξωκυτταρικά πολυμερικά υποστρώματα συνήθως 

σχηματίζονται από πολυσακχαρίτες, πρωτεΐνες, νουκλεϊκά οξέα, ή φωσφολιπίδια. Ένα τυπικό 

ΕΠΥ που ελευθερώνεται από βακτηριακά κύτταρα σε βιομεμβράνες είναι ο αλγινκός 

πολυσακχαρίτης (Εικ. 4 και 5). 

Η ταχύτητα σχηματισμού των βιοφίλμ επηρεάζεται κυρίως από τις επιφάνειες, και από 

κυτταρικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ανώμαλες επιφάνειες, πορώδη και λιγότερο 

υδρόφοβα υλικά έχουν την τάση να προάγουν το σχηματισμό βιοφίλμ. Τα τελευταία 

σχηματίζονται πιο εύκολα υπό την παρουσία ενός βέλτιστου θρεπτικού περιβάλλοντος, ιδίως 

με την παρουσία  φωσφόρου, η οποία αυξάνει την ικανότητα προσκόλλησης των κυττάρων. 

Άλλοι παράγοντες που επιδρούν θετικά στον σχηματισμού βιοφίλμ είναι η υψηλή  

θερμοκρασία, η σύνθεση εξωκυτταρικών πολυμερικών υποστρωμάτων, και προσκόλληση 

στην επιφάνεια. Οι βιοαντιδραστήρες για την παραγωγή βιοφιλμ μπορούν να 

συναρμολογηθούν σε έναν αριθμό διαμορφώσεων, συμπεριλαμβανομένων των αντιδραστήρων 

για περιοδική καλλιέργεια, με δεξαμενή συνεχούς ανάδευσης, ρευστοποιημένη κλίνη, 

αντιδραστήρων ανύψωσης αέρα (air-lift) κ.λπ. 
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Εικ. 4. Μυκητο-βακτηριακό βιοφίλμ (ΜΒΒ) 

 
 

Εικ. 5. Μυκητο-ριζοβιακό βιοφίλμ (ΜΡΒ) ρίζας σίτου. 

 

 

Τελευταία, με καλή πρακτική αποτελεσματικότητα, χρησιμοποιούνται βιοφίλμ που 

παράγονται σε in vitro καλλιέργειες που περιέχουν τόσο μυκητικά όσο και βακτηριακά 

στελέχη. Η εφαρμογή ενός  μυκητο-ριζοβιακού βιοφίλμ οδηγεί σε σημαντική αύξηση της 

δέσμευσυς Ν2 στη σόγια, σε σύγκριση με το συμβατικό εμβόλιο που περιέχει μόνο Rhizobia. 

Τα σπορόφυτα σίτου εμβολιασμένα με ένα βιοφίλμ που σχηματίζεται από βακτήρια 

εμφανίζουν αυξημένη απόδοση σε μετρίως αλατούχα εδάφη. Επιπλέον, τα πειραματικά 

δεδομένα δείχνουν ότι τα βιοφίλμ παρέχουν προστασία στους μικροοργανισμούς και 

εξασφαλίζουν την επιβίωσή τους, ακόμη και κάτω από συνθήκες στρες. Ένα από τα κύρια 

προβλήματα ζωτικής σημασίας είναι η αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού РСРР σε 

γεωργικές συνθήκες. Έχει αποδειχθεί ότι ένα εμβόλιο υπό τη μορφή βιοφίλμ επιτρέπει στα 

στελέχη Rhizobia να επιβιώσουν σε υψηλή αλατότητα (400 mM NaCl) που είναι 105 φορές 

μεγαλύτερη από ό,τι σε μονοκαλλιέργειες Rhizobia. Ένα ενδιαφέρον γεγονός είναι ότι τα 
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ευεργετικά ενδόφυτα στις βιομεμβράνες εξασφαλίζουν μια πολύ υψηλότερη οξύτητα και τη 

σύνθεση  ορμονών ανάπτυξης των φυτών σε σύγκριση με τις μονο- ή μικτές καλλιέργειες. 

Ένας άλλος νέος ορίζοντας στην ανάπτυξη μέσων για PCPP είναι η παραγωγή 

υβριδικών υλικών για εμβολιασμό. Το πυρίτιο αποτελεί έναν πολυ υποσχόμενο ξενιστή για 

ενθυλάκωση: Η τεχνική βασίζεται στην διασπορά του βακτηριακού πληθυσμού σε πυριτική 

πηκτή και την ακινητοποίηση του. Το κύτταρο μπορεί να συλληφθεί είτε σε αλγινικά 

μικροσφαιρίδια, επικαλυμμένα με μεμβράνες από πυριτική πηκτή ή σε μακρο-κοιλότητες που 

δημιουργούνται μέσα στη μήτρα διοξειδίου πυριτίου. Τέτοια υβριδικά υλικά βελτιώνουν τις 

μηχανικές ιδιότητες των σφαιριδίων  αλγινικού, μειώνουν τη διαρροή κυττάρων, και να 

αυξάνουν την κυτταρική βιωσιμότητα. 

Η εφαρμογή των βιο-νανοτεχνολογιών  μπορεί επίσης να παρέχει μια νέα κατεύθυνση 

για την ανάπτυξη φορέων βιολιπασμάτων. Τα νανοσωματίδια που παρασκευάζονται από 

ανόργανα ή οργανικά υλικά χρησιμοποιούνται στο μέγεθος των 100 nm ή μικρότερο. Η 

ενσωμάτωση ολόκληρων κυττάρων στα πλαίσια υβριδικών νανοδομών έχει πολυάριθμές 

εφαρμογές σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της γεωργίας. Από πρόσφατα 

παράγουνται μακροσκοπικά φίλτρα, κατασκευασμένα από ακτινικά διατεταγμένους 

νανοσωλήνες άνθρακα που είναι κανοί να απορροφούν τα Escherichia coli. Αυτή η τεχνολογία 

εφαρμόζεται για το διαχωρισμό των βακτηριακών κυττάρων από τις διεργασίες ζύμωσης και 

για την παράδοσή τους στα φυτά. Η φυσική σταθερότητα και η μεγάλου εμβαδού επιφάνεια 

των νανοσωλήνων, μαζί με το χαμηλό βάρος και την οικονομικά αποδοτική παραγωγή αυτών 

των μεμβρανών, μπορούν να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη παραγωγή βιολιπασμάτων. 

Η χρήση  νανο-σκευασμάτων μπορεί να βελτιώσει τη σταθερότητα των βιολιπασμάτων 

και βιοδιεγερτικών από την άποψη της ξήρανσης, της θερμικής καταπόνησης και της 

υπεριώδους αδρανοποίησης. Η προσθήκη υδρόφοβων πυριτικών νανοσωματιδίων διαστασεων 

7-14 nm στη σύνθεση του γαλακτώματος νερού-ελαίου του μύκητα-βιοπαρασιτοκτόνου 

Lagenidiumgiganteum μειώνει την ξήρανση του μυκηλίου. Τα φυσικά χαρακτηριστικά του 

σκευάσματος έχουν βελτιωθεί και οι μικροοργανισμοί είναι βιώσιμοι και ενεργοί μετά από 

αποθήκευση για περίοδο 12 εβδομάδων σε θερμοκρασία δωματίου. 

 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
 

Συχνά στην τύρφη προστίθενται συνδετικά μέσα για να εξασφαλιστεί η ομοιομορφία 

της στην επικάλυψη των σπόρων. Συσσωματικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται στις 

παρούσες γεωργικές πρακτικές είναι διαφορετικά πολυμερή: πολυσακχαρίτες (όπως το 

αραβικό κόμμι ή η καρβοξυμεθυλκυτταρίνη), παράγωγα πολυαλκοολών ή καζεϊνικά άλατα. 

Σημαντικές προϋποθέσεις είναι: 

• μη-τοξικές για τους σπόρους ή τους μικροοργανισμούς 

• εύκολη διασπορά σε νερό 

• προσφέρει καλύτερη πρόσφυση και επιβίωση των μικροοργανισμών πάνω στους 

σπόρους. 



 

 pg. 22 

ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΆΤΩΝ 

Χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό χάρη στην ικανότητά τους να διατηρούν τη 

βιωσιμότητα των Rhizobia και των σπόρων των ψυχανθών. Ωστόσο, λίγα είναι γνωστά για τους 

ακριβείς μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την παροχή αυξημένης αξιοπιστίας από αυτά τα 

πολυμερή. Ένα σημαντικό μειονέκτημα είναι ότι όταν εφαρμόζονται μαζί με αντιδραστήρια 

σύζευξης, στο φλοιό των σπόρων εναποτίθεται μεγάλη ποσότητα τύρφης, η οποία οδηγεί σε 

μεγαλύτερο χρόνο επαφής μεταξύ των βακτηρίων και των τοξικών ενώσεων του φλοιού. 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 
 

Άλλες ουσίες που προστίθεται στη σύνθεση του εμβολίου περιλαμβάνουν μακρο- και 

μικροστοιχεία, πηγές άνθρακα ή ορυκτών, ορμόνες, και ακόμη και μυκητοκτόνα. Ο στόχος 

είναι να εξασφαλιστεί στους μικροοργανισμούς μια  πηγή προστασίας  ή / και τροφίμων, 

προκειμένου να διασφαλιστεί καλύτερη προσκόλληση στους σπόρους και με αυττον τρόπο να 

βελτιωθεί η ποιότητα του εμβολίου, να γίνει το προϊόν πιο σταθερό, να απενεργοποιηθούν οι 

τοξίνες ή να βελτιωθεί η επιβίωση του στελέχους (των στελεχών) μετά από έκθεση σε 

στρεσογόνες περιβαλλοντικές συνθήκες (υψηλή θερμοκρασία, ξήρανση). Υπάρχει μια κρίσιμη 

αναλογία μεταξύ της βιωσιμότητας των στελεχών και των πρόσθετων που χρησιμοποιούνται. 

Ορισμένα από αυτά (όπως η γλυκερόλη) βελτιώνουν τη βιωσιμότητα των κυττάρων, 

προστατεύοντας τους μικροοργανισμούς από την ξήρανση μέσω της διατήρησης σημαντικών 

ποσοτήτων νερού. Έτσι, η ταχύτητα ξήρανσης μειώνεται σημαντικά. Κάθε πρόσθετη ύλη 

πρέπει να επιλεγεί για κάθε χωριστό στέλεχος προκειμένου να διασφαλσιτεί η μέγιστη 

απόδοση. Επιπλέον, η χημική δομή τους πρέπει να επιτρέπει την αξιόπιστη και μακροπρόθεσμη 

σταθερότητα. Μερικά συστατικά έχουν δοκιμαστεί, όπως: άργιλος, αποβουτυρωμένο γάλα, 

ξανθάνη, ή αλγινικό νάτριο, με μεταβλητά αποτελέσματα της επιβίωσης του στελέχους (των 

στελεχών) κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης και της εφαρμογής. Επιπλέον, με την προσθήκη 

στο μέσο καλλιέργειας και στο εμβόλιο ορισμένων μορίων σηματοδότησης διαπιστώνεται μια 

επιθυμητή φυσιολογική δραστηριότητα των μικροοργανισμών που χρησιμοποιούνται. Μια 

πρόσφατη έκθεση αναφέρει ότι ορισμένοι ριζοβιακοί μεταβολίτες αυξάνουν την 

αποτελεσματικότητα των Bradyrhizobium spp. και Azospirillum brasilense, όταν 

επεξεργάζεται η σόγια και το καλαμπόκι. Αυτοί οι μεταβολίτες περιλαμβάνουν κυρίως 

λιποχιτοολιγοσακχαρίτες (που στο εξής θα ονομάζονται παράγοντες Nod), αλλά επίσης 

εξωπολυσακχαρίτες και φυτικές ορμόνες. Εχει διαπιστωθεί ότι οι παράγοντες Nod συντίθενται 

από τα περισσότερα Rhizobia και είναι υποχρεωτικοί σε μολύνσεις της ρίζας των οσπρίων και 

στη δημιουργία οζιδίων. Απ’όσο γνωρίζουμε, η χρήση  μορίων σηματοδότησης για την αύξηση 

της παραγωγικότητας των καλλιεργειών είναι ακόμη περιορισμένη. Ωστόσο, μερικές 

καλλιέργειες οσπρίων που περιέχουν υποκινητές σχηματισμού όζων (φλαβονοειδή ή 

παράγοντες Nod) διατίθενται στο εμπόριο στη Βόρεια και τη Νότια Αμερική. Τα διεγερτικά 

της μυκοριζικής συμβίωσης έχουν επίσης εντοπστεί. Οι στριγολακτόνες αποτελούν 

επιστημονικό, θεμελιώδες και πρακτικό ενδιαφέρον, επειδή υποτίθεται ότι διαδραματίζουν 

καίριο ρόλο στη δημιουργία της μυκοριζικής συμβίωσης. Έχει αποδειχθεί ότι λειτουργούν ως 

ορμόνες στα φυτά, και μπορεί να παίζουν ρόλο στην προ-συμβιωτική ανάπτυξη των ΔΜΜ. Η 
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εφαρμογή τους στις καλλιέργειες μπορεί να οδηγήσει σε μια θετική επίδραση στην ανάπτυξη 

των συμβιωτικών σχέσεων. Απαιτείται όμως περισσότερη έρευνα για να αξιολογηθεί 

κατάλληλα το δυναμικό τους ως διεγερτικά για την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς μυκοριζικών 

εμβολίων. 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

Το υλικό της συσκευασίας είναι ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη κατά την παραγωγή λιπασμάτων, επειδή μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του 

εμβολίου. Το υλικό πρέπει να επιτρέπει την ανταλλαγή του οξυγόνου, αλλά να περιορίζει το 

πέρασμα του νερού. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του υλικού για ένα 

προϊόν που πρόκειται να αποστειρωθεί. Μερικά συσκευασίες είναι κατάλληλες για 

αποστείρωση σε αυτόκλειστο, αλλά μπορούν να καταστραφούν κατά την έκθεση σε ιονίζουσα 

ακτινοβολία, και το αντίστροφο. 
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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 



 

 pg. 5 

ΠΟΙΟΤΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΆΤΩΝ 

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, 



 

 pg. 11 

ΠΟΙΟΤΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΆΤΩΝ 

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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 Τα βιολογικά λιπάσματα μπορεί να εμβολιάζονται στους σπόρους, καθώς και στις ρίζες 

των διαφόρων καλλιεργούμενων φυτών κάτω από ιδανικές συνθήκες. Μπορούν, επίσης, να 

εφαρμόζονται απευθείας στο έδαφος. Υπάρχουν ορισμένες προσεγγίσεις της εφαρμογής των 

Βιολιπασμάτων όπως περιγράφεται παρακάτω: 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

Εμβολιασμός των σπόρων ή Θεραπεία των σπόρων 
Αυτή είναι η πιο κοινή πρακτική της εφαρμογής των Βιολιπασμάτων. Σε αυτή τη μέθοδο, 

τα Βιολιπάσματα αναμιγνύονται με 10% διάλυμα ακατέργαστης ζάχαρης. Ο πολτός στη συνέχεια 
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χύνεται πάνω από τους σπόρους, εξαπλώνεται σε τσιμέντο δάπεδο και αναμειγνύεται κατάλληλα 

με έναν τρόπο που ένα λεπτό στρώμα σχηματίζεται γύρω από τους σπόρους. Οι επεξεργασμένοι 

σπόροι πρέπει να αποξηραίνονται στη σκιά όλη τη νύχτα και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται. 

Γενικώς, 750 γραμμάρια Βιολιπάσματος απαιτούνται για τη θεραπεία σπόρων οσπρίων για μία 

περιοχή ενός εκταρίου. 

 

Εμβύθιση ρίζας Δενδρυλλίου 
Οι ρίζες σποροφύτων των μεταμοσχευμένων καλλιεργειώνβυθίζονται για μισή ώρα στο 

μείγμα του Βιολιπάσματοςπρίν μεταμοσχεύουν στον χωράφι. Σε αυτήν την μέθοδο, τα σπορόφυτα 

που απαιτούνται για ένα στρέμμα εμβολιάζονται χρησιμοποιώντας 2 - 2.5 κιλά Βιολιπάσματος. 

Για αυτό, σε έναν κάδο επαρκής ποσότητα νερού και Βιολίπασμα αναμιγνύεται κατάλληλα. Οι 

ρίζες των σποροφύτων βυθίζονται έπειτα σε αυτό το μίγμα ώστε οι ρίζες να πάρουν το εμβόλιο. 

Αυτά τα σπορόφυτα μεταφυτεύονται έπειτα. Αυτή η μέθοδος έχει κριθεί πάρα πολύ κατάλληλη 

για συγκομιδές όπως η ντομάτα, το ρύζι, το κρεμμύδι, οι συγκομιδές λάχανων και τα λουλούδια.  

 

Κύρια εφαρμογή στο πεδίο 
Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται συνήθως για τις συγκομιδές φρούτων, το ζαχαροκάλαμο 

και άλλες συγκομιδές όπου εντοπισμένη εφαρμογή απαιτείται. Κατά την διάρκεια της φύτευσης 

των οπωρωφόρων δέντρων, 20 γρΒιολιπάσματος αναμιγνύονται με το κομπόστ που πρόκειται να 

προστεθεί στο δαχτύλιο ενός δενδρυλλίου. Μπορούμε να προσθέσουμε την ίδια ποσότητα 

Βιολιπάσματος στο χώμα του δαχτυλίουτου σποροφύτου αφότου έχει επιτύχει ωριμότητα. 

Μερικές φορές τα Βιολιπάσματα μεταδίδονται απευθείας στο χώμα αλλά πιθανώς να απαιτηθεί 

τέσσερις έως δέκα φορές περισσότερη ποσότητα Βιολιπάσματος. Πρίν μεταδίδουν απευθείας, τα 

εμβόλια πρέπει να επωαστούν με το επιθυμητό ποσό του καλά αποσυντεθειμένου κοκκοποιημένου 

FYM για 24 ώρες. Το FYM ενεργεί ως τρόφή και ανοσοενισχυτικό (φορέας) για τα Βιολιπάσματα. 

 

Αυτοεμβολιασμός ή εμβολιασμός των βολβών 
Αυτή η μέθοδος είναι αποκλειστικά κατάλληλη για την εφαρμογή Azotobactor. Σε αυτή 

τη μέθοδο, 50 λίτρα νερού τοποθετούνται σε ένα τύμπανο και 4-5 κιλά 

AzotobacterΒιολιπάσματοςπροστίθονται και αναμειγνύονται καταλλήλως. Τα υλικά φύτευσης 

που απαιτούνται για ένα στρέμμα γης βυθίζονται σε αυτό το μίγμα. Ομοίως, αν στην φύτευση της 

πατάτας, οι βολβοί βυθίζοται στο μίγμα και φύτευση γίνεται αφού τα υλικά στεγνώσουν στη σκιά. 
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ΥΓΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΒΙΟΛΙΠΑΜΑΤΟΣ 
 

Επεξεργασία σπόρου 
 Η επεξεργασία σπόρου είναι μια κοινή μέθοδος που υιοθετείται για όλους τους τύπους 

εμβολίων. Η επεξεργασία σπόρου είναι αποτελεσματική και οικονομική. Για μικρή ποσότητα 

σπόρων (μέχρι 5 κλ ποσότητας) το επίστρωμα μπορεί να γίνει σε μια πλαστική τσάντα. Για το 

σκοπό αυτό, μια πλαστική τσάντα που έχει το μέγεθος (21» Χ 10») ή το μεγάλο μέγεθος μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί. Η τσάντα πρέπει να γεμιστεί με 2 κλ ή περισσότερα σπόρων. Η τσάντα πρέπει 

να κλείσει με τέτοιο τρόπο ώστε να παγιδέψει τους αέρηδες όσο το δυνατόν περισσότερο. Η 

τσάντα πρέπει να συμπιεστεί για 2 λεπτά ή περισσότερο έως ότου όλος ο σπόρος να βρέχεται 

ομοιόμορφα. H τσάντα πρέπει να ανοιχθεί, και οι σπόροι να διογκωθούν πάλι και να κουνήσουμε 

ξανά ήπια.  Το κούνημα σταματάει όταν κάθε σπόρος παίρνει ένα ομοιόμορφο στρώμα από το 

υλικό επίστρωσης της καλλιέργειας. Η τσάντα ανοίγει και ο σπόρος ξηραίνεται υπό σκιά για 20-

30 λεπτά. Για μεγάλη ποσότητα σπόρων η επικάλυψη μπορεί να γίνει σε έναν κουβά και το 

εμβόλιο Βιολιπάσματος μπορεί να αναμιχθεί απ 'ευθείας με το χέρι. Η επεξεργασία σπόρου με 

Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum, μαζί με PSM μπορεί να πραγματοποιηθεί. 

Η επεξεργασία σπόρων μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε από τα δύο βακτήρια ή και 

περισσότερα. Δεν υπάρχουν ανταγωνιστικά) αποτελέσματα. Πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι 

οι σπόροι πρέπει να επικαλυφθούν πρώτα με Rhizobium, Azotobacter ή Azospirillum. Όταν κάθε 

σπόρος πάρει ένα στρώμα των παραπάνω βακτηρίων τότε το PSM εμβόλιο μπορεί να επιστρωθεί 

ως εξωτερικό στρώμα. Αυτή η μέθοδος θα παρέχει μέγιστο αριθμό κάθε βακτηρίων που 

απαιτούνται για καλύτερα αποτελέσματα. Θεραπείες των σπόρων με οποιαδήποτε εκ των δύο 

βακτηρίων δεν θα παρέχει μέγιστο αριθμό των βακτηρίων σε μεμονωμένους σπόρους. 

 

Εμβάπτιση της ρίζας 
Για εφαρμογή των Azospirillum / PSM σε μεταφύτευση αναποφλοίωτου ρυζιού/ 

καλλιέργειες κηπευτικών χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδος. Η απαιτούμενη ποσότητα 

Azospirillum / PSM πρέπει να αναμιχθεί με 5-10 λίτρα νερού σε μια γωνία του αγρού παραγωγής 

και οι ρίζες των δενδρυλλίων πρέπει να εμβαπτίζονται για τουλάχιστον μισή ώρα πριν από τη 

μεταφύτευση. 

 

Εφαρμογή στο εδάφους 
Χρησιμοποιήστε 200ml του PSM ανά στρέμμα. Αναμίξτε το PSM με 400 έως 600 κιλά 

κοπριάς από αγελάδα μαζί με μισή τσάντα φυσικών φωσφορικών εάν είναι διαθέσιμα. Τ μίγμα 

PSM, κοπριά και φυσικά φωσφορικά πρέπει να διατηρηθεί κάτω από οποιοδήποτε δέντρο ή υπό 

σκιά για τη διάρκεια μιας νύχτας και να διατηρήσει το 50% της υγρασίας του. Χρησιμοποιήστε 

το μείγμα ως εφαρμογή στο έδαφος σε σειρές ή κατά τη διάρκεια εξωμάλυνσης του εδάφους. 
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Τα συνιστώμενα υγρά Βιολιπάσματα, η μέθοδος εφαρμογής τους, η απαιτούμενη 

ποσότητα χρήσης τους για διαφορετικές συγκομιδές: 

 

Crop 
Recommended 

Biofertilizer 

Application 

method 

Quantity to be 

used 

Καλλιέργειες πεδίου 

Όσπρια Μπιζέλια, μπιζέλια, φιστίκια, 

σόγια, φασόλια, φακές, γαρίδες, μπέρσεμ, 

πράσινο γραμμάριο, μαύρο γραμμάριο, 

cowpea και περιστέρι 

Rhizobium 
Επεξεργασία 

σπόρου 
200ml/acre 

Δημητριακά 

Σιτάρι, βρώμη, κριθάρι 

Azotobacter/Azo

spirillum 

Επεξεργασία 

σπόρου 
200 ml/acre 

Ρύζι 
Azospirillum 

Επεξεργασία 

σπόρου 
200ml/acre 

Ελαιούχοι σπόροι, Μουστάρδα, Seasum, 

Λιναρόσπορος, Ηλίανθος, Καστόρ 
Azotobacter 

Επεξεργασία 

σπόρου 
200ml/acre 

Μίλετς, Μαργαριτάρια μαργαριτάρια, 

κεχρί, κίτρινο κεχρί 
Azotobacter 

Επεξεργασία 

σπόρου 
200ml/acre 

Αραβοσίτου και σόργου 
Azospirillum 

Επεξεργασία 

σπόρου 
200ml/acre 

Χορτονομές και χόρτα 

Το χόρτο της Βερμούδας, το χόρτο του 

Σουδάν, το Grass Napier, το Para Grass, το 

Star Grass κλπ. 

Azotobacter 
Επεξεργασία 

σπόρου  
200ml/acre 

Άλλο Διάφορα. Καλλιέργειες φυτών 

Καπνός 
Azotobacter 

Επεξεργασία 

σπόρου 
500ml/acre 

Τσάι, Καφές 
Azotobacter 

Επεξεργασία 

σπόρου 
400ml/acre 

Καουτσούκ, καρύδες 
Azotobacter 

Επεξεργασία 

σπόρου 
2-3 ml/φυτα 

Αγρο-δάσος RY / Φρούτα Φυτά 

Όλα τα φρούτα / αγροτικά δάση (βότανα, 

θάμνοι, ετήσια και πολυετή) φυτά για 

καύσιμα ξύλου, φρούτα, κόμμι, μπαχαρικά, 

φύλλα, λουλούδια, ξηρούς καρπούς και 

σπόρους 

Azotobacter 
Εφαρμογή στο 

εδάφους 
2-3 ml/φυτα 

Φραγκοστάφυλα / δέντρα 

 
Rhizobium 

Εφαρμογή στο 

εδάφους 
1-2 ml/φυτα 
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Σημείωση:  

Οι δόσεις που συστήνονται όταν η περιεκτικότητα του εμβολίου είναι 1 X 108 δόσεις 

cells/ml, θα είναι δέκα φορές περισσότερο εκτός από τους ανωτέρω σταθεροποιητές αζώτου, 

διαλυτοποιητές φωσφορικού άλατος και κινητοποιητές ανθρακικού καλίου σε ποσοστό 200 ml. 

ανά στρέμμα θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε όλες τις συγκομιδές. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 
 

Εφαρμογή Βιολιπασμάτων Αζώτου: 
• Rhizobium για τα ψυχανθή. 

• Azotobacter και Azospirillum για τα μη ψυχανθή. 

• Acetobacter μόνο για το ζαχαροκάλαμο. 

• Μπλε-πράσινα φύκια (BGA) και Azolla για το χαμηλό αναποφλοίωτο ρύζι. 

• Frankia για Καζουαρίνα και Άλνος. 
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Rhizobium 
 

Πίνακας 1: Rhizobiumspp. κατάλληλο για διάφορες καλλιέργειες 

Rhizobium sp. 

 

Crops 

 

R. leguminosarum Μπιζέλια (Pisum), Lathyrus, Vicia, Φακές (Lens) 

 

R. trifoli Berseem (Trifolium) 

 

R. phaseoli Νεφροί φασόλια (Phaseolus) 

 

R. lupini Lupinus, Ornithopus 

 

R. japonicum Σόγια (Glycine) 

 

R. meliloti Melilotus, Λουκέρνη (Medicago), Trigonella 

 

Rhizobium spp. Vigna, Cyamopsis, Apios, Crotalaria, Glyricidia, Acacia 

etc. 

αι ως κόλλα για τα κύτταρα Rhizobium για τους σπόρους. Πρώτα το διάλυμα απλώνεται 

πάνω από τους σπόρους και έπειτα αναμειγνύονται ώστε να δημιουργήσουν μια λεπτή στρώση 

πάνω από τους σπόρους. Μετά τη διαπίστωση της ορθής επικάλυψης του πολτού επί των σπόρων, 

το εμβόλιο ψεκάζεται πάνω στους σπόρους και το περιεχόμενο αναμιγνύεται πάλι προσεκτικά. 

Στη συνέχεια, το περιεχόμενο ξηραίνεται στη σκιά με αραιή εξάπλωση σε ένα φύλλο 

πολυαιθυλενίου τουλάχιστον για τη διάρκεια της νύχτας. 

 

Azotobacter 
Πειράματα πεδίου που πραγματοποιήθηκαν στο Azotobacter έδειξαν ότι είναι κατάλληλο, 

όταν εμβολιάζεται με σπόρους ή δενδρύλλια φυτών σοδειάς όπως το κρεμμύδι, η ντομάτα και το 

λάχανο υπό διαφορετικές αγροκλιματικές συνθήκες. Ο εμβολιασμός με Azotobacter περιορίζει 

την απαίτηση αζωτούχων λιπασμάτων κατά 10 έως 20% υπό κανονικές συνθήκες αγρού. 
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Azospirillum 
Ο εμβολιασμός Azospirillum βοηθά στην καλύτερη βλαστική ανάπτυξη των φυτών και 

στην εξοικονόμηση αζωτούχων λιπασμάτων κατά 25-30%. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί μόνο 

τέσσερα είδη Azospirillum. Είναι τα: Α lipoferum, Α brasilense, Α amazonense, Α iraquense. Στα 

ινδικά εδάφη τα Α brasilense και Α oferum είναι πολύ συχνά. 

 

Acetobacter 
Η απόδοση του ζαχαροκάλαμου αυξήθηκε μετά από εμβολιασμόμεAcetobacter. 

Παραγωγή αυξινών και αντιβιοτικών ουσιών έχουν επίσης παρατηρήσει μετά την εφαρμογή του. 

 

Μπλε-πράσινα φύκια 
Εμβόλιο με Μπλε-πράσινη άλγη εφαρμόζεται μετά τη μεταφύτευση των καλλιεργειών 

ρυζιού στο κύριο χωράφι. Το εμβόλιο που απαιτείται είναι 10 kg / ha. Για υψηλότερα ποσοστά 

καθήλωσης αζώτου, 3 έως 4 t / ha κοπριά και 200 kg / haυπερφωσφορικού εφαρμόζονται. 

 

Azolla 
Το Azolla εφαρμόζεται στον κύριο τομέα ως συγκομιδή χλωρής λίπανσης και ως διπλή 

συγκομιδή. Ως συγκομιδή χλωρής λίπανσης το Azolla επιτρέπεται να αναπτυχθεί στα 

πλημμυρισμένα χωράφια για 2 έως 3 εβδομάδες πριν τη μεταφύτευση. Αργότερα, το νερό 

στραγγίζεται και το Azolla ενσωματώνεται μέσω του οργώματος. Ως διπλή συγκομιδή, 1000 έως 

5000 kg / haAzolla εφαρμόζονται στο έδαφος μία εβδομάδα μετά τη μεταφύτευση. Όταν 

διαμορφώνεται ένα παχύ χαλάκι, αυτό ενσωματώνεται με ποδοπάτημα. Το Azolla αναπτύσσεται 

και πάλι ως μια δεύτερη συγκομιδή. Για την καλύτερη ανάπτυξη τουAzolla, 25 έως 50 kg / 

haυπερφωσφορικό εφαρμόζονται και στάσιμο νερό από 5 έως 10 cm διατηρείται συνεχώς σε 

καλλιέργειες ρυζιού. 

 

Frankia 
Ο εμβολιασμό με Frankia ενισχύει την ανάπτυξη, τη δημιουργία οζιδίων, τη 

δραστηριότητα νιτρογενάσης των οζιδίων και το ξηρό τους βάρος σε καλλιέργειες Καζουαρίνα 

και Άλνους. 

 

Εφαρμογή Βιολιπάσματος Φώσφορου 
Phosphobacteria είναι ένα από τα βιολίπασμα. Ο φώσφορος είναι μια σημαντική θρεπτική 

ουσία για τα φυτά και προκαλεί τη σφριγηλή αύξηση τους όπως επίσης συμβάλλει στην αντίσταση 

στις νόσους τους. Ο Φώσφορος βοηθά στο σχηματισμό των ριζών και της ανάπτυξης του φυτού. 

Τα φυτά χρησιμοποιούν μόνο το 10-15% των φωσφορικού άλατος  που τους εφαρμόζεται. Το 

υπόλοιπο 85 - 90% από αυτό παραμένει σε αδιάλυτη μορφή στο έδαφος. Η βιο-προαγωγοί 

διαθέτουν πολύ αποδοτικά βακτήρια διαλυτοποίησης του φωσφορικού άλατος 
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(Bacillusmegaterium) που αναπτύσσουν και εκκρίνουν οργανικά οξέα, τα οποία διαλύουν το μη 

διαθέσιμο φωσφορικό άλας σε διαλυτή μορφή και το καταστούν διαθέσιμο για τα φυτά. Έτσι, τα 

απομένοντα φωσφορικά λιπάσματα στο χώμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλά και η εξωτερική 

εφαρμογή μπορεί να βελτιστοποιηθεί. 

Ο ζωμός παρασκευάζεται σε φιάλες και το εμβόλιο μεταφέρεται από τη μητέρα 

καλλιέργεια σε φιάλες. Η καλλιέργεια αναπτύσσεται κάτω από συνθήκες ανακίνησης στους 30 ± 

2 ° C ως αναερόβια καλλιέργεια. Η καλλιέργεια επωάζεται μέχρις ότου μέγιστος κυτταρικός 

πληθυσμός 1010-1011 cfu / ml να παράγεται. Κάτω από ιδανικές συνθήκες αυτό το επίπεδο του 

πληθυσμού μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε 4 έως 5 ημέρες για Rhizobium, 5 έως 7 ημέρες για 

Azospirillum, 2 έως 3 ημέρες για phosphobacteria και 6-7 ημέρες για Azotobacter. Η καλλιέργεια 

που λαμβάνεται στη φιάλη ονομάζεται καλλιέργειας εκκίνησης. Για παραγωγή μεγάλης 

κλίμακαςεμβόλιου, το εμβολίου από αρχική καλλιέργεια μεταφέρεται σε μεγάλα ζυμωτήρια-

δεξαμενές και καλλιεργείται μέχρις ότου επιτευχθεί το απαιτούμενο επίπεδο αριθμού κυττάρων. 

Η συνιστώμενη δοσολογία Azospirillum υιοθετείται για τον εμβολιασμό phosphobacteria 

για συνδυασμένο εμβολιασμό, αμφότερα ταΒιολιπάσματαπρόκειται να αναμιχθούν ομοιόμορφα 

πριν από τη χρήση, σύμφωνα με τις υποδείξεις. 

 

Προετοιμασία του εμβόλιού για Βιολογικό λίπασμα φωσφόρου 

Προετοιμάστε τα κατάλληλα μέσα ειδικά για το βακτηριακό εμβόλιο σε κωνικές φιάλες 

των 250 ml, 500 ml, 3 και 5 λίτρων και αποστειρώστε. Τα μέσα για τη φιάλη των 250 ml 

εμβολιάζονται με αποτελεσματικόβακτηριακό στέλεχος υπό ασηπτικές συνθήκες. Κρατήστε τη 

φιάλη σε θερμοκρασία δωματίου σε περιστροφικό αναδευτήρα (200 rpm) για 5- 7 ημέρες. 

Παρατηρήστε την φιάλη για την ανάπτυξη της καλλιέργειας και εκτιμήστε τον πληθυσμό, ο οποίος 

χρησιμοποιείται ως καλλιέργεια εκκίνησης. Χρησιμοποιώντας την αρχική καλλιέργεια (σε 

λογαριθμική φάση) εμβολιάστε μεγαλύτερες φιάλες (500 ml, 3 λίτρων και των 5 λίτρων) που 

περιέχουν τα μέσα, μετά θα λάβετε ανάπτυξη σε κάθε φιάλη. Τα ανωτέρω μέσα παρασκευάζονται 

σε μεγάλες ποσότητες στα ζυμωτήρια, αποστειρώνεται καλά, ψύχονται και διατηρούνται έτοιμο. 

Το μέσο στο ζυμωτήριο εμβολιάζεται με την καλλιέργεια λογαριθμικής φάσης που 

αναπτύσσεται σε φιάλη 5 λίτρων. Συνήθως 1 -2% του εμβολίου είναι επαρκής, ωστόσο ο 

εμβολιασμός γίνεται έως 5% ανάλογα με την ανάπτυξη της καλλιέργειας στις μεγαλύτερες φιάλες. 

Τα κύτταρα αναπτύσσονται σε ζυμωτήρια με την παροχή αερισμού (περνώντας τον 

αποστειρωμένο αέρα μέσω του συμπιεστή και αποστειρωτικούς παράγοντές όπως ο 

υαλοβάμβακας, το βαμβάκι, το οξύ κλπ) και δεδομένης συνεχούς ανάδευσης. Ο ζωμός ελέγχεται 

για τον πληθυσμό του εμβολιασμένου οργανισμού και της μόλυνσης, εάν αυτή υπάρχει, κατά την 

περίοδο ανάπτυξης. Τα κύτταρα συλλέγονται με το πληθυσμιακό φορτίο των 109 κυττάρων ml-1 

μετά από την περίοδο επώασης. Δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία μυκητίαση ή οποιαδήποτε άλλη 

βακτηριακή μόλυνση σε επίπεδο αραίωσης 10-6. Δεν είναι ενδεδειγμένο να αποθηκευτεί ο ζωμός 

μετά από τη ζύμωση για τις περιόδους μεγάλύτερες από 24 ώρες. 
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PSB μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις συγκομιδές συμπεριλαμβανομένων των 

ορυζώνων, των κεχριών, των ελαιοσπόρων, των οσπρίων και των λαχανικών. 

Οι μέθοδοι που συστήνονται για την εφαρμογή είναι: 

1. Επεξεργασία σπόρου 

2. Βύθιση σποροφύτων 

3. Εδαφολογική εφαρμογή  

Εκτός από αυτούς, η συνδυασμένη χρήση βακτηριακώνΒιολιπασμάτων μπορεί να 

εφαρμοστεί. Τα βακτηριακά εμβόλια δεν πρέπει να αναμιχθούν με εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο, 

ζιζανιοκτόνο και λιπάσματα. Η μέθοδος επεξεργασίας σπόρου με το βακτηριακό εμβόλιο 

πρόκειται να πραγματοποιηθεί αφού θεραπευτούν οι σπόροι με τα μυκητοκτόνα. 

 

Εφαρμογή του Κομπόστ 
Η ποιότητα του κομπόστ εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την πρώτη ύλη και τη σωστή 

διαδικασία της κομποστοποίησης. Το κομπόστ χρησιμοποιείται με δύο τρόπους στην γεωργική 

πρακτική. Η μία είναι για τη βελτίωση του καλλιεργούμενου εδάφους και η άλλη είναι για την 

παρασκευή υποστρωμάτων για την ανάπτυξη κηπευτικών και ανθοκομικών φυτών. Προσθέτοντας 

ώριμο Κομπόστ στο χώμα υπάρχουν θετικές επιδράσεις λόγω της αύξησης της ελαιούχας 

οργανικής ύλης, που σημαίνει βελτίωση ορισμένων φυσικών και χημικών χαρακτηριστικών όπως 

η αραιότητα της ύλης, η αναλογία αέρα / νερού, το CEC, το pΗ, το διαθέσιμο ποσό θρεπτικών 

στοιχείων, κ.λπ. 

 

Εφαρμογη του κομποστ σε κηπουσ 

Το κομπόστ χρησιμοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Ως υλικό εμπλουτισμού του εδάφους για την παραγωγή καλλωπιστικών φυτών 

φυτωρίων εξωτερικού χώρου σε ξενοδοχεία, αντί της τύρφης. 

2. Στο γέμισμα νέων κήπων, όταν αναμιγνύεται με το χώμα σε αναλογία 1: 3 (κομπόστ: 

χώμα). 

3. Σε νέες εγκαταστάσεις χορταριού αντί του χλοοτάπητα, αλλά πρέπει να είναι 

απαλλαγμένο από σπόρους ζιζανίων, αλλιώς πρόκειται να προκαλέσει προβλήματα. 

4. Σε παλιό υποβαθμισμένο γρασίδι, λόγω της εντατικής χρήσης από τους πελάτες, το 

λεγόμενο «καπάκι» εφαρμόζεται, δηλαδή εξάπλωση στην επιφάνεια κοσκινισμένουκομπόστ και 

στη συνέχεια πρέπει εκ νέου να σπαρθεί. 

Το κομπόστ εφαρμόζεται στους κήπους ξενοδοχείων ειδικά πριν από την έναρξη της 

offseason εποχής, όταν οι νέοι κήποι ανανεώνονται ή κατασκευάζονται. Οι ποσότητες που 
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χρησιμοποιούνται ετησίως στους κήπους εξαρτώνται από το μέγεθος των εργασιών ανακαίνισης 

που εκτελούνται. 

Τα οφέλη από τη χρήση του Κομπόστ είναι: 

1. Το χώμα εμπλουτίζεται με οργανική ύλη. 

2. Η βελτίωση της δομής και των ιδιοτήτων του εδάφους. 

3. Τα θρεπτικά συστατικά που απομακρύνονται από τα φυτά με το κλάδεμα επανέρχονται 

με το κομπόστ. 

4. Είναι φθηνότερο υλικό από φυτόχωμα εμπορίου. 

Ωστόσο υπάρχουν και μειονεκτήματα: 

1. Η ύπαρξη σπόρων ζιζανίων μπορεί να μεταφέρει ζιζάνια για να καθαρίσουν τις περιοχές 

και να τις μολύνουν. 

2. Η μη τυποποίηση του Κομπόστ σε μικρά σακιά περιορίζει τη χρήση του. 

3. Η έλλειψη διαλογής οδηγεί στην ύπαρξη μεγάλων κομματιών των χρησιμοποιούμενων 

πρώτων υλών. Έτσι αυξάνονται οι δαπάνες λόγω της αύξησης των εργαζομένων για την αφαίρεσή 

τους. 

 

Εμβολιασμός με νανο-λίπασμα  
Μερικές μελέτες έχουν δείξει ότι τα νανοσωματίδια που παραδίδεται σε ασφαλή δόση 

μπορούν να βοηθήσουν στην προώθηση της ανάπτυξης των φυτών και στη συνολική απόδοση. Οι 

πολυ-περιτοιχισμένοι νανοσωλήνες άνθρακα (MWCNTs) έχει αναφερθεί ότι έχουν την ικανότητα 

να αυξάνουν την βλάστηση των σπόρων και την ανάπτυξη της τομάτας και να ενισχύουν την 

ανάπτυξη κύτταρων καπνού, όπως επίσης να ενίσχυουν τη βλάστηση σπόρων και την αύξηση 

φυτών με τη χρήση MWCNTs στο φυτό της μουστάρδας. 

Βάσει του δείκτη βλάστησης και της σχετικής επιμήκυνσης ρίζας, φαίνεται ότι το 

οξειδωμένο MWCNTs ήταν αποτελεσματικότερο σε χαμηλότερη συγκέντρωση από το μη 

οξειδωμένο MWCNTs. Επιπλέον το νανοάργυρος είναι καλύτερο από το αργυρό νιτρικό άλας 

όσον αφορά τη βελτίωση της απόδοσης σε σπόρους και την παρεμπόδιση της αποκοπής φύλλων 

στο φυτό μποράγκων. Η ορμόνη φυτών, αιθυλένιο διαδραματίζει έναν βασικό ρόλο στην αποκοπή 

φύλλων, και τα ιόντα αργύρου έχει αποδειχθεί πως εμποδίσουν το αιθυλένιο με την 

αντικατάσταση των ιόντων χαλκού από τους υποδοχείς. 

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του ψεκασμού φυλλώματος, τόσο Nano άργυρος και νιτρικός 

αργύρος ψεκάστηκαν σε διαφορετικά φυτά, και παρατηρήθηκε ότι ο νανοαργύρος ήταν 

αποτελεσματικός σε χαμηλότερη συγκέντρωση σε σχέση με το νιτρικό άργυρο. Η επίδραση των 

βιοσυντιθεμένωννανοσωματίδιων αργύρου στην εμφάνιση των δενδρυλλίων και οι διάφορες 

παράμετροι ανάπτυξης του φυτού πολλών οικονομικά σημαντικών φυτικών ειδών μελετήθηκαν 

από τουςNamasivayam και Chitrakala (2011). Αποδεικτικά στοιχεία των προσροφημένων στην 
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επιφάνεια της ρίζας νανοσωματιδίων προέκυψαν χρησιμοποιώντας συσχέτιση φωτός και 

μικροσκοπία σάρωσης ηλεκτρονίου. Μελέτες συζευγμένου πλάσματος / ατομικής εκπομπής (ICP-

AES) αποκάλυψαν την απορρόφηση των ZnOνανοσωματιδίων από σπορόφυτα. 

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ψεκασμού φυλλώματος, oι Burmanet αl. (2013) μελέτησαν την 

επίδραση τωνΖηΟνανοσωματιδίων στην ανάπτυξη και το αντιοξειδωτικό σύστημα των νεαρών 

μπιζελιών. Βρήκαν ότι χαμηλότερη συγκέντρωση (1,5 ppm) ZnOνανοσωματιδίων έχει θετική 

επίδραση στην ανάπτυξη του ρεβιθιού. 

Επιπλέον, τα σπορόφυτα που αντιμετωπίστηκαν με ZnOνανοσωματίδια παρουσίασαν 

βελτιωμένη συσσώρευση βιομαζών που μπορεί να οφείλεται στα χαμηλότερα αντιδραστικά 

επίπεδα ειδών οξυγόνου (ROS) όπως είναι εμφανές από τη χαμηλότερη σχηματισμένη Malon 

περιεκτικότητα σε Hyde (MDA). Ομοίως, οι Prasadetal. (2012) παρατήρησαν ότι η θεραπεία με 

nanozincat χαμηλότερης συγκέντρωσης (1.000 ppm) είχε θετικά αποτελέσματα επί των φυτών, 

αλλά έδειξε συμπτώματα τοξικότητας σε υψηλότερη συγκέντρωση (2,000 ppm) επισημαίνοντας 

σχολαστική χρήση τους. Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια πειραμάτων πεδίου, ανέφεραν ότι η χρήση 

15 φορές χαμηλότερης δόσης ZnOνανοσωματιδίων έναντι της συνιστώμενης δόσης ZnSO4 είχε 

ως αποτέλεσμα 29.5% υψηλότερη παραγωγή λοβών. 

Επιπλέον, ZnOνανοσωματίδια παρουσίασαν επιμήκυνση της ρίζας στην ανώτατη 

συγκέντρωση 500 PPM γλυκίνης αλλά μείωση στο μέγεθος σε υψηλότερη συγκέντρωση ZnO. 

Μια μελέτη που στόχευσε να ερευνήσει τα αποτελέσματα ZnO και CeO2 νανοσωματιδίων (400 

PPM) στην ποιότητα του αγγουριού έδειξε ότι τα δοκιμασμένα νανοσωματίδια οδήγησαν σε 

αυξημένη περιεκτικότητα σε άμυλο και θα μπορούσαν να αλλάξουν το μοτίβο υδατανθράκων.  

 ΟιLuetal. (2002) απέδειξαν την παραγωγική δράση του μείγματος SiO2 και TiO2 

νανοσωματίδιων στο G. max με αύξηση της ικανότητας πρόσληψης νερού και λιπάσματος και της 

διέγερσης νιτρικής αναγώγασης και αντιοξειδωτικής δράσης. Μελέτες που αποδεικνύουν την 

επίδραση των νανο-TiO2 στην προώθηση της φωτοσύνθεσης και της ανάπτυξης σπανακιού έχουν 

επίσης διεξαχθεί και έχει αναφερθεί αύξηση στις φωτοσυνθετικές διαδικασίες στο πλαίσιο 

αμφότερων του ορατού και του υπεριώδους φωτός, λόγω της περιστροφής του άξονα του TiO2 

(Leietal. 2007). Οι Zhengetal. (2005) ανέφεραν ότι τα TiO2 νανοσωματίδια έχουν αυξήσει κατά 

73% το ξηρό βάρος, τριπλασιάσει το φωτοσυνθετικό ποσοστό, και έχουν 45% αύξηση στη 

χλωροφύλλη α μετά την επεξεργασία του σπόρου στο σπανάκι. 

Όπως προτείνεται ο λόγος του αποτέφρωτικού φωτοσυνθετικού ποσοστού μπορεί να 

οφείλεται στην αύξηση της απορρόφησης οργανικών θρεπτικών ουσιών που ενισχύουν τη 

χρησιμοποίηση της οργανικής ουσίας και της απόσβεσης των ελεύθερων οξυγόνου ριζοσπαστών. 

Αντίθετα οι περισσότερες από τις μελέτες παρουσιάζουν αρνητικό αντίκτυπο των 

νανοσωματιδίων σε υψηλότερη συγκέντρωση, οι Mahmoodzadehetal. (2013) ανέφεραν ότι μέχρι 

τη συγκέντρωση 2.000 PPM των TiO2 νανοσωματίδιων οδηγεί σε αυξανόμενο σθένος και 

βλάστησης τωνσποροφύτων στην Ελαιοκράμβη. ΟιShah και Belozerova (2009) μελέτησαν την 

επίδραση των διαφορετικών νανομορίων μετάλλων όπως το πυρίτιο (Si), το παλλάδιο (Pd), ο 

χρυσός (Au), και ο χαλκός ($cu) στη βλάστηση σπόρου μαρουλιού. 
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Ανέφεραν ότι τα νανοσωματίδια έδειξαν θετική επιρροή σε διαφορετικής κλίμακας 

συγκεντρώσεις όπως Pd και Αu σε χαμηλότερη συγκέντρωση, Si και Cu σε υψηλότερη 

συγκέντρωση, και Αu και Cu σε συνδυασμένο μίγμα. Ομοίως, σε μια μελέτη πεδίου, οι QuocBuuet 

αl. (2014) ανέφεραν αυξημένο ρυθμό βλάστησης των σπόρων στο G. max σε σύγκριση με τον 

έλεγχο, όταν υποβλήθηκε σε επεξεργασία με νανοκρυσταλλική σκόνη σιδήρου, κοβαλτίου και 

χαλκού σε επιπλέον χαμηλή συγκέντρωση. Επιπλέον, μια σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε στον 

δείκτη χλωροφύλλης, τον αριθμό των οζιδίων, και την απόδοση των καλλιεργειών. Οι Aroraetetal. 

(2012) ανέφεραν ότι φυλλώδης ψεκασμός χρυσού επί των φυτών βουρλοειδώνκραμβών σε 

πειράματα πεδίου έδειξε θετική επίδραση καθώς οδήγησε σε αύξηση του ύψος των φυτών, της 

διάμετρου των μίσχων, του αριθμού των κλάδων, του αριθμού των συστάδων, και της απόδοσης 

των σπόρων. 

Είναι ενδιαφέρον, πως τα νανοσωματίδια χρυσού βελτίωσαν επίσης την οξειδοαναγωγική 

κατάσταση των επεξεργασμένων φυτών. Οι Suriyaprabhaetetal. (2012) ανέφεραν ότι η θεραπεία 

με SiO2 νανοσωματίδια σε φυτά αραβοσίτου ενίσχυσε σημαντικά το ξηρό βάρος τους και επίσης 

τα επίπεδα των οργανικών ενώσεων, όπως πρωτεΐνες, χλωροφύλλη, και φαινόλες. 

 

Εφαρμογή γενετικά τροποποιημένων μικροβίων 
  Υπάρχουν πολλές εφαρμογές της βιοτεχνολογίας γενετικά τροποποιημένων 

μικροοργανισμών που μπορούν ενδεχομένως να εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της TSCA, 

συμπεριλαμβανομένων διάφορων χρήσεων που σχετίζονται με τη γεωργία. Αυτές περιλαμβάνουν 

τους διαγενικούς μικροοργανισμούς που χρησιμοποιούνται ως Βιολιπάσματαόπως συμβιωτικούς 

σταθεροποιητές αζώτου όπως Sinorhizobiummeliloti και BradyRhizobiumjaponicum. Δοκιμές 

πεδίου πολλών διαγενικώνrhizobia έχουν επανεξέταστει βάσει του TSCA, και ένα συγκεκριμένο 

στέλεχος του S. meliloti, RMBPC-2, εγκρίθηκε το 1997 για περιορισμένη εμπορευματοποίηση. 

Στο μέλλον, θα μπορούσαν να υπάρχουν περισσότεροι ισχυρισμοί για περισσότερα 

rhizobia με στόχο την αυξημένη ικανότητά σταθεροποίησης του αζώτου, ή ίσως, την βελτιωμένη 

απόδοση σχηματισμού όζων. Επιπλέον, οι εφαρμογές για άλλους συμβιωτικούς σταθεροποιητές 

αζώτου, όπως οακτινομύκηταςFrankiaο οποίος είναι ένα θετικό βακτήριο που σχηματίζει 

συμβιωτικές σχέσεις με ορισμένα φυτά όπως ξυλώδη αγγειόσπερματαπου αναφέρονται ως 

actinorhizal φυτά, είναι μια δυνατότητα. Επίσης υπάρχουν ισχυρισμοί για ελεύθερης διαβίωσης 

μικροοργανισμούς σταθεροοίησης αζώτου. Εκτός από τους διαγενικούς μικροοργανισμούς 

καθορισμού αζώτου, άλλες εφαρμογές Βιολιπασμάτων που θα επανεξεταστούν υπό την TSCA 

περιλαμβάνουν μικροοργανισμούς φωσφορικής διαλυτοποίησης, μυκορριζικών μυκήτων, ή 

άλλουςενδοφυτικούς μικροοργανισμούς που βοηθούν στη απορρόφηση θρεπτικών συστατικών, 

τη φυτική παραγωγή ορμονών, ή άλλους μηχανισμούς που μπορούν να αυξήσούν την 

παραγωγικότητα των φυτών. 
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ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΩΝ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 

 

• Τα προϊόντα-Βιολογικά Λιπάσματα πρέπει να περιέχουν καλής 

αποτελεσματικότητας στέλεχος στο κατάλληλο πληθυσμό και πρέπει να είναι απαλλαγμένα από 

μολυσματικούς μικροοργανισμούς. 

• Επιλέξτε το σωστό συνδυασμό Βιολιπασμάτωνκαι χρησιμοποιήστε πριν την 

ημερομηνία λήξης. 

• Χρήση της προτεινόμενης μέθοδου και εφαρμογή στον κατάλληλο χρόνο, 

σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται στην ετικέτα. 

• Για την επεξεργασία σπόρων κατάλληλη κόλλα θα πρέπει να χρησιμοποιείται για 

καλύτερα αποτελέσματα. 

• Για προβληματικά εδάφη χρησιμοποιείστε διορθωτικές μεθόδους όπως περιτύλιξη 

με ασβέστη ή γύψο ή διόρθωση τουpH του εδάφους με τη χρήση ασβέστη. 

• Βεβαιωθείτε για τηνπαροχή φωσφόρου και άλλων θρεπτικών συστατικών. 

 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 
 

• Τα πακέτα των Βιολογικών λιπασμάτων πρέπει να αποθηκεύονται σε δροσερό και 

ξηρό μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και τη θερμότητα. 

• Σωστός συνδυασμός Βιολιπασμάτων πρέπει να χρησιμοποιείται. 

• Όπως το Rhizobium είναι κατάλληλο για ένα είδος καλλιέργειας, θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται τα εκάστοτε Βιολιπάσματα μόνο για τις συγκεκριμένες καλλιέργειες. 

• Άλλες χημικές ουσίες δεν πρέπει να αναμιγνύεται με τα βιολογικά λιπάσματα. 

• Κατά την αγορά θα πρέπει να διασφαλίζει ο αγοραστής ότι κάθε πακέτο είναι 

εφοδιασμένο με τις απαραίτητες πληροφορίες όπως το όνομα του προϊόντος, το όνομα της 

καλλιέργειας για την οποία προορίζεται, το όνομα και η διεύθυνση του κατασκευαστή, η 

ημερομηνία κατασκευής, η ημερομηνία λήξης, ο αριθμός παρτίδας και οι οδηγίες χρήσης. 

• Το πακέτο πρέπει να χρησιμοποιηθεί πριν από την ημερομηνία λήξης του, μόνο για 

την προκαθορισμένη καλλιέργεια και σύμφωνα με την συνιστώμενη μέθοδο εφαρμογής. 

• Τα Βιολιπάσματα είναι ζωντανά προϊόντα και απαιτούν προσοχή κατά την 

αποθήκευση 

• Τόσο τα αζωτούχα όσο και τα φωσφορικά Βιολιπάσματα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν για να υπάρχουν τα καλύτερα αποτελέσματα. 

• Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται τα Βιολιπάσματα μαζί με χημικά λιπάσματα 

και οργανικά λιπάσματα. Τα Βιολογικά λιπάσματα δεν είναι υποκατάστατα των λιπασμάτων, 

αλλά μπορούν να συμπληρώσουν τις απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά των φυτών. 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 

 

• Η μη διαθεσιμότητα των απαραίτητων φυσικών πόρων-Περιορισμός 

• Περιορισμοί της στάθμης της αγοράς και έλλειψη της ενημέρωσης των αγροτών 

• Έλλειψη διασφάλισης της ποιότητας και περιορισμός της παραγωγή πόρων για την 

παραγωγή των Βιολιπασμάτων 

• Εποχιακή και μη εξασφαλισμένη ανάγκη 

• Εδαφολογικοί και κλιματικοί παράγοντες και ανεπαρκές έμπειρο προσωπικό 

• Εγγενής μικροβιακός πληθυσμός, ελαττωματικές τεχνικές εμβολιασμού και 

μετάλλαξης κατά τη διάρκεια της ζύμωσης 

 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
 

Ενώ τα λιπάσματα προκαλούν σχετικά μικρή ζημιά στην άγρια ζωή τουλάχιστον σε 

σύγκριση με τη ζημία που προκαλείται από τα φυτοφάρμακα, είναι επικίνδυνα, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, για την ανθρώπινη υγεία. Αυτές περιλαμβάνουν: 

• Οι υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών ιόντων στο πόσιμο νερό μπορεί να οδηγήσουν 

σε κλινικόmetheamoglobineamia (που συχνά αναφέρεται ως το σύνδρομο του μπλε μωρού) 

• Η έκθεση σε σκόνη είναι το κύριο επαγγελματικό πρόβλημα υγείας στην παραγωγή 

λιπασμάτων. 

• H επένδυση σε νιτρικό εμπλέκεται σε μια σειρά από σοβαρές ασθένειες, όπως 

καρκίνος του γαστρικού, της ουροδόχου κύστης και του οισοφάγου. 

Η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ), χρήζει ορθής διαχείρισης. Το σύστημα ΕΑΥ 

ενός αγρότη βοηθά στο να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός έλεγχος των κινδύνων ΕΥΑ, στην 

παρεμπόδιση της εργασίας που σχετίζεται με την ασθένεια ή τον τραυματισμό και την επίτευξη 

της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τα πρότυπα. 

 Ιδιαίτερα κατάλληλοι για τη νέα οικονομική και επαγγελματική διάρθρωση της εργασίας 

του αγρότη, επαγγελματίες, ερευνητές και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς ασχολούνται με την 

αξιολόγηση και τη διαχείριση των υπάρχοντωνΕΑΥ κίνδυνων. Οι στόχοι αποσκοπούν: 

1) Προσδιορισμός των αποτελεσματικών πρακτικών στη διαχείριση των κινδύνων ΕΑΥ, 

και 

2) Χρησιμοποιείται ένα απλό πλαίσιο ορθής πρακτικής 



 

 pg. 15 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 

Τα φύλλα στοιχείων ασφάλειας των προϊόντων (ή υλικών) (MSDS) εξυπηρετούν δύο 

σκοπούς, καθώς πληροφορούν τους ενδιαφερόμενους για τον χειρισμό χημικών ουσιών από τους 

κινδύνους που συνδέονται με αυτά και παρέχουν επίσης τη βάση για την αξιολόγηση του 

κινδύνου. Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας πρέπει να παρέχονται σε όλα τα στάδια της αλυσίδας 

διανομής και σε ορισμένες χώρες έχειαπαιτηθεί η χρήση τους σύμφωνα με τη νομοθεσία. 

Εκτός από τις κανονικές ιδιότητες παραγωγής, τα MSDS υποχρεούνται να παρέχουν τον 

κίνδυνο για την υγεία και τιςοικο-τοξικολογικές πληροφορίες, οι οποίες είναι γενικά δύσκολο να 

αποκτηθούν και να ερμηνευτούν. 

 

Κίνδυνοι για τους αγρότες 
Οι αγρότες που χρησιμοποιούν βιολογικά λιπάσματα μπορεί να εκτίθενται σε πολλούς 

κινδύνους: 

 

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 
Η θερμότητα σχετίζεται με ασθένειες που μπορεί να είναι θανατηφόρες. Κάθε χρόνο, 

χιλιάδες εργαζόμενοι νοσούν από την έκθεση σε θερμότητα, και μερικοί μπορεί ακόμη και να 

πεθάνουν. Αυτές οι ασθένειες και οι θάνατοι μπορούν να προληφθούν. 

Οι εργαζόμενοι που εκτίθενται σε θερμές και υγρές συνθήκες βρίσκονται σε υψηλό 

κίνδυνο θερμικής ασθένειας, ειδικά αν κάνουν βαριές εργασίες ή εργασίες χρησιμοποιώντας 

ογκώδη προστατευτικά ρούχα και εξοπλισμό. Νέοι εργαζόμενοι μπορεί επίσης να είναι σε 

μεγαλύτερο κίνδυνο από άλλους, αν δεν έχουν δημιουργήσει μια ανοχή στις θερμές συνθήκες. Οι 

εργοδότες πρέπει να λάβουν μέτρα για να βοηθήσουν τους εργαζομένους να εγκλιματιστούν. 

Οι ασθένειες που σχετίζονται με τη θερμότητα, και μπορεί δυνητικά να είναι θανατηφόρες, 

είναι εύκολο να προληφθούν. Κατά την εργασία σε θερμές συνθήκες, να θυμάστε «ΝΕΡΟ, 

ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ, και ΣΚΙΑ.» Πίνετε νερό κάθε 15 λεπτά, ακόμα και όταν δεν διψάτε. Φορέστε ένα 

καπέλο και ανοιχτόχρωμα ρούχα. Ξεκουραστείτε στη σκιά. Να είστε βέβαιοι πως οι συνάδελφοι 

σαςγνωρίζουν τη θέση σας σε περίπτωση που χρειαστείτε βοήθεια. Λάβετε βοήθεια αμέσως εάν 

υπάρχουν οποιαδήποτε σημάδια ασθένειας. 

 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ  
Οι εργαζόμενοι σε γεωργικές εργασίες για την παραγωγή των καλλιεργειών συνήθως 

χρησιμοποιούν επαναλαμβανόμενες κινήσεις σε άβολες στάσεις και οι οποίες μπορούν να 

προκαλέσουν μυοσκελετικές κακώσεις. 

Εργονομική παράγοντες κινδύνου βρέθηκαν σε θέσεις εργασίας που απαιτούν 

επαναλαμβανόμενες, βίαιες, ή παρατεταμένες εξωθήσεις των χεριών, συχνή ή βαριά ανύψωση, 

ώθηση, η έλξη ή μεταφορά βαριών αντικείμενων και παρατεταμένες άβολες στάσεις. Η δόνηση 

και το κρύο μπορούν να εντείνουν αυτές τις συνθήκες. 
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• Εργονομικά μέτρα προστασίας. Κατάλληλα εργαλεία, βάτες για τη μείωση των 

κραδασμών και λιγότερες δραστηριότητες με υψηλή επανάληψη είναι μερικές μέθοδοι για τη 

μείωση των μυοσκελετικών τραυματισμών. 

 

ΣΚΑΛΕΣ & ΠΤΩΣΕΙΣ 
Θάνατοι και τραυματισμοί από πτώσεις παραμένουν ένας σημαντικός κίνδυνος για τους 

εργαζόμενους σε αγρόκτημα. 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
Τραυματισμοί με οχήματα είναι σοβαροί και εξουθενωτικοί για την γεωργική 

εκμετάλλευση. 

 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
Οι εργαζόμενοι σε αγροκτήματα χρησιμοποιούν τακτικά μαχαίρια, τσάπες και άλλα 

εργαλεία κοπής, εργάζονται σε σκάλες, ή χειρίζονται μηχανές στα μαγαζιά τους. Ωστόσο, αυτά τα 

απλά εργαλεία μπορεί να είναι επικίνδυνα και έχουν τη δυνατότητα πρόκλησης σοβαρών 

τραυματισμών όταν χρησιμοποιούνται. 

1. Όλα τα εργαλεία πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να χρησιμοποιούνται 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

2. Τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να είναι με γείωση ή διπλά μονωμένα και όλοι οι 

προφυλακτήρες και τα καλύμματα πρέπει να είναι στη θέση τους. 

3. Οι εργαζόμενοι στον αγροτικό τομέα πρέπει να φορούν τα κατάλληλα μέτρα ατομικής 

προστασίας (ΜΑΠ) και να είναι βέβαιοι ότι τα ρούχα τους δεν έχουν χορδές ή ελεύθερα άκρα που 

θα μπορούσαν πιαστούν από τα μηχανήματα. Τα μακριά μαλλιά πρέπει να είναι δεμένα πίσω για 

την πρόληψη της εμπλοκής. 

4. Επιπλέον, τα καταστήματα θα πρέπει να είναι καλά φωτισμένα και να έχουν καθαρούς 

διαδρόμους για την εξάλειψη ολισθήσεων, παραπατήματος και πτώσεων. 

 

ΚΑΔΟΙ ΚΑΙ ΣΙΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ  
Αν και τα θέματα ασφάλειας γύρω από κάδους και τα σιλό σιτηρών μερικές φορές 

παραλείπονται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, δημιουργούν πολλούς κινδύνους. Οι εργαζόμενοι 

εκτίθενται σε ασφυξία ή κινδύνους περικύκλωσης κατά την εργασία με κάδους και σιλό σιτηρών, 

καθώς και σε έκθεση σε κόκκους σκόνης και εκρήξεις. Η ασφυξία είναι η κύρια αιτία θανάτου σε 

δοχεία αποθήκευσης σιτηρών. 

Ασφυξία μπορεί να προκληθεί όταν ένας εργαζόμενος καλύπτεται (βύθιζεται) από 

κόκκους ενώ περπατά σε κινούμενους κόκκους ή στην προσπάθεια του να καθαρίσει σιτηρά 
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βρεθεί στο εσωτερικό του κάδου. Η μετακίνηση σιταριού δρα σαν την «κινούμενη άμμο» και 

μπορεί να θάψει έναν εργαζόμενο σε δευτερόλεπτα. Αποθηκευμένα σε στήλες τσουβάλια σιτηρών 

μπορεί επίσης να καταρρεύσουν απροσδόκητα, εάν ένας εργαζόμενος βρίσκεται πάνω ή κοντά σε 

αυτά. 

 

ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
Η έλλειψη πόσιμου νερού, εγκαταστάσεων υγιεινής και / ή εγκαταστάσεων πλυσίματος 

των χεριών μπορεί να οδηγήσουν σε πολλές επιπτώσεις για την υγεία. Οι εργαζόμενοι σε 

αγροκτήματα μπορεί να υποφέρουν από θερμοπληξία και από ανεπαρκή πρόσληψη πόσιμου 

νερού, από λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος που οφείλονται σε κατακράτηση ούρων 

λόγω ανεπαρκούς διαθεσιμότητας τουαλετών, από αγροχημική δηλητηρίαση που προκύπτει από 

έλλειψη εγκαταστάσεων πλύσιματος των χεριών, και από μολυσματικές και άλλες μεταδοτικές 

ασθένειες από μικροβιακή και παρασιτική έκθεση. 

 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
Αναπνευστικοί κίνδυνοι σε αχυρώνες, λάκκους κοπριάς, μηχανές και σιλό κυμαίνονται 

από οξείς σε χρόνιους ρυπαντές του αέρα. Ο πιο κοινός αναπνευστικός κίνδυνος  των αγροτών 

είναι τα βιοαερολύματα, όπως οργανικές σκόνες, μικροοργανισμοί, ενδοτοξίνες και χημικές 

τοξικές ουσίες από την κατανομή των σιτηρών και των ζωικών αποβλήτων. Ανόργανη σκόνη, από 

πυριτικές ενώσεις στη συγκομιδή και το όργωμα επικρατεί, αλλά είναι λιγότερο σημαντική. 

Αναπνευστική προστασία. Ο έλεγχος των αερολυμάτων μπορεί να περιλαμβάνει το 

θάλαμο και τον εξαερισμό του τρακτέρ, εφαρμόζοντας υγρασία στο εύθρυπτο υλικό. 

 

ΘΟΡΥΒΟΣ 
Χιλιάδες εργαζόμενοι κάθε χρόνο υποφέρουν από προληφθείσα απώλεια ακοής λόγω των 

υψηλών επίπεδων θορύβου στο χώρο εργασίας τους. Η έρευνα έχει δείξει ότι αυτοί που ζουν και 

εργάζονται σε αγροκτήματα είχαν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά απώλειας ακοής σε σχέση με 

το γενικό πληθυσμό. Η γεωργία είναι ένα από τα επαγγέλματα που αναγνωρίζονται πως έχουν 

τους μεγαλύτερους κινδύνους για απώλεια ακοής. 

Τρακτέρ, μηχανές συλλογής-κοπής, φυσητήρες ενσίρωσης, αλυσοπρίονα, φορτωτές 

μονόπλευρης ολίσθησης, ξηραντήρια δημητριακών, στριγκλίσματα χοίρων και όπλα είναι μερικές 

από τις πιο χαρακτηριστικές πηγές θορύβου στο αγρόκτημα. Οι μελέτες δείχνουν ότι η μακρά 

έκθεση σε αυτά τα υψηλά επίπεδα θορύβου έχουν ως αποτέλεσμα να προκαλείται απώλεια ακοής 

σε αγροτών όλων των ηλικιών, συμπεριλαμβανομένων των εφήβων. Η απώλεια της ακοής δεν 

είναι τόσο δραματική, ούτε το ίδιο ξαφνική όσο ένας τραυματισμός από ανατροπή από τρακτέρ ή 

εμπλοκή μηχανής, αλλά είναι μόνιμη. 

Οι εργοδότες μπορούν να επιτύχουν μείωση του θορύβου με διάφορους τρόπους –οι τρόποι 

συνήθως σχετίζονται με τη συντήρηση του εξοπλισμού: 
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1. Τα φθαρμένα, χαλαρά ή μη ισορροπημένα μέρη του μηχανήματος μπορεί να αυξήσουν 

τα επίπεδα ντεσιμπέλ κατά τη λειτουργία. Η τακτική λίπανση και η αντικατάσταση εξαρτημάτων 

(έδρανα, σιγαστήρες, κλπ,) μειώνει την τριβή και οδηγεί σε χαμηλότερα επίπεδα θορύβου. 

2. Μεγαλύτεροι κινητήρες που μπορούν να λειτουργούν σε χαμηλότερες ταχύτητες 

μειώνουν τα επίπεδα θορύβου, και μπορούν ακόμη και να κάνουν οικονομία καυσίμων. 

3. Επιθέματα απομόνωσης κραδασμών μπορούν να εγκατασταθούν κάτω από τον 

θορυβώδη εξοπλισμό για τη μείωση του θορύβου που παράγεται από τον εξοπλισμό δόνησης σε 

πάτωμα τσιμέντου. 

4. Καινούρια αλυσοπρίονα και φυσητήρες φύλλων έχουν ευέλικτες βάσεις για τη μείωση 

των κραδασμών που προκαλούνται από το θόρυβο. 

5. Τρακτέρ και φορτωτικά μπορούν να αγοραστούν με καμπίνες μείωσης ήχουκαι καλά 

εξοπλισμένες πόρτες και παράθυρα καμπίνας για να μειώσει το ποσοστό από το θόρυβο για τον 

χειριστή. 

6. Κατάλληλα υλικά μπορούν να εγκατασταθούν σε τοίχους και οροφές για να περικλείουν 

τον ήχο. 

Επιπλέον, οι εργοδότες μπορούν να παρέχουν στους εργαζόμενους σε μέσα ατομικής 

προστασίας (ΜΑΠ), αλλά επίσης πρέπει να τους εκπαιδεύσει στη σωστή χρήση των ΜΑΠ. Στη 

σελίδα του για τα Θέματα Ασφάλειας και Υγείας ο OSHA περιγράφει την ορθή χρήση των μέσων 

ατομικής προστασίας. 

 Η καλύτερη κατάσταση της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας για τους αγρότες δεν 

μπορεί να επιτευχθεί σε μία φορά. Τα αποτελεσματικά συστήματα βασίζονται στην αρχή "Plan - 

Do - Check - Act" (Deming, 1982). Όσον αφορά την ΥΑΕ για τις εταιρείες απαιτείταιη ανάπτυξη 

μιας πολιτικής σχετικά με το τι πρόκειται να επιτευχθεί, έπειτα ένα σχέδιο για το πώς και πότε θα 

γίνει, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αναγκαίων ρυθμίσεων. Στην επόμενηφάση, τα σχέδια 

υλοποιούνται και, στη συνέχεια, έλεγχος ότι όλα έχουν υλοποιηθεί όπως είχανπρογραμματιστείκαι 

έλεγχος των κινδύνων. Οποιεσδήποτε ελλείψεις πρέπει να εντοπισθούν και να διορθωθούν, έτσι 

ώστε η απόδοση του συστήματος να βελτιώνεται συνεχώς(Smith, 2008). 

 Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 31000: 2009, ο κίνδυνος εξαρτάται τόσο από την πιθανότητα 

ή τη συχνότητα μιας δυσμενούς έκβασης, όσο επίσης και από την σοβαρότητα του αποτελέσματος. 

Ο κίνδυνος έχει οριστεί γενικά ως «το δυναμικό για την υλοποίηση των ανεπιθύμητων, αρνητικών 

συνέπειων ενός γεγονότος» (Moraru και Băbuţ, 2010).  

Επιπλέον, (Sage and White, 1980) ο κίνδυνος ορίζεται ως «η πιθανότητα ανά μονάδα 

χρόνου της εμφάνισης μιας επιβαρυμένης μονάδας κόστους», και δηλώνει ότι «αντιπροσωπεύει 

την στατιστική πιθανότητα ενόςτυχαίου εκτεθειμένουάτομού που επηρεάζεται δυσμενώς από 

κάποια επικίνδυνο συμβάν. Έτσι, ο κίνδυνος έχει οριστεί σε πολλά διαφορετικά επίπεδα 

λεπτομερώς. Η χρήση της λέξηςκίνδυνος έχει συνήθως αρνητικές συνδηλώσεις και οι κίνδυνοι 

θεωρούνται ως κάτι που πρέπει να ελαχιστοποιηθεί ή να αποφευχθεί. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΕΜΒΟΛΊΟΥ RHIZOBIUM 
 

Η επίδραση των εμβόλιωνστην ανάπτυξη και απόδοση των ψυχανθών εξαρτάται από την 

ποιότητα του εμβολίου, τις ιδιότητες του εδάφους και τις τεχνικές εφαρμογής. Γενικά το εμβόλιο 

πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που υπάρχουν στην συσκευασία και 

χρησιμοποιείται όταν ένα όσπριο φυτεύεται σε μια νέα περιοχή ή όταν το όσπριο έχει πρόβλημα 

σχηματισμού όζων. Ο κύριος σκοπός του εμβολιασμού είναι να εφοδιάσει το όσπριο ξενιστή με 

επιλεγμένα ριζοβιακά στελέχη. Το εμβόλιο θα πρέπει να είναι καλής ποιότητας κατά το χρόνο 

εφαρμογής. 

Συνήθως, δύο μέθοδοι εφαρμογής χρησιμοποιούνται στον εμβολιασμό Rhizobium στα 

όσπρια. Υπάρχει ο άμεσος εμβολιασμός, όπου το εμβόλιο τοποθετείται σε άμεση επαφή με το 

σπόρο (σπόρος-εφαρμόζεται το εμβόλιο), και ο έμμεσος εμβολιασμός, όπου από το εμβόλιο 

τοποθετείται δίπλα ή κάτω από το σπόρο (εδάφος-το εφαρμόζεται εμβόλιο). 
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Το εμβόλιο εφαρμόζεται στο σπόρο με τους ακόλουθους τρόπους: 

α) Dusting: Με τη μέθοδο αυτή, το εμβόλιο αναμιγνύεται με τους ξηρούς σπόρους άμεσα. 

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κακή πρόσφυση τουrhizobia στους σπόρους, η μέθοδος είναι 

λιγότερο αποτελεσματική. 

β) κοπριά: Το εμβόλιο μπορεί να αναμιχθεί με βρεγμένους σπόρους, ή να αραιωθεί με νερό 

και μερικά αυτοκόλλητα π.χ. 25% διάλυμα μελάσας ή 1% σκόνη γάλακτος. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις αραβικό κόμμι, σακχαρόζη μεθυλικής αιθυλικής κυτταρίνης μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως αυτοκόλλητα. 

γ) επικάλυψη σπόρου: Το εμβόλιο μπορεί να φτιαχθεί σε πολτό και να αναμιχθεί με τους 

σπόρους. Οι σπόροι στην συνέχεια επικαλύπτονται με προσθήκη λεπτοαλεσμένου ασβέστη, 

άργιλου, φωσφορικών αλάτων, κάρβουνου, δολομίτη, ή ταλκ. Η μέθοδος έχει αρκετά 

πλεονεκτήματα, όπως είναι η προστασία τουrhizobiaενάντιατου χαμηλούρΗ του εδάφους, της 

αποξήρανσης, των όξινων λιπασμάτων, των μυκητοκτόνων ή εντομοκτόνων. 

Στην έμμεση μέθοδο η εφαρμογή τουεμβόλιου εφαρμόζεται στο έδαφος κάτω ή δίπλα στο 

σπόρο. Η μέθοδος χρησιμοποιείται όταν οι σπόροι επεξεργάζονται με μυκητοκτόνο ή 

εντομοκτόνο, και όταν υψηλή ποσότητα εμβολίου είναι απαραίτητη για να εκτοπίσει τον 

αυτόχθοναριζοβιακό πληθυσμό. Οαπλούστερος εμβολιασμος είναι να φτιαχτεί υγρό σκεύασμα 

του εμβολίου και να ψεκαστεί στο έδαφος ή απευθείας πάνω από τους σπόρους μετά την 

τοποθέτηση τους. Σε αυτή την περίπτωση είναι αναγκαία μεγάλη ποσότητα εμβολίου. 

Μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου περιλαμβάνουν απώλεια βιωσιμότητας του rhizobia, μικρή 

περίοδο αποθήκευσης και δυσκολία στην κατανομή του εμβολίου. 

Συνήθως, δύο μέθοδοι εφαρμογής χρησιμοποιούνται στον εμβολιασμό Rhizobium στα 

όσπρια. Υπάρχει ο άμεσος εμβολιασμός, όπου το εμβόλιο τοποθετείται σε άμεση επαφή με το 

σπόρο (σπόρος-εφαρμόζεται το εμβόλιο), και ο έμμεσος εμβολιασμός, όπου από το εμβόλιο 

τοποθετείται δίπλα ή κάτω από το σπόρο (εδάφος-το εφαρμόζεται εμβόλιο). 

Το εμβόλιο εφαρμόζεται στο σπόρο με τους ακόλουθους τρόπους: 

α) Dusting: Με τη μέθοδο αυτή, το εμβόλιο αναμιγνύεται με τους ξηρούς σπόρους άμεσα. 

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κακή πρόσφυση του rhizobia στους σπόρους, η μέθοδος είναι 

λιγότερο αποτελεσματική. 

β) κοπριά: Το εμβόλιο μπορεί να αναμιχθεί με βρεγμένους σπόρους, ή να αραιωθεί με νερό 

και μερικά αυτοκόλλητα π.χ. 25% διάλυμα μελάσας ή 1% σκόνη γάλακτος. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις αραβικό κόμμι, σακχαρόζη μεθυλικής αιθυλικής κυτταρίνης μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως αυτοκόλλητα. 

γ) επικάλυψη σπόρου: Το εμβόλιο μπορεί να φτιαχθεί σε πολτό και να αναμιχθεί με τους 

σπόρους. Οι σπόροι στην συνέχεια επικαλύπτονται με προσθήκη λεπτοαλεσμένου ασβέστη, 

άργιλου, φωσφορικών αλάτων, κάρβουνου, δολομίτη, ή ταλκ. Η μέθοδος έχει αρκετά 
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πλεονεκτήματα, όπως είναι η προστασία του rhizobia ενάντια του χαμηλού ρΗ του εδάφους, της 

αποξήρανσης, των όξινων λιπασμάτων, των μυκητοκτόνων ή εντομοκτόνων. 

Στην έμμεση μέθοδο η εφαρμογή του εμβόλιου εφαρμόζεται στο έδαφος κάτω ή δίπλα στο 

σπόρο. Η μέθοδος χρησιμοποιείται όταν οι σπόροι επεξεργάζονται με μυκητοκτόνο ή 

εντομοκτόνο, και όταν υψηλή ποσότητα εμβολίου είναι απαραίτητη για να εκτοπίσει τον 

αυτόχθονα ριζοβιακό πληθυσμό. Ο απλούστερος εμβολιασμος είναι να φτιαχτεί υγρό σκεύασμα 

του εμβολίου και να ψεκαστεί στο έδαφος ή απευθείας πάνω από τους σπόρους μετά την 

τοποθέτηση τους. Σε αυτή την περίπτωση είναι αναγκαία μεγάλη ποσότητα εμβολίου. 

Μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου περιλαμβάνουν απώλεια βιωσιμότητας του rhizobia, μικρή 

περίοδο αποθήκευσης και δυσκολία στην κατανομή του εμβολίου. 

 

ΜΗ ΣΥΜΒΙΩΤΙΚΆ ΕΜΒΌΛΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΎ ΑΖΏΤΟΥ- 
ΕΦΑΡΜΟΓΉ 

 

Azospirillum 
 

 Εφαρμογή Βιολιπασμάτων από Συνειρμικά Βακτήρια καθορισμού αζώτου 
 

Οφέλη Βιολογικών λιπασμάτων 

Σε γενικές γραμμές, τα Βιολιπάσματα από Συνειρμικά Βακτήρια καθορισμού αζώτου θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ειδικά για καλλιέργειες δημητριακών, όπως το ρύζι και το σιτάρι, 

αλλά και για καλλιέργειες μετρήσιμες, όπως τα λαχανικά, τα φρούτα, τα λουλούδια, ο καπνός, το 

βαμβάκι, η ελαιοκράμβη, το τσάι και τις καλλιέργειες φαρμάκων ή βότανων. Το BIO-Ν στις 

Φιλιππίνες είναι ένα λίπασμα μικροβιακής βάσης για το ρύζι, το καλαμπόκι και άλλες γεωργικές 

καλλιέργειες όπως ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, μπάμιες, μαρούλι, ροδάκινο και ampalaya. 

Πρόκειται για μια επαναστατική τεχνολογία που υπόσχεται πολύ σημαντικές αλλαγές στους 

αγρότες της χώρας όσον αφορά την αύξηση της παραγωγικότητας των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων και το εισόδημα, καθώς και την εξοικονόμηση χρημάτων για τη χώρα λόγω της 

μειωμένης εισαγωγής ανόργανων αζωτούχων λιπασμάτων. Αποτελείται κυρίως από 

μικροοργανισμούς που μπορούν να μετατρέψουν το αέριο άζωτο σε διαθέσιμη μορφή για τη 

διατήρηση της απαίτησης αζώτου των φυτών ξενιστών. Οι ενεργοί οργανισμοί (βακτηρίδια) 

απομονώθηκαν από τις ρίζες του Talahib, ένα φυτό συγγενές του ζαχαροκάλαμου. Αυτά τα 

βακτήρια μόλις συνδέονται με τις ρίζες από ρύζι, καλαμπόκι, ζαχαροκάλαμο, και ορισμένα φυτά 

κηπευτικών μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη των ριζών και την απόδοση τους. 
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Στην Κίνα και άλλες FNCA-Χώρες, Βιολιπάσματα από Συνειρμικά Βακτήρια καθορισμού 

αζώτου προκαλούν αυξημένη απόδοση κατά 10-30% και εξοικονομούν χημικά λίπασμα Ν κατά 

15-25%. Είναι ανέφεραν ότι η εφαρμογή Βιολιπασμάτων από Συνειρμικά Βακτήρια καθορισμού 

αζώτου θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ωρίμανση των καλλιεργειών, να συντομεύσουν τη 

βλαστική περίοδο από 5-10 μέρες και ναβελτιώσουντην ποιότητα του εδάφους και τη γονιμότητα 

του. 

Τα οφέλη των Βιολιπασμάτων από Συνειρμικά Βακτήρια καθορισμού αζώτου έχουν ως 

εξής: 

1. Ενισχύουν την ανάπτυξη των βλαστών και την ανάπτυξη της ρίζας. 

2. Βελτιώνουν την απόδοση των φυτών ξενιστών. 

3. Αντικαθιστούν 30- 50% του συνολικού ποσού της απαίτησης Ν. 

4. Κάνει τα φυτά ανθεκτικά στην ξηρασία και τα παράσιτα. 

5. Μειώνει την εμφάνιση των επιθέσεων tungro στο ρύζι και cornear-worm στο καλαμπόκι. 

6. Αυξάνει την απόδοση και την ανάκτηση του ρυζιού. 

 

Εφαρμογή σε καλλιέργειες δημητριακών 

Υγρή μορφής Βιολιπάσματα είναι ωφέλιμα για το ρύζι. Στη μεταφύτευση, βυθίστε τις ρίζες 

ρυζιού στο υγρό Βιολίπασμα για 10-15 λεπτα πριν τη μεταφύτευση και απλώστε στο έδαφος του 

ορυζώνα στο στάδιοξαναπρασινίσματος σε αναλογία 1,5-3,0 L ανά εκτάριο. Για το σίτο, βυθίστε 

τους σπόρους σε υγρό Βιολίπασμα όλη τη νύκτα πριν από τη σπορά, και απλώστε πάνω σε φύλλα 

σιταριού σε ποσοστό 1,5-3,0 L ανά εκτάριο μαζί με νερό. 

 

Λαχανικά 

Στερεά Βιολιπάσματα απλώνονται σε λωρίδες και εφαρμόζονται σε τρύπες ως βασική ή 

επιφανειακή λίπανση. Για φυλλώδη λαχανικά όπως το σέλινο, το σπανάκι και το λάχανο, 

εφαρμόζονται σε ποσοστό 3,75 έως 15,0 kg ανά εκτάριο. Για τα λαχανικά-φρούτα, όπως αγγούρι, 

μελιτζάνα, ντομάτα και πεπόνι εφαρμόζονται σε ποσοστό 7,5 kg ανά εκτάριο. Για λαχανικά ρίζας 

όπως γλυκοπατάτα, πατάτα, τζίντζερ και σκόρδο, εφαρμόζονται σε ποσοστό 3,75 έως 15,0 kg ανά 

εκτάριο. 
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Φρούτα 

10-20 g, 20-30 g ή 30-50 g ανά φυτό θα εφαρμοστούν αντίστοιχα στα φυτά με φυτική 

απόδοση λιγότερο από 50 kg, 50-100 kg και πάνω από 100 kg. 

 

Καπνός 

6,25 kg ανά ha εφαρμόζονται. Όταν εφαρμόζονται Βιολιπάσματα από Συνειρμικά 

Βακτήρια καθορισμού αζώτου, τα Ν λίπασμα πρέπει να μειωθούν κατά 20-25%. Η Μικτή 

εφαρμογή με οργανικάλιπάσματα πρέπει να ενισχυθεί, διότι τα οργανικάλιπάσματα θα 

ωφελήσουν τα μικρόβια. 

 

Καλαμπόκι 

1. Τοποθετήστε τους σπόρους σε ένα κατάλληλο δοχείο και υγράνετε με νερό. Χύστε 

επαρκή ποσότητα εμβολίων, 1 πακέτο ΒΙΟ-N για κάθε 3 κιλά σπόρου. 

2. Ανακατέψτε καλά μέχρι οι σπόροι να είναι ομοιόμορφα επικαλυμμένοι, (1 ή 2 

σταγόνέςαπό το αυτοκόλλητο π.χ. Tween 20 ή APSAαναμειγνύονται με νερό για την ενίσχυση 

της προσρόφησης του ΒΙΟ-Ν επί των σπόρων). 

3. Σπείρετε τους επικαλυμμένους σπόρους αμέσως. Να είστε βέβαιοι πως δεν εκτίθενται 

οι εμβολιασμένοι σπόροι σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. 

4. Ανάλογα με την ανάλυση του εδάφους, πολύ οριακά εδάφη μπορεί να απαιτήσουν 

βασική εφαρμογή τουλάχιστον ενός bagor δύο από 14-14-14 ανά εκτάριο ως πλευρική φορεσιά. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Η βασική εφαρμογή οργανικού λιπάσματος απαιτείται να παρέχει μια ολόκληρη σειρά από 

άλλα θρεπτικά συστατικά για ένα αποτέλεσμα εξισορρόπησης. Διαχωρισμένη εφαρμογή των 

συνιστώμενων ανόργανων μακροστοιχείων έχει βρεθεί αποτελεσματική, π.χ. δεύτερη εφαρμογή 

14-14-14 NPK συνιστάται να γίνεται πριν τηθυσάνωση. 

 

Ρύζι 

Ως στερεό εμβόλιο για άμεση-σπορά ρυζιού: 

1. Ενυδατώστε τους σπόρους κατά τη διάρκεια της νύχτας σε καθαρό νερό 

2. Προ-βλαστήστε τους σπόρους σε σάκους λινάτσας ή κατάλληλα δοχεία. 

3. Όταν τα ριζίδια (εμβρυϊκά ρίζα) βγουν, τοποθετήστε τους βλαστούς σε κατάλληλα 

δοχεία. 
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4. Χύστε την απαιτούμενη ποσότητα ΒΙΟ-Ν και αναμείξτε επιμελώς έως ότου οι βλαστοί 

να είναι ομοιόμορφα επικαλυμένοι. 

5. Σπείρετε ακριβώς πάνω στο χωράφι ή στα προετοιμασμένα μέρη. 

Ως υγρά εμβόλια σε κατάλληλα κρεβάτια(dapogbed): 

Αραιώνουμε την απαιτούμενη ποσότητα Bio-Ν σε επαρκή ποσότητα καθαρού νερού (π.χ. 

1 πακέτο Bio-Ν για 1 γαλόνι νερού) και βρέχουμε ομοιόμορφα το σπόρο / δενδρύλλιο. 

Ως πολτός για τη μεταφύτευση δενδρυλλίων: 

1. Σε κατάλληλο δοχείο, αναμιγνύουμε ΒΙΟ-Ν με καθαρό νερό για σχηματιστεί ένας 

πολτός ή ένα παχύ παρασκεύασμα. 

2. Κλαδεύουμε τις ρίζες των νεαρών φυτών σε ομοιόμορφο μήκος και τις βουτάμε για 

τουλάχιστον 30 λεπτά ή 1 ώρα πριν από τη μεταφύτευση. 

 

Διαδικασίες για την καλλιέργεια καλαμποκιού με τη χρήση εμβολιασμένων σπόρων 

Βιολογικού λίπασματος 

 

Α) Σπόροι 

• Χρήση των καλύτερων σπόρων για συγκεκριμένες θέσεις, όπως συνιστάται από το 

Τμήμα Γεωργίας. 

 

Β) Παρασκευή γης 

• Η γη οργώνεται με τρακτέρ σε βάθος 15-20 εκατοστών, και στη συνέχεια σκάβονται. 

• Η γη καθαρίζεται από τα ζιζάνια και να προετοιμάζονται τα φυτώρια. 

 

C) Εμβολιασμός σπόρων 

• Ελέγξτε τις οδηγίες στο πακέτο Βιολιπάσματος. Για παράδειγμα, ένα πακέτο 

βιολιπάσματος για καλαμπόκι (200g για 2000 m) και 3 κιλά σπόρων.  

• Ο εμβολιασμός γίνεται βήμα προς βήμα. Ετοιμάστε ένα καθαρό κουβά ή μια πλαστική 

σακούλα για να κρατήσετε τους σπόρους που εμβολιάζονται. Ετοιμάστε τον πολτό με 

ανάμειξη του αυτοκόλλητου με το εμβόλιο.  

• Αν αυτοκόλλητο δεν είναι διαθέσιμο, χρησιμοποιήστε φυτικό έλαιο.  

• Ανακατέψτε τον πολτό καλά με τους σπόρους καλαμποκιού και αφήστε τους να 

στεγνώσουν. Όταν εμβολιάζετε τους σπόρους, αποφύγετε να τους κάνετε πολύ υγρούς.  
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• Δείτε την διαδικασία που αναγράφεται στη συσκευασία. Οι σπόροι γλυκού 

καλαμποκιού συνήθως επικαλύπτονται με μυκητοκτόνο. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερη 

ποσότητα εμβολίου και φυτών αμέσως μετά τον εμβολιασμό.  

• Οι εμβολιασμένοι σπόροι είναι έτοιμοι να σπαρθούν. Τοποθετήστε τους 

εμβολιασμένους σπόρους στη σκιά. 

 

D) Σπορά 

• Σπείρετε τους σπόρους σε απόσταση φύτευσης των 75 εκατοστών x 25 εκ.  

• Να αποφευχθεί η προσβολή των δενδρυλλίων από μύγες. Εντομοκτόνο πρέπει να 

τοποθετηθεί στις οπές των σπόρων. 

 

Ε) Λίπανση 

• Βασικό λίπασμα, 66 kg N / ha (ουρία), 150 kg SP-36 / ha και 100 kg ΚCΙ / ha 

εφαρμόζονται 10 ημέρες μετά το φύτεμα (DAP), κλιμακωτά σε βάθος 5 cm και 

εφαρμόζονται 7 cm μπροστά από τις σειρές φυτών.  

• Δεύτερη Ν λίπανση, 33 kg ουρίας / ha εφαρμόζονται κλιμακωτά 10 cm μπροστά από 

σειρές φυτών. 

 

F) Ξεχορτάριασμα 

• Ξεχορτάριασμα γίνεται πριν την εφαρμογή.  

• Στη δεύτερη εφαρμογή Ν λίπανσης, το έδαφος και τα αγριόχορτα επιστρέφουν πίσω 

στις σειρές των φυτών. 

 

G) Διαχείριση των Παρασίτων 

• Ψεκάστε τα φυτά με κατάλληλο εντομοκτόνο στη συνιστώμενη δόση αμέσως μόλις τα 

συμπτώματα μόλυνσης εμφανιστούν. 

 

Η) Πότισμα 

• Το καλαμπόκι χρειάζεται επαρκή νερό κατά τη σπορά, την ανθοφορία και την 

πλήρωση των κόκκων. 

• Αποχετευτικό σύστημα κατασκευάζεται για να αποφευχθούν οι πλημμύρες. 
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Ι) Συγκομιδή 

• Η συγκομιδή μπορεί να γίνει σε περίπου 96 DAP για τις ποικιλίες καλαμποκιού, και 

σε 70 DAP για το γλυκό καλαμπόκι. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΕΜΒΟΛΊΟΥ ΜΙΚΌΡΙΖΑΣ 
 

1. Το ποσοστό εφαρμογής του Βιολιπάσματος VA mycorrhiza είναι 10 g ή 1 κουταλιά ανά 

φυτό. 

2. Το Βιολίπασμα VA mycorrhiza μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της 

ανάπτυξης του φυτού. Ωστόσο, για τα μέγιστα οφέλη θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια 

του σταδίου του δενδρυλλίου ή να τοποθετείται στη βάση της οπής του φυτού πριν από τη 

φύτευση. Δύο εβδομάδες μετά την εφαρμογή, μπορούν να εφαρμοστούν και άλλα κατάλληλα 

λιπάσματα. 

3. Για φύτευση με κοπή στελέχους, τα καλλιεργητικά μέσα αναμιγνύονται με Βιολίπασμα 

VA mycorrhiza πριν από τη φύτευση. Τα αποθέματα της κοπής μπορούν να μεταφερθούν στο 

χωράφι ένα μήνα αφού έχουν αναπτύξει ρίζες. 

4. Για μεταφύτευση, απλά πασπαλίζουμε με Βιολίπασμα VA mycorrhiza δίπλα στις ρίζες 

των φυτών και καλύπτουμε με χώμα. 

5. Για τα καλλιεργούμενα δέντρα, το έδαφος κάτω από τη σκιά του φυτού χαρακώνεται ή 

τα φύλλα κάτω από το δέντρο απομακρύνονται. Περίπου 10 g (1 κουταλιά) ανά φυτό 

Βιολιπάσματος VA mycorrhiza εφαρμόζονται στο σύστημα των ριζικών τριχιδίων και στη 

συνέχεια καλύπτονται με χώμα. 

6. Βιολίπασμα VA mycorrhiza μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με διάφορους 

τύπους βιολογικών λιπασμάτων (π.χ. ΒιολίπασμαRhizobium, ή PGPR). 

 

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΌΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΏΝ ΔΙΑΛΎΤΟΠΟΙΏΝ - 
ΕΦΑΡΜΟΓΉ 

 

Γενικά, τα βιολογικά λιπάσματα σε μορφή σκόνης εφαρμόζονται ως οργανικές ουσίες 

πάνω στο έδαφος. Αυτοί οι τύποι Βιολιπασμάτων είναι πολύ βολικοί για τους χρήστες όσον αφορά 

τη διαχείριση τους. Μερικά βιολογικά λιπάσματα είναι ακριβά για τους αγρότες, με αποτέλεσμα 

η χρήση τους περιορίζεται στην συγκεκριμένη κατάσταση της γεωπονίας. Οι μικροοργανισμοί 
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γενικά παρέχονται από τους παραγωγούς των Βιολιπασμάτων, για αυτό είναι απαραίτητο ότι οι 

χρήστες ή οι αγρότες ακολουθούν τη μέθοδο εφαρμογής που υποδεικνύεται από τους 

κατασκευαστές. Ωστόσο, ως η δημοφιλέστερη μέθοδος εφαρμογής θεωρείται η επόμενη 

διαδικασία. 

 

 

Σχήμα 1. Μέθοδος εμβολιασμού διαλυτοποιητών φωσφορικών 

 

Δύο εβδομάδες πριν από τον εμβολιασμό των σπορίων, τα επιθυμητά σπορόφυτα (π.χ. 

ελαιοφοίνικας, λαχανικά, χόρτα βοσκής) παρασκευάζονται σε κατάλληλα δοχεία, που γεμίζονται 

με αμμώδες πηλώδες χώμα. 

Βελτίωση των διαλυτοποιητώνφωσφόρου: 

Μια εναλλακτική προσέγγιση για τη χρήση των φωσφορικών βακτηριδίων 

διαλυτοποίησης όπως τα μικροβιακά εμβόλια, είναι η χρήση μεικτών καλλιεργειών ή ο 

συνεμβολιασμός με άλλους μικροοργανισμούς. Στοιχεία καταδεικνύουν το όφελος των μικτών 

εμβολιασμών με στελέχη PGPR οπού περιλαμβάνουν φωσφορικά βακτηρία διαλυτοποίησης. 

Παρατηρείται επίδραση ενός συνδιασμένου εμβολιασμού με Rhizobium, φωσφορικό 

διαλυτοποιητήBacillusmegateriumsubsp. phospaticum στέλεχος-PB και ένός μύκητα 

Trichodermaspp. Η θρεπτική πρόσληψη και η παραγωγή ρεβιθιού μελετήθηκαν υπό τις συνθήκες 

θερμοκηπίου και χωραφιού. Ο συνδυασμένος εμβολιασμός των τριών προαναφερθέντων 

παρουσίασε αύξηση στη βλάστηση, τη θρεπτική λήψη, το ύψος των φυτών, τον αριθμό των 

Καλλιέργεια PSB

Συγκομιδή μικροβιακών 
κυττάρων (φυγοκέντρηση)

Φορέας + Μικροβιακά κύτταρα Κύτταρα σε διάλυμα

Ανάμιξη με σπόρους ή φυτώριο 
εδάφους

Έγχυση καλλιεργειών κοντά στη ρίζα δενδρυλλίων
σε εδάφη νηπιαγωγείου στις συνιστώμενες
ημερομηνίες

Καλλιέργεια καλλιεργειών
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κλαδιών, το σχηματισμό οζιδίων, την παραγωγή μπιζελιών, και τη συνολική βιομάζα του ρεβιθιού 

έναντι των μεμονωμένων εμβολιασμών είτε ενός ελεγχόμενου εμβολιασμού.  

Από την άλλη πλευρά, έχει υποτεθεί ότι ορισμένα φωσφορικά βακτηρία διαλυτοποίησης 

συμπεριφέρονται ως βοηθητικά βακτήρια μυκόριζας. Είναι πιθανό ότι οι φωσφορικοί 

διαλυτοποιητές από βακτήρια θα μπορούσαν να ληφθούν πιο αποτελεσματικά από το φυτό μέσω 

ενός μυκοριζικού αγωγού μεταξύ των ριζών και του περιβαλλόντος χώματος, που επιτρέπει τη 

θρεπτική μεταφορά από το έδαφος στο φυτό. Σημαντικά στοιχεία υποστηρίζουν το συγκεκριμένο 

ρόλο της φωσφορικής διαλυτοποίησης στην αύξηση της ανάπτυξης των φυτών από 

μικροοργανισμούς διαλυτοποίησης του φωσφόρου. Εντούτοις, δεν έχουν προσφέρει όλες οι 

εργαστηριακές ή υπαίθριες δοκιμές τα επιθυμητά αποτελέσματα. Επομένως, η αποδοτικότητα του 

εμβολιασμού ποικίλλει ανάλογα με τον εδαφολογικό τύπο, τις συγκεκριμένες ποικιλίες, και άλλες 

παραμέτρους. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

 

Εφαρμογή των Βιολιπασμάτων στο ρύζι 
Τα βιολογικά λιπάσματα που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια ρυζιού είναι τα 

Azospirillum, Phosphobacteria, μπλε πράσινη άλγη, azolla και Mycorhiza. 

 

Μέθοδοι εφαρμογής των βιολογικών λιπασμάτων 
 

Εφαρμογή βακτηρίων Azospirillum: 

• Επεξεργασία σπόρων: 600 glhaAzospirillumαναμιγνύονται με νερό, όπου οι σπόροι 

έχουν βραχεί ένα βράδυ πριν από την σπορά στον ειδικό χώρο-φυτώριο. 

• Εμβολιασμός σποροφύτων: Πολτός παρασκευάζεται με ανάμιξη 1000 

glhaAzospirillumσε 40 λίτρα νερού και τμήμα της ρίζας τωνσπορόφυτων ρυζιού 

εμβαπτίζεται στο βακτηριακό μίγμα για 15-30 λεπτά και στη συνέχεια 

μεταμοσχεύονται. 

• Εφαρμοφή στον κύριο τομέα: 2000 glhaAzospirillumαναμιγνύονται ομοιόμορφα με 25 

κιλά κοπριάς και 25 kg χώματος και μεταφέρονται στον κεντρικό τομέα πριν τη 

μεταφύτευση. 
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Χρήσεις: 

➢ Τα Azospirillum βακτήρια ευδοκιμούν στις ζώνες ρίζας του ρυζιού και είναι ικανά για 

τον καθορισμό περισσότερου ατμοσφαιρικού αζώτου το οποίο απορροφάται από τα 

φυτά. Τα εκκρίματα ρίζας των καλλιεργειών παρέχουν τα θρεπτικά συστατικά για την 

επιβίωση και τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων. 

➢ Το Azospirillumδιαλυτοποιεί επίσης σε κάποιο βαθμό το φωσφόρο και το πυρίτιο που 

απαιτούνται από το ρύζι. 

➢ Καθιστά τα φυτά ανθεκτικά στην ξηρασία όταν η άρδευση ή η βροχή καθυστερεί. 

➢ Με την υιοθέτηση της εφαρμογής Azospirillum 30 % της ανόργανης χρήσης αζώτου 

μπορεί να μειωθεί. 

 

Εφαρμογή Blue Green Algae 
Η BlueGreenAlgae (BGA) μπορεί επίσης να καλλιεργηθεί τεχνητά. 

Κρεβάτια μεγέθους 20 x 2 m παρασκευάζονται με ένα κλιμακωτό όργωμα σε όλες τις 

πλευρές και το νερό διατηρείται στο χωράφι σε ύψος 10 cmκαι σε βάθος 2-5 cm. 5 κιλά 

εμβόλιουAlgea πασπαλίζονται με 100g ασβέστη. Μετά από 30 ημέρες, χωρίς αποστράγγιση του 

νερού, το οικόπεδο ξηραίνεται και ως εκ τούτου στρώμα Algea απλώνεται πάνω από το έδαφος. 

Η αποξηραμένη φλούδα Algea συλλέγεται σαν νιφάδα και διανέμεται για την εφαρμογή στις 

καλλιεργειες του ρυζιού σε ποσοστό 10 kg / ha, σε 10 ημέρες μετά τη μεταφύτευση. 

Διαφορετικά, νιφάδεςAlgea μπορούν να κονιοποιηθούν, και να αναμιγθούν με 25 κιλά 

κοπριά και 25 kgχώματος και μπορούν να μεταφυτευτούν. Κατά τη στιγμή της εφαρμογής, μια 

λεπτή μεμβράνη από νερό πρέπει να διατηρηθεί. 

Χρήσεις: 

➢ Το άζωτο που καθορίζεται από BGA είναι περίπου 15 kg / ha κατά τη διάρκεια 

μιας περιόδου. 

➢ Η BGA επεξεργάζεται τη βιταμίνη Biz και τους αυξητικοί παράγοντες που 

καθιστούν το φυτό ικανό να αυξάνεται έντονα. 

➢ Οξυγονώνει το νερό που κατασχέθηκε στο χωράφι. 

➢ Εκκρίνει οργανικά οξέα που καθιστούν τη διαλυτοποίηση του φωσφόρου. 

➢ Το στρώμμαAlgea σε καλλιέργειες ρυζιού προστατεύει επίσης από την απώλεια 

υγρασίας στο έδαφος. 

 

Εφαρμογή Azolla 
ToAzolla μπορεί να πολλαπλασιάζεται με κατασκευές με 10 εκατοστά βάθος στάσιμου 

νερό και προσθήκη υπερφωσφορικού άλατος στα 8 kg P2ο5 / haγια μικρά αγροτεμάχια. Ο 
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εμβολιασμός μπορεί να γίνει με 8 kg / τ.μ. Το Azolla μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά τη 

συγκομιδή. 

Μπορεί να εφαρμοστεί ως χλωρή λίπανση πριν από τη φύτευση ρυζιού ή μπορεί να 

καλλιεργηθεί ως παράλληλη καλλιέργεια με ρύζι. Περίπου 10 τόνοι νωπούAzolla ανά εκτάριο 

ισοδυναμούν με 30 kgN / ha. 

Χρήσεις: 

➢ To Azolla εκκρίνει οργανικόάζωτο στο νερό κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του 

και αμέσως μετά την καταπάτηση του. 

➢ Τα φύλλα φτέρης είναι μαλακά και αποσυντίθεται ταχέως. 

➢ Απορροφά ίχνη καλίου από το νερό άρδευσης. 

➢ Το Azolla παρέχει άζωτο, οργανικό άνθρακα κάλιο κλπ 

➢ Εμποδίζει την ανάπτυξη ζιζανίων στα ύδατα των καλλιέργειών ρυζιού  

 

Εφαρμογή βακτηρίων φωσφόρου 
Τα βακτήρια φωσφόρου εφαρμόζονται με την ίδια δόση και τρόπο όπως το Azospirillum. 

Τα βακτήρια όπως Bacillusmegatheriumvarphosphaticum, pseudomonas, fluorscens, μύκητες 

όπως PencilliumdigitatumAspergillusniger βρέθηκαν να έχουν ισχυρή ικανότητα διάλυσης 

φωσφορικού. 

Χρήσεις: 25 έως 50 % της συνιστώμενης δόσης Φώσφορου μπορεί να μειωθεί ανάλογα με 

την εγγενή περιεκτικότητα του εδάφους σε φώσφορο. 

Τα Βιολιπάσματα θα μπορούσαν να προσφέρουν μια ευκαιρία στο ρύζι για αύξηση των 

αποδόσεων, της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας χρήσης των πόρων του. Η αύξηση της 

διαθεσιμότητας των βιολογικών λιπασμάτων σε πολλές χώρες και περιοχές και ενίοτε το επιθετικό 

μάρκετινγκ φέρνει όλο και περισσότερους αγρότες σε επαφή με αυτή την τεχνολογία. Ωστόσο, οι 

καλλιεργητές ρύζιου χρειάζεται να παίρνουν συμβουλές για τα βιολογικά λιπάσματα και τη χρήση 

τους από την έρευνα ή την διερεύνηση, διότι πολύ λίγα είναι γνωστά για τη χρησιμότητά τους στο 

ρύζι. 

Η μελέτη του Nino Paul Meynard Banayo et al., εξέτασε διαφορετικά βιολογικά λιπάσματα 

σε πεδινές αρδευόμενες καλλιέργειες ρυζιού στις Φιλιππίνες κατά τη διάρκεια των τεσσάρων 

εποχών. Σε όλες τις εποχές και σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής Βιολιπασμάτων, η απόδοση 

των κόκκων αυξανόταν με αυξανόμενες ποσότητες Βιολιπασμάτων. Ωστόσο, αυτή η αύξηση δεν 

ήταν πάντα στατιστικά σημαντική και η αύξηση της απόδοσης διέφερε σημαντικά μεταξύ των 

εποχών. 

Όμως, οι χαμηλές αποδόσεις σε μια συγκεκριμένη εποχή οφείλονταν σε έναν τυφώνα που 

προκάλεσε σημαντικές ζημιές λόγω πλημμυρών στο μέρος του πειράματος και στο πεδίο της 

καλλιέργειας. Για το λόγο αυτό, η καλλιέργεια συλλέχθηκε πρόωρα περίπου 1 εβδομάδα 
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νωρίτερα, γεγονός το οποίο μείωσε περαιτέρω τις εφικτές αποδόσεις. Οι αποδόσεις των καρπών 

και στις άλλες εποχές ήταν παρόμοιες. Τα Βιολιπάσματα που επέτυχαν την υψηλότερηαποδόση 

κόκκων καιστις τέσσερις ανόργανεςεφαρμογές λιπασμάτων και στις τέσσερις εποχές ήταν τα ΒΝ 

(Azospirillum lipoferum, Α. brasilense). Στατιστικά σημαντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

εφαρμογών Βιολιπασμάτων και ανόργανων λιπασμάτων δεν μπορούσαν να ανιχνευθούν σε κάθε 

εποχή (σε ρ ≤ 0,05), υποδηλώνοντας ότι η επίδραση του Βιολιπάσματος ήταν ανεξάρτητη του 

ανόργανου λιπάσματος. Ωστόσο, υπήρχε τάση υψηλότερηςαπόδοσηςτης παραγωγής λόγω της 

χρήσης Βιολιπάσματοςσε χαμηλή έως μέτρια ποσοστά χρήσης ανόργανου λιπάσματος. Η τάση 

αυτή ήταν πιο εμφανής για τα Βιολιπάσματα ΒΝ, ενώ η απόδοση των βιολογικών λιπασμάτωνBS 

(Trichoderma parceramosum, T. pseudokoningii, και ακτινοβολουμενου με υπεριώδες στέλεχος 

του T. harzianum) και BG (rhizobacteria) ήταν λιγότερο σημαντική. 

Η αύξηση της απόδοσης σιτηρών λόγω των Βιολιπασμάτων κυμάνθηκε από 200 έως 300 

kg κόκκων ha-1 για τα καλύτερα βιολογικά λιπάσματα, όταν η εφαρμογή ΒΝ είχε σχεδόν 800 kg 

· ha-1 καλύτερη απόδοση καρπού σε σχέση με τον έλεγχο. Σε γενικές γραμμές, η εποχιακή αύξηση 

της απόδοσης σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής λιπάσματος ήταν μεταξύ 5% και 18% για τα 

Βιολιπάσματα ΒΝ για ταΒιολιπάσματαBS (Trichodermaparceramosum, Τ pseudokoningii, και 

UV-irradiatedstrain of T. harzianum) (έως και 24% για ατομική συνδυασμένη θεραπεία), και 

μεταξύ 1% και 9% για τα Βιολιπάσματα BG (ριζοβακτηρίδια) (έως και 28% για ατομική 

συνδυασμένη θεραπεία). Για τον υπολογισμό της σχετικής αύξησης της απόδοσης, μόνο οι μέσες 

τιμές θα μπορούσαν να συγκριθούν και δε θα μπορούσε να διεξαχθεί καμία στατιστική ανάλυση. 

Οι δοκιμασμένα βιολογικά λιπάσματα αύξησαντην απόδοση των σιτηρών σημαντικά, και 

ειδικά τα Βιολιπασματα BN. Ακόμη και σε περιόδους κατά τις οποίες δεν υπήρχε σημαντική 

επίδραση λόγω της μεταβλητότητας των αποδόσεων μεταξύ των αγροτεμαχίων, μπορούσε να 

ανιχνευθεί πως η απόδοση κόκκων με Βιολίπασμα ήταν συνήθως καλύτερη από ότι χωρίς. Η 

εποχιακή αύξηση της απόδοσης σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής λιπάσματος ήταν μεταξύ 5% 

και 18% για Βιολίπασμα ΒΝ, η οποία είναι εντός του εύρους 5-30% που αναφέρεται σε εμβόλια 

Azospirillum και σε καλλιέργειες εκτός ρυζιού. 

Ομοίως, η παρατηρούμενη αύξηση της απόδοσης για BS Trichoderma (3-13%) που ήταν 

κοντά στο 15-20%της αύξησης της απόδοσης του ρυζιού που περιγράφεται από την τάση των 

αυξήσεων απόδοσης μεταξύ των διαφόρων ανόργανων εφαρμογώνλιπασμάτων, δεν ήταν τόσο 

σαφής σε όλες τις εποχές αλλά οι αυξήσεις στην απόδοση ήταν συχνά χαμηλότερες σε υψηλότερα 

ποσοστά ανόργανωνλίπασματων. Οι αυξήσεις στην απόδοση λόγω της χρήσης Βιολιπάσματος 

ήταν συνήθως κάτω από 0,5 t ha-1. Μελέτη διεξήχθη για να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα των 

διαφορετικών βιολογικών λιπασμάτων στην απόδοση των κόκκων ρυζιού σε πεδινές περιοχές, και 

για να διερευνήσει τις πιθανές συνέπειες αλληλεπίδρασης με τα διαφορετικά ανόργανα 

λιπάσματα. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντικές αυξήσεις στην απόδοση για όλα τα προϊόντα που 

εξετάστηκαν σε ορισμένες εποχές αλλά τα πιο ορατά αποτελέσματα επιτεύχθηκαν από 
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Βιολίπασμα Azospirillum. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι παρατηρηθείσες αυξήσεις απόδοσης 

καρπού δεν ήταν τεράστιες (0.2 έως 0.5 τ·ha−1) αλλά θα μπορούσαν να παρέχουν τα ουσιαστικά 

εισοδηματικά κέρδη δεδομένου του σχετικά χαμηλότερου κόστους των δοκιμασμένων 

Βιολιπασμάτων. Η θετική επίδραση των δοκιμασμένων Βιολιπασμάτων δεν περιορίστηκε κατά 

τα χαμηλά ποσοστά χρήσης ανόργανων λιπασμάτων και κάποια επίδραση παρατηρήθηκε στην 

απόδοση καρπού μέχρι 5 τ·ha−1.  

Ωστόσο, η τάση στα αποτελέσματά μας φαίνεται να δείχνει ότι η χρήση των βιολογικών 

λιπασμάτων μπορεί να είναι πιο χρήσιμη σε χαμηλό-μεσαία συστήματα εισόδου. Τα 

αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη καλύτερων 

συμβουλών για τους γεωργούς όσον αφορά τη χρήση Βιολιπασμάτων σε πεδινές καλλιέργειες 

ρυζιού, αλλά παραμένουν πολλά σημαντικά ερωτήματα. Ειδικότερα, τα βιολογικά λιπάσματα 

πρέπει να αξιολογούνται υπό συνθήκες με τυπικές αβιοτικές πιέσεις για τα περισσότερα χαμηλό-

μεσσαία συστήματα εισόδου (π.χ., κάτω από ξηρασία ή υπό χαμηλή γονιμότητα του εδάφους) και 

υπό ένα εύρος γενετικού υλικού, επειδή η επίδρασή τους μπορεί να εξαρτάται από την ποικιλία 

που χρησιμοποιείται. Περισσότερη προσανατολισμένη έρευνα χρειάζεται για την καλύτερη 

κατανόηση των πραγματικών μηχανισμών που εμπλέκονται, η οποία με τη σειρά της μπορεί να 

συμβάλει στη βέλτιστη αξιοποίηση των βιολογικών λιπασμάτων σε καλλιέργειες με βάση το ρύζι. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΩΝ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΆΤΩΝ ΣΤΟ ΒΑΜΒΆΚΙ 
 

Η μελέτη των επιτευγμάτων της Γεωπονίας και της Εδαφολογικής επιστήμης εξέταζε 

επιλεγμένα στελέχη των Azotobacter, Acetobacter, Azospirillum και Pseudomonas σε δύο 

ποικιλίες βαμβακιού (American H1098 and Desi HD123) συνεχόμενα για δύο χρόνια (2000-01 

και 2001-02), υπό συνθήκες αγρού. Αυτές οι δύο ποικιλίες βαμβακιού είναι γενετικά 

διαφορετικές. Η ποικιλίαβαμβακιού HD123 Desiείναι διπλοειδής, με λιγότερη πρόσληψη 

θρεπτικών συστατικών και έχει λιγότερη ευαισθησία σε παράσιτα. Η H1098 είναι μια 

τετραπλοειδής αμερικανική ποικιλία βαμβακιού που έχει υψηλή θρεπτική ικανότητα πρόσληψης 

και είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στα παράσιτα. 

Δεδομένου ότι το βαμβάκι είναι καλοκαιρινή καλλιέργεια και η θερμοκρασία το καλοκαίρι 

αυξάνεται μέχρι 488C, οι επιλεγμένες καλλιέργειες ήταν κυρίως ανεκτικές σε υψηλές 

θερμοκρασίες. Το Azotobacter έχει την ιδιότητα σχηματισμού κυστών. Αυτό τους δίνει τη 

δυνατότητα να επιβιώσουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Διάφορες έρευνες έχουν τονίσει ότι το 

PGPRs (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) διεγείρει την ανάπτυξη των φυτών με τη 

διευκόλυνση πρόσληψης ανόργανων συστατικών όπως Ν, Ρ, Κ και άλλων σημαντικών 

μικροθρεπτικών συστατικών (Barea et al., 1976; Dobbelaere et al., 2003). Αυτή η πρόσληψη 

φαίνεται να είναι οφείλεται σε μια γενική αύξηση του όγκου του ριζικού συστήματος. Μεγαλύτερο 
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ποσό ΙΑΑ επηρεάζει την δημιουργία των σπόρων σιταριού κυρίως λόγω της παραγωγής των 

ρυθμιστών ανάπτυξης βακτηρίων. 

Η καλύτερη απόδοση αποδίδεται στην ικανότητα της υψηλής ανοχής στη θερμοκρασία 

από κάποιες ποικιλίες κατά τη διάρκεια της εποχής της συγκομιδής βαμβακιού. Οφείλεται επίσης 

στον καλύτερο πολλαπλασιασμό, την επιβίωση, την ικανότητα καθορισμού περισσότερου Ν, τις 

αντιμυκητιακές ιδιότητες των στελεχών των εμβόλιων και τις ουσίες που προωθούν την ανάπτυξη 

που είναι επίσης πιθανό να συμβάλλουν στις ευεργετικές επιδράσεις των καλλιέργειων. Τα 

στελέχη Azotobacterπου χρησιμοποιούνται στην παρούσα έρευνα έχουν επίσης δοκιμαστεί για τις 

προαναφερθείσες ιδιότητες και έχει παρατηρηθεί ότι έχουν την ικανότητα να εκκρίνουν αμμωνία, 

να παράγουν ΙΑΑ, να έχουν αντιμυκητιακέςιδιότητες και να είναι ικανά για τον καθορισμό 

αζώτου. 

Η υψηλότερη απόδοση των σπόρων, η ανάπτυξη των φυτών και η επιβίωση των βιο-

εμβόλιων μπορεί να αποδοθούν σε πολλούς παράγοντες με πιο σημαντικό την ευνοϊκή επιρροή 

που ασκείται από εκκρίματα ρίζας που περιέχουν οξέα, οργανικά οξέα, υδατάνθρακες και 

αυξητικές ορμόνες όπως ινδόλικό οξικό οξύ. Τα ΙΑΑ συντίθενται από βακτήρια 

προσλαμβανόμενα από φυτά και μπορεί να διεγείρουν τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων. Ο 

καθορισμός αζώτου και ηδιαλυτοποίηση των αδιάλυτων φωσφορικών συμβάλλει επίσης 

σημαντικά στην ανάπτυξη των φυτών. Οι διαλυτοποιητές φωσφόρου μπορούν να ασκήσουν 

σημαντική επιρροή στην πρόσληψη των θρεπτικών συστατικών. 

Ως εκ τούτου, η χρήση των Pδιαλυτοποιητών, ΙΑΑ που παράγει βακτηριακά στελέχη 

Azotobacterchroococcum μπορεί να αυξήσει την αποδοτικότητα της εφαρμοσμένου και φυσικου 

P2O5 μειώνοντας τον καθορισμό του εδαφολογικού μέρους. Συνεπώς, η επιλογή των 

απομονωθέντων στελεχών με την υψηλότερη ανοχή στη θερμοκρασία, Ρ διαλυτοποίητων, 

παραγωγήςφυτοορμόνης και του υψηλούκαθορισμού Ν έχει επεκτείνει τις δυνατότητες χρήσης 

του ελεύθερης διαβίωση αζώτου στα σιτηρά και άλλα μη-ψυχανθή. Οι μελέτες μας δείχνουν ότι 

μικροβιακά εμβόλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οικονομική συμβολή για την αύξηση της 

παραγωγικότητας των καλλιεργειών και τη μείωση του επιπέδου χρήσης των λιπασμάτων μαζί με 

τη συγκομιδή περισσότερων θρεπτικών συστατικών από το χώμα. Πολλή έρευνα ακόμη 

χρειάζεται να γίνει σχετικά με τις πτυχές της παραγωγής φυτοορμόνης και της αυξημένης 

πρόσληψης των θρεπτικών συστατικών που είναι μια σημαντική παράμετρος στην αλληλεπίδραση 

μικρόβιων-φυτών. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΞΗΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  
 

Καλλιέργειες δημητριακών 
 

Tα βιολογικά λιπάσματα που χρησιμοποιούνται, είναι οι εξής: 

• Azotobacter 

• Azospirillum 

• Phosphotika 

 

 Στα ακόλουθα ΣΙΤΗΡΑ: 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ: Ρύζι, Σιτάρι, Αραβόσιτος 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ: Κριθάρι, Βρώμη, κεχρί, σόργο, κλπ 

 

Μέθοδοι εφαρμογής 
 

➢ Επεξεργασία σπόρων 

Αναμειγνύουμε 200gm Azotobacter ή Azospirillum + 200gm Phosphotika σε 300-400ml 

νερό και ανακατεύουμε καλά. Ανακατεύουμε αυτό το μίγμα με 10-12kg σπόρων με τα χέρια μέχρι 

όλοι οι σπόροι να είναι ομοιόμορφα επικαλυμμένοι. Στεγνώνουμε τους επικαλυμμένους σπόρους 

στην σκιά και τους σπέρνουμε αμέσως. 

 

➢ Θεραπεία εμβάπτισης των ριζών των σποροφύτων 

Αναμιγνύουμε 1kg Azotobacter και 1kg Phosphotika με επαρκή ποσότητα νερού και 

βυθίζουμε τις ρίζες των δενδρυλλίων που πρόκειται να μεταφυτευτούν σε 1 στρέμμα σε αυτό 

μίγμα για 30 λεπτά ή περισσότερο και μεταφυτεύουμε αμέσως. Σε περίπτωση ρυζιού, 

προετοιμάστε ένα μικρό φυτώριο στον χωράφι και να γεμίστε με 3-4 ίντσες νερού. Βάλτε 2 κιλά 

Azospirillum + 2kg phosphotika σε αυτό το νερό και ανακατέψτε. Βυθίστε τις ρίζες των 

δενδρυλλίων που πρόκειται να φυτευτούν σε 1 στρέμμα σε αυτό το μίγμα για 8-12 ώρες (όλη τη 

νύκτα) και μεταφυτεύστε. 
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Οφέλη 
• Αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών κατά 20-30%. 

• Αντικατάσταση των χημικών λιπασμάτων κατά 25%. 

• Επαναφορά της φυσικής γονιμότητας. 

• Παροχή θρεπτικών συστατικών στα φυτά με πολύ χαμηλό κόστος. 

• Μη ύπαρξη επιβλαβών επιπτώσεων στην γονιμότητα του εδάφους και την ανάπτυξη 

των φυτών. 

• Επιτάχυνση της βλάστησης των σπόρων, της ανθοφορίας και της ωριμότητας στις 

καλλιέργειες. 

• Προωθούν την ανακύκλωση / αποσύνθεση των οργανικών αποβλήτων. 

• Παροχή υπολειμματικής δράσης για τις επόμενες καλλιέργειες. 

• Δεν ρυπαίνουν και είναι φιλικά προς το περιβάλλον. 

 

Η επίδραση PGPR (Rhizobacteria προώθησης της αύξησης των φυτών) στην αύξηση 

δημητριακών, την ανάπτυξη και την παραγωγή εξετάζονται από τους Yasin Μ. Et al. To PGPR 

ενισχύει τη διαθεσιμότητα των μη διαθέσιμων θρεπτικών ουσιών και αυξάνει επίσης τη θρεπτική 

ικανότητα απορρόφησης των καλλιεργούμενων φυτών. Ο καθορισμός αζώτου και τα βακτηρίδια 

που διαλυτοποιούν το φώσφορο έχουν συνεργατικά αποτελέσματα στη αύξηση και την ανάπτυξη 

των συγκομιδών δημητριακών.  Το rhizobacteria ρύθμισης αύξησης των φυτών χρησιμοποιούνται 

συνήθως στις μη-οσπριοειδείς συγκομιδές όπως το ρύζι, ο αραβόσιτος, ο σίτος. Ο εμβολιασμός 

με βάκιλο έχει δείξει θετική απάντηση στην παραγωγή των ορυζώνων, του σόργου και του 

αραβόσιτου. Η επεξεργασία σπόρου σίτου με Rhizobacteria προώθησης της αύξησης των φυτών 

έχει παρουσιαστεί σημαντική αύξηση στην παραγωγή σίτου λόγω της υψηλής θρεπτικής 

ικανότητας αφομοίωσης των ριζών. Βακτηριακά γένη περιλαμβάνονται στα PGPR Azotobacter, 

Bacillus και Azospirillum. 

Η επεξεργασία του σπόρου σίτου και του κριθαριού με είδη βάκιλου έχουν παρουσιάσει 

αύξηση στην παραγωγή των συγκομιδών. Με τον ίδιο τρόπο η επεξεργασία σπόρου σίτου με το 

βάκιλο SP. ενίσχυσε την αύξηση ρίζας και βελτίωσε την εδαφολογική δομή και την ανάπτυξη των 

φυτών. Η συλλογική επεξεργασία σπόρου με βακτηρίδια καθορισμού αζώτου και βακτηρίδια 

διαλυτοποίησηςφωσφόρου είναι αποτελεσματικότερη από την ενιαία εφαρμογή. Τα 

Βιολιπάσματα ελέγχουν τα επιβλαβή εδαφολογικά παθογόνα και ενισχύουν τη διαθεσιμότητα των 

θρεπτικών ουσιών για τα καλλιεργούμενα φυτά. Η κοινή εφαρμογή βακτηριδίων καθορισμού 

αζώτου και διαλυτοποίησης φωσφόρου προωθεί την παραγωγή του σόργου και τουκριθαριού σε 

αντίθεση με την μεμονωμένη εφαρμογήβακτηριδίων καθορισμού αζώτου ή βακτηριδίων 

διαλυτοποίησης φωσφόρου.  

Η επεξεργασία σπόρων σίτου με Pseudomonas putida και Baccilus lentus αύξησε την 

βλάστηση των σπόρων, την ανάπτυξη των φυτών, καθώς και την αύξηση της απόδοσης του 

σιταριού. Ο εμβολιασμός των σπόρων σιταριού με Azotobacter αυξάνει όλες τις παραμέτρους 
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απόδοσης και την τελική απόδοση της καλλιέργειας τόσο ξεχωριστά όσο και συνεργατικά με 

βακτηρίδιαδιαλυτοποίησης φωσφόρου. Η χρήση των βακτηρίων στερέωσης αζώτου (βακτηριακό 

στελέχη Azotobacterchroococcum) ως πηγή βιολίπασματων αυξάνει την βιολογική απόδοση του 

σίτου. Κοινή εφαρμογή βακτηριακών στελεχών Azotobacter chroococcum και Bacillus 

magatherium αποδείχθηκε να έχει θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη των φυτών, όταν 

χρησιμοποιείται ως πηγή βιολιπάσματων στο σιτάρι σε σχέση με μεμονωμένη εφαρμογή Bacillus 

magatherium. 

Ο εμβολιασμός ποικιλιών σίτου με PSB και βακτήρια καθορισμού άζωτου αποδείχθηκε 

πως έχει καλά αποτελέσματα στη θεραπείας αύξησης του ελέγχου κατά 10% στην απόδοση των 

μη-οσπρίων λόγω του εμβολιασμού με Azotobacterchroococcum και αύξηση 15 έως 20% στην 

απόδοση τωνδημητριακών. Το Azotobacter χρησιμοποιείται σε γεωργικές καλλιέργειες ως 

εμβόλιολόγω της μοναδικής ικανότητάς του να καθορίζει το ατμοσφαιρικό άζωτο και να το 

καταστεί διαθέσιμο για τα φυτά των καλλιεργειών. Συνδυάστε την επεξεργασία σπόρων λίνου με 

βακτηρίδια στερέωσης αζώτουκαιβακτηρίδια διαλυτοποίησηςφωσφόρουμαζί 

συμπεριλαμβανομένων Bacillus sp. που ενισχύουν την παραγωγή της ανάπτυξης των συστατικών 

που βοηθούν τον πολλαπλασιασμό του φυτικού κυττάρου και τη διεύρυνση των κυττάρων και, 

τέλος, αυξάνουν όλες τις παραμέτρους ανάπτυξης. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΞΗΡΑ ΟΣΠΡΙΑ 
 

Το Βιολίπασμα που χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια ψυχανθών είναι το rhizobial. 

Το εμβόλιο πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της συσκευασίας και 

να χρησιμοποιείται όταν το όσπριο εισάγεται σε μια νέα περιοχή ή όταν το όσπριο είναι γνωστό 

πως έχει πρόβλημα σχηματισμού όζων. Ο κύριος σκοπός του εμβολιασμού είναι να τροφοδοτήσει 

το όσπριο ξενιστή με επιλεγμένα ριζοβιακάστέλεχη. Το εμβόλιο πρέπει να έχει καλή ποιότητα 

κατά το χρόνο της εφαρμογής. 

Συνήθως, δύο μέθοδοι εφαρμογής χρησιμοποιούνται στον εμβολιασμό rhizobialστα 

όσπρια. Αυτές είναι ο άμεσος εμβολιασμός, όπου το εμβόλιο τοποθετείται σε άμεση επαφή με το 

σπόρο (σπόρος-εφαρμόζεται το εμβόλιο), και ο έμμεσος εμβολιασμός, όπου το εμβόλιο 

τοποθετείται δίπλα ή κάτω από το σπόρο (εδάφους-εφαρμόζεται το εμβόλιο). 

 

Το εμβόλιο εφαρμόζεται στο σπόρο με τους ακόλουθους τρόπους: 

α) Dusting: Με τη μέθοδο αυτή, το εμβόλιο αναμιγνύεται με τους ξηρούς σπόρους άμεσα. 

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε φτωχή πρόσφυση τουrhizobial στους σπόρους, η μέθοδος είναι 

λιγότερο αποτελεσματική. 
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β) Κοπριά: Το εμβόλιοπρέπει να αναμιχθεί με τους βρεγμένους σπόρους, ή να αραιωθεί 

με νερό και μερικά αυτοκόλλητα π.χ. 25% διάλυμα μελάσας ή 1% σκόνη γάλακτος. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις αραβικό κόμμι, σακχαρόζη μεθυλικής αιθυλικής κυτταρίνης μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως αυτοκόλλητα. 

γ) Επικάλυψη σπόρου: Το εμβόλιο μπορεί να κατασκευαστεί σε πολτό και να αναμίχθεί 

με τους σπόρους. Οι σπόροι στην συνέχεια επικαλύπτονται με προσθήκη λεπτοαλεσμένων 

ασβέστη, άργιλου, φωσφορου, κάρβουνου, δολομίτης, και ασβεστίου. Η μέθοδος έχει αρκετά 

πλεονεκτήματα, όπως η προστασία των rhizobial έναντι του χαμηλού εδαφολογικού ρΗ, της 

αποξήρανσης, των όξινων λιπασμάτων, των μυκητοκτόνων ή εντομοκτόνων. 

Στην έμμεση μέθοδο εφαρμογής το εμβόλιο εφαρμόζεται στο έδαφος κάτω ή δίπλα στο 

σπόρο. Η μέθοδος χρησιμοποιείται όταν οι σπόροι είναι επεξεργασμένοι με μυκητοκτόνο ή 

εντομοκτόνο, και όταν υψηλή ποσότητα εμβολίου είναι απαραίτητη για να εκτοπιστεί ο αυτόχθον 

ριζοβιακός πληθυσμός. Η απλούστερη μέθοδος εμβολιασμού είναι να δημιουργηθεί υγρό 

σκεύασμα εμβολίου και να ψεκαστεί στο έδαφος ή απευθείας πάνω στους σπόρους μετά την 

τοποθέτηση. Σε αυτή την περίπτωση είναι αναγκαία μεγάλη ποσότητα εμβολίου. Μειονεκτήματα 

αυτής της μεθόδου αποτελούν η απώλεια βιωσιμότητας του rhizobial, η μικρή περίοδος 

αποθήκευσης και η δυσκολία κατανομής του εμβολίου. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
 

Για τα λαχανικά τα Βιολιπάσματα που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι τα Azotobacter 

και phosphate. 

Υπάρχουν 4 μέθοδοι για την εφαρμογή των βιολογικών λιπασμάτων στα λαχανικά: 

• Επεξεργασία σπόρων, 

• Περικοπή κομματιών / καθορισμένη επεξεργασία, 

• Επεξεργασία σποροφύτων 

• Εδαφολογική εφαρμογή  

 

➢ Επεξεργασία σπόρων 

1. 200g βιολιπάσματος απαιτούνται για τη θεραπεία 10-14 κιλά σπόρου. 

2. Ρίχνουμε ένα πακέτο 200g σε περίπου 400ml νερό και ανακατεύουμε καλά. 

3. Ρίχνουμε αυτό το μίγμα στους σπόρους και ανακατεύουμε με τα χέρια για να 

επικαλυφθούν ομοιόμορφα όλοι οι σπόροι. 

4. Απλώνουμε τους σπόρους στη σκιά για να στεγνώσουν για 10-15 λεπτά και στη 

συνέχεια τους σπείρουμε. 
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➢ Καθορισμένη επεξεργασία  

1. Παρασκευάστεμίγμα καλλιέργειας με ανάμιξη 1 kg καλλιέργειας σε 50-60 λίτρα νερό. 

2. Τα κομμένα τεμάχια του υλικού φύτευσης που απαιτούνται για 1 στρέμμα 

διατηρούνται βυθισμένα στο μίγμα για 10-15 λεπτά. 

3. Στη συνέχεια, αφήστε τα κομμένα κομμάτια να στεγνώσουν για λίγη ωρα πριν από τη 

φύτευση τους. 

4. Αυτή η μέθοδος είναι εφαρμόσιμη για καλλιέργειες όπως η πατάτα. 

 

➢ Επεξεργασία σποροφύτων 

1. Η επεξεργασία σποροφυτών συνιστάται για τη ντομάτα, το τσίλι, το κρεμμύδι κ.λπ. 

2. Προετοιμάστε μίγμα με ανάμιξη 1 kg καλλιέργειας σε 10-15 λίτρα νερού. 

3. Κάντε τα σπορόφυτα που απαιτούνται για 1 στρέμμα μικρές δέσμες δενδρυλλίων. 

4. Βουτήξτε τα φυτά στο μίγμα για 15-20 λεπτά. 

5. Μεταφυτέψτε αυτά αμέσως. 

6. Γενικά η αναλογία εμβολίου και το νερού πρέπει να είναι 1:10 περίπου, δηλαδή 1 kg 

πακέτου σε 10 λίτρα νερού. 

 

➢ Εδαφολογική εφαρμογή 

1. Προετοιμάστε μίγμα με 2-3 kgΒιολιπάσματος και 40-60 kg εδάφους / κομπόστ. 

2. Απλώστε το μίγμα σε ένα στρέμμα γης είτε κατά τη διάρκεια της σποράς ή 24 ώρες 

πριν από αυτή. Η εφαρμογή φωσφορικών διαλυτοποιητών είναι πολύ συχνή. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΩΝ ΒΙΟΛΙΠΑΜΆΤΩΝΣΕ ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΕΣ ΤΟΜΆΤΑΣ 
Τα συνιστώμενοΒιολιπάσμα για τις καλλιέργειες τομάτας είναι το Azotobacter σε 

συνδιασμό με PSB. Ο εμβολιασμός με Mycorrhizal δίνει πρόσθετο όφελος για την κινητοποίηση 

των θρεπτικά συστατικών και την εξισορρόπηση της υγρασίας του εδάφους. Τα Βιολιπάσματα 

εφαρμόζονται ως επικάλυψη σπόρων, ως θεραπεία εμβάπτισης των ριζών και με τη μέθοδο 

εφαρμογής στο εδάφος. 

 

➢ Επεξεργασια Των Σπορων 

• Κρατήστε τους σπόρους που απαιτούνται για τη σπορά ένα στρέμματος γης σε 

καθαρό τσιμεντένιο πάτωμα ή πάτωμα πολυαιθυλενίου. 

• Παρασκευάστε μίγμα καλλιέργειας με ανάμειξη ενός πακέτου (200g) 

καθέΒιολίπασμα (Azotobacter και PSB) με 800 ml νερού. 

• Καταβρέξτεμε το μίγμα της καλλιέργειας τους σπόρους ντομάτας και ανακατέψτε. 
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• Απλώστε τους σπόρους στη σκιά για λίγο για να ξεραθούν και στη συνέχεια 

σπείρτε τους. 

Εναλλακτική μέθοδος περιλαμβάνει διάλυμα ζάχαρης 10% ή 10% διάλυμα 

αραβικούκόμμιδιαβρεγμένο πάνωστους σπόρους (χρησιμεύει ως το αυτοκόλλητο για τα βιολογικά 

λιπάσματα και τους σπόρους. Απλώστε τους σπόρους στη σκιά για λίγο για να ξεραθούν και στη 

συνέχεια σπείρτε τους. Απλώστε το περιεχόμενο του πακέτου εμβολίου ομοιόμορφα πάνω από το 

μίγμα σπόρων- αυτοκόλλητων και ταυτόχρονα αναμίξτε τα. Προετοιμάστε το μίγμα με ανάμιξη l 

kg (5 πακέτα) από κάθε Βιολίπασμα (Azotobacter και PSB) με 15-20 λίτρα νερού. Λάβετε τα φυτά 

τομάτας που απαιτούνται για ένα στρέμμα γης. Βυθίστε τμήμα της ρίζας των δενδρυλλίων στο 

μίγμα για 30 λεπτά και μεταφέρετε τα στο χώρο φύτευσης. 

 

➢ Μεθοδοσ Εφαρμογησ Στο Εδαφοσ 

• Αναμείξτε 2 -3 kgαπό κάθε πακέτο Βιολιπάσματος (Azotobacter και PSB) με 100 

kg καλά αποσυντιθέμενης κοπριάς βοοειδών / κομπόστ για κάθε στρέμμα γης και 

ψεκάστε νερό στο μίξερ. 

• Δουλέψτε με το μίξερ για όλη τη νύκτα για να επιτύχετε σκλήρυνση του μίγματος. 

• Εφαρμόστε στο έδαφος κατά τη διάρκεια της φύτευσης ή κατά τη διάρκεια της 

άρδευσης. 

 

➢ Εφαρμογή Μυκόριζασ Στην Τομάτα 

• Εφαρμόστε τη μυκόριζα στο φυτώριο ντομάτας, με αναλογία 100 γραμμάρια ανά 

τ.μ. τρία εκατοστά κάτω από το χώμα. 

• Για τις φύτευση, αδειάστε 20 γρμυκόριζικας ανά δενδρύλλιο μέσα στο λάκκο 

φύτευσης και στη συνέχεια καλύψτε με χώμα. 

• Για τις ήδη υπάρχουσες καλλιέργειες, ρίξτε 20 γρμυκόριζας κοντά στο ρίζες , μαζί 

με άλλα λιπάσματα. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΦΡΟΥΤΩΝ 

 

Υπάρχει μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση μεταξύ των αγροτών λόγω της χρήσης των 

Βιολιπασμάτων, ακόμη και αν αυτή δεν εξαπλώνεται σε ευρεία κλίμακα για όλες τις καλλιέργειες, 

που οδηγείστη μείωση της χρήσης των χημικών λιπασμάτων για καλλιέργειες σιτηρών, οσπρίων, 

ελαιούχων σπόρων και κάποιων μετρήσιμων καλλιεργειών όπως λαχανικά και ζαχαροκάλαμο. Το 

Βιολογικό λίπασμα είναι μια καινούρια έννοια για τις καλλιέργειες κηπευτικών καλλιεργειών. 



 

 pg. 22 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΑ 
ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 

Γενικά οι καλλιέργειες φρούτων έχουν λάβει περισσότερη προσοχή από ό,τι των 

λαχανικών και των καλλωπιστικών φυτών. Τα Glomusfascicu / atum, Glomusmosseae, 

AzospirilJum, Azotobacter και PSB είναι χρήσιμα για διάφορες καλλιέργειες κηπευτικών. Η 

χρήση των Βιολιπασμάτων ιδιαίτερα του εμβολιασμού με Azotobacter θα μπορούσε να 

υποκαταστήσει το 50% του απαιτούμενου αζώτου για τη μπανάνα και να παράγει υψηλότερη 

απόδοση με πλήρεις δόσεις εφαρμογής αζώτου. Επίσης η απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών 

όπως του άζωτουμπορεί να αυξηθείσυνδιάζοντας εφαρμογή με μύκητεςVAM. 

Ευεργετικά αποτελέσματα χρήσης των Azotobacter καιAzospirillum έχουν επίσης 

αναφερθεί στην ενίσχυση της παραγωγήςμπανάνας. Οι μύκητες ΝΑΜ είναι υπεύθυνοι για 

περισσότερο από δύο φορές αυξημένη απορρόφηση των λιγότερο κινητών θρεπτικών στοιχείων 

όπως Ρ, Ca, S, Ζη, Mg και Cu από τη ριζόσφαιρα. Η υψηλή αποδοτικότητα του AzospiriIlum για 

τον καθορισμό αζώτου και την καλύτερη κινητοποίηση των σταθερού φωσφόρου από VAM, 

ακόμη και σε υψηλή θερμοκρασία, μπορεί να κάνει τα Βιολιπάσματα ιδιαίτερα κατάλληλα για 

καλλιέργειες Γλυκολεμονιάς. Το ποσοστό μαρασμού σε δέντρα Γκουάβας που είχε προηγηθεί 

εφαρμογή VAMήταν χαμηλότερο σε σύγκριση με τα δέντρα που δεν είχαν λάβει την αγωγή. Το 

διατροφικό περιεχόμενο Ν, Ρ, Κ,Fe, Μη, Ζη και Cu αυξάνεται χάρις στον εμβολιασμόVAM. 

 

ΕΠΊΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΆΤΩΝ ΣΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΆ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ  

 

• Το VAM αυξάνει σημαντικά την ανάπτυξη των φυτών σε σύγκριση με το μη-

μυκοριζικό έλεγχο και επίσηςείναιαποτελεσματικό στην αύξηση της πρόσληψη των 

θρεπτικών συστατικών από τα φυτά. 

• Το VAM επηρεάζεται την ανάπτυξη αποδίδοντας χαρακτηριστικά και αποδοτικά 

συστατικά. Περίπου 50% εξοικονόμηση του φωσφόρου επιτεύχθηκε μέσω της χρήσης 

VAM. 

• Οι μύκητες VΑΜ βρέθηκε να είναι αποτελεσματικοί στις καλλιέργειεςπαπάγιας όσον 

αφορά την αύξηση του ύψους των φυτών, την περίμετρο του στελέχους, το μήκος και 

τον αριθμό των φύλλων. 

• Η εφαρμογή Mycorrhizalαποδείχτηκε καλύτερη έναντι της μη-μυκοριζικής στο ρόδι. 

• Μείγμα Glomusepigaeum (GE) + G. mosseae + Gigasporecalosporaαπέδωσε μέγιστο 

ύψος, μήκος ρίζας, αριθμός φύλλων, ξηρό βάρος, για τους βλαστούς και τις ρίζες και 

το ποσοστό μυκοριζικής εξάρτησης σε καλλιέργειες ροδιού. 

• Συνδιασμένος εμβολιασμός με Glomusfascicu / atum και AzotobacterChrococcum 

παράγουν μεγαλύτερα φυτά τα οποία έχουν περισσότερη επιφάνεια φύλλων. Επιπλέον, 
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παρουσιάστηκε βελτίωση στην ζωτικότητα των δενδρυλλίων ροδάκινου με 

εμβολιασμό Azospirillum.  

• Η θεραπεία οδήγησε επίσης σε αύξηση του ύψους, της διαμέτρου των στελεχών, του 

αριθμού των φύλλων, του ξηρού βάρους και της επιφάνειας φύλλων των φυτών. 

• Όσον αφορά το μάνγκο, υψηλότερο ποσοστό αύξησης έχει βρεθεί στο ύψος, τη 

διάμετρο και τον αριθμό των φύλλων των δενδρυλλίων του με συνδυαστική εφαρμογή 

49 g Ν, Azotobacter + 4Β g Ν, 32g Ν ή μεμονωμένη εφαρμογή Azotobacter. 

• Τόσο ηεδαφολογική όσο και η εφαρμογή στα φύλλα, αζώτου σε συνδυασμό με 

Azotobacter αυξάνει το ύψος, την περίμετρο, τον αριθμό κλαδιών και των 

τσαμπιώνστις μπανάνες. 

ΕΠΊΔΡΑΣΗ ΤΩΝΒΙΟΛΙΠΑΣΜΆΤΩΝΣΤΗΝ ΑΠΌΔΟΣΗ 
 

• Σημαντική αύξηση (πάνω από 100%) στο βάρος των τσαμπιών και στην απόδοση της 

μπανάνας με συνδυασμό Azotobacter και οργανικών λιπασμάτωνσε σύγκριση με τα 

χημικά λίπασμα. 

• Το Azotobacter ενισχύει επίσης τη λήψη και συντομεύει τη διάρκεια των 

καλλιεργειών. 

• Η εφαρμογή Azospirillum + 150 kg N / ha μπορεί να αυξήσει την απόδοση σε 

καλλιέργειες φράουλας κατά 54%. Ο αριθμός των καρπών ανά φυτό και το βάρος ήταν 

επίσης υψηλότερα σε σύγκριση με τη μεμονωμένη επεξεργασία με 150 kg N. 

• Τα μικροβιακά εμβόλια, σε συνδυασμό με ανόργανα λιπάσματα έχουν αυξήσει την 

απόδοση καιτην πρόσληψη θρεπτικών συστατικών σε διάφορες καλλιέργειες. 

• Η εφαρμογή Βιολιπασμάτων (AzospiriIIum, Phosphobacteria και VAMF) και 

οργανικού λιπάσματος (FYM) αύξησαν το βάρος δέσμηςσε 15,3 kgστη μπανάνα. 

• Τα βακτήρια καθορισμού αζώτου βελτίωσαν την περιφέρεια pseudostem, τον αριθμό 

των δακτύλων και το χρόνο ανθήσεως στη μπανάνα. 

• Μηλιές που επεξεργάστηκαν με phosphorene ενεργής ξηράς μαγιά και nitrobene, σε 

διαφορετικές συγκεντρώσεις βρέθηκαν ναέχουν βελτίωση στην απόδοση των καρπών. 

Η βελτίωση ήταν μεγαλύτερη με τη χρήση βιολογικώνφωσφορικών λιπασμάτων. 

• Αύξηση του αριθμού των καρπών ανά φυτό, του συνολικού βάρους των καρπών και 

του μέσου βάρους των καρπών στη φράουλα παρατηρήθηκε με την εφαρμογή 

Azotobacter, Azospirillum και βακτηρίων διαλυτοποίησης φωσφόρου. 

• Η απόδοση των φρούτων Σαποντίγιαςαυξάνεται σε μεγάλο βαθμό με την εφαρμογή 75 

kg FYM + 1500 g N + 1000 g Pps + 500g Κρ + 12,5 g PSB. 

• Το πηλίκο Όφελος- Κόστος είναι υψηλό σε σύγκριση με άλλους συνδυασμούς 

λιπασμάτων. Ο εμβολιασμός βακτηρίδιων (Azotobacterchrococcum ως 



 

 pg. 24 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΑ 
ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 

συναρμολογητής αζώτου και βιοδιεγερτικό) μαζί με λιπάσματα καθορισμού αζώτου 

μεταξύ 80-100% ευνοείται την απόδοση της μπανάνας. 

• Η χρήση κομπόστ σκουληκιών, κοπριάς αγροκτημάτων και βιολογικώνλιπασμάτων 

όπως Azotobacter, Azospirillum, VAM αυξάνει την παραγωγή στα εσπεριδοειδή. 

 

ΕΠΊΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΆΤΩΝ ΣΤΟ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΤΟΥ 
ΕΔΆΦΟΥΣ 

 

• Τα φυτά που εμβολιάσθηκαν με Azotobacter και Azospirillum, αποκομίζουν όφελος 

όσον αφορά την ενίσχυση της πρόσληψης των N03 -, NH4 +, H2P04, K + και Fe2 +, 

αυξημένη δραστηριότητα νιτρικής αναγωγάσης και αυξημένη 

παραγωγήαντιβακτηριακών και αντιμυκητικών ενώσεων. 

• Η συνδυασμένη εφαρμογή ανόργανων και βιολογικών λιπασμάτων στην ποικιλία 

Barjahaji της μπανάνας, αύξησε σημαντικά τα διαθέσιμα ΝΡΚ, οργανικά C,τη 

μικροβιακή βιομάζα και τη δραστηριότητααφυδρογονάσης στο έδαφος μετά τη 

συγκομιδή. 

• Ο VAM εμβολιασμός είτε μεμονωμένος είτε σε συνδυασμό,αύξησε σημαντικά το ξηρό 

βάρος της ρίζας, καθώς και την πρόσληψη Ρ σε σύγκριση με τις μη-μυκοριζικές 

θεραπείες. 

• Ο συνδυασμένος εμβολιασμόςAcaulosporacalospora + Γ mosseae + Γ margarita και ο 

μεμονωμένοςεμβολιασμός G. mosseae ήταν αποδοτικότεροι στην αύξηση του ξηρού 

βάρους των σποροφύτωνμήλου σε σύγκριση με άλλα είδη εμβολιασμού. 

• Εφαρμογή μυκήτων VAM στο ροδάκινο βοηθάει την καλύτερη συσσώρευση Zn στους 

ιστούς. 

• Οι ποσότητες των θρεπτικώνσυστατικών στο χώμα αυξήθηκαν σημαντικά χάρις της 

χρήσης των Azotobactermycorrhiza και phosphorins στην μπανάνα. 

• Η εμπορική απόδοση αυξάνεται επίσης κατά 25-30% και εξοικονομείται το 50% των 

ανόργανων λιπασμάτων. 

 

ΕΠΊΔΡΑΣΗ ΤΩΝΒΙΟΛΙΠΑΣΜΆΤΩΝΣΤΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΈΣ 
ΠΑΡΑΜΈΤΡΟΥΣ 

 

• Ο συνδυαστική εφαρμογή Ρ + VAM + N είναι η καλύτερη για την καλύτερη ανάπτυξη 

και την παραγωγή υψηλής ποιότητας φρούτων. Αυτή η εφαρμογή επηρεάζει επίσης το 
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ύψος του φυτού, τη διάμετρο του κορμού, το μέγεθοςτης σκιάς, την ανάπτυξη της ρίζας 

και την παραγωγή βιομάζας. 

• Η επίδραση των βιολογικώνλιπάσματων (phosphorene, activedryyield, rhizobacteria 

και Nitrobene) και η παραγωγικότητα διερευνήθηκε σε αμπέλια Red Roomy. Η χρήση 

phosphorene βρέθηκε να βελτιώνειτην απόδοση καθώς και τις φυσικές και χημικές 

ιδιότητες των φρούτων. 

• Βρέθηκε αρκετά υψηλό TSS και περιεκτικότητα σε αναγωγικά σάκχαρα σε φρούτα 

μπανάνας που εμβολιάστηκαν με Azotobacter. 

• Η απόκριση του εμβολιασμού με Azospirillum και phosphobacteria για την ποιότητα 

της μπανάνας με έλεγχο των δόσεων του αζώτου και των λιπασμάτων 

καλίουαποδείχθηκε πιο αποτελεσματική στη βελτίωση της ποιότητας της μπανάνας. 

• Η ανάπτυξη των φυτών, η απόδοση και η ποιότητα των καρπών φράουλας ήταν 

σημαντικά αυξημένες με την εφαρμογή Βιολιπασμάτων και αζωτούχων λιπασμάτων. 

• Μέγιστη περιεκτικότητα σε TSS παρατηρήθηκε με συνδυασμένο εμβολιασμό 

Azotobacter μαζί με 80 kg N / ha. Ο εμβολιασμός απέδειξε την δυνατότητα 

περιορισμού περίπου 50% των φωσφορικών λιπασμάτων χωρίς να μειωθεί η απόδοση 

των καλλιεργειών. 

• Τα Βιολιπάσματα καθορισμού αζώτου κυρίως ταAzospirillum και Azotobacter,είναι 

σε θέση να καθορίσουν 20-40 kg N / ha και να παράγουν προωθητικέςουσίες 

ανάπτυξης όπως 1Μ. 

• Η χρήση των μικροβιακώνεμβολίων δεν είναι μόνο μια τεχνολογία χαμηλού κόστους, 

αλλά προσφέρει επίσης επαρκή φροντίδα στην υγεία του εδάφους και την ασφάλεια 

του περιβάλλοντος. 

Γενικά, η επίδραση των βιολογικών λιπασμάτων στα φρούτα και την απόδοση τους δεν 

είναι τόσο εντυπωσιακή όπως εκείνη των χημικών λιπασμάτων. 
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Τα οργανικά λιπάσματα ορίζονται ως συνθέσεις που περιλαμβάνουν ζώντα ή 

αδρανοποιημένα κύτταρα από αποτελεσματικά στελέχη  μικροοργανισμών που διευκολύνουν την 

απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών από τις καλλιέργειες. Εκτελούν αυτό το κρίσιμο ρόλο 
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μέσω αλληλεπιδράσεων στη ριζόσφαιρα του φυτού, όταν εφαρμόζονται μέσω σπόρων ή του 

εδάφους.  

Τα οργανικά λιπάσματα αυξήνουν την ταχύτητα ορισμένων μικροβιακών διεργασιών στο 

έδαφος, οι οποίες παρέχουν επιπλέον θρεπτικά συστατικά σε μια μορφή που εύκολα αφομοιώνεται 

από τα φυτά. Τα οργανικά λιπάσματα παρέχουν θρεπτικά συστατικά μέσω της φυσικής 

διαδικασίας της στερέωσης αζώτου, διάλυσης των φωσφορικών αλάτων και διέγερσης την 

ανάπτυξης των φυτών, μέσω της βιοσύνθεσης ουσιών που ευνοούν την ανάπτυξη.  

Επί του παρόντος, τα βιο-λιπάσματα είναι ένα συστατικό στοιχείο του συνολικού 

συστήματος παροχής θρεπτικών συστατικών. 

Τα βιο-λιπάσματα όπως Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum και τα μπλε-πράσινα φύκια 

(ΜΠΦ) χρησιμποιούνται  από δεκαετίες. Ωστόσο, αυτοί οι μικροοργανισμοί συχνά δεν είναι τόσο 

αποτελεσματικοί στο φυσικό τους περιβάλλον, όπως είναι επιθυμητό. Ως εκ τούτου, είναι 

απαραίτητη η εφαρμογή καλλιεργειών που πολλαπλασιάζεται μαζικά από παραγωγικούς 

επιλεγμένους μικροοργανισμούς για την επιταχύνση των μικροβιαών διεργασιών στο έδαφος.  Ως 

εκ τούτου, η χρήση των βιο-λιπασμάτων συνιστάται ιδιαίτερα από τους αρμόδιους ειδικούς για να 

εξασφαλιστεί η καλή ανάπτυξη των φυτών και υψηλότερες αποδόσεις παραγωγής. 

Η οργανική λίπανση (ή βιο-λίπανση) ως μια διαδικασία εφαρμογής των φυσικών πρώτων 

υλών, συμπεριλαμβανομένων των λιπασμάτων, προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στις 

προσπάθειες της σύγχρονης γεωργίας για τη μείωση της χρήσης των χημικών λιπασμάτων και 

φυτοφαρμάκων. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

 

Χαμηλή τιμή και εύκολες τεχνικές εφαρμογής 
Τα βιο-λιπάσματα έχουν καλύτερη τιμή κόστους σε σχέση με τα χημικά λιπάσματα. 

Διαφέρουν από τα χημικά και τα οργανικά λιπάσματα, επειδή δεν προμηθεύουν άμεσα όλα τα 

θρεπτικά συστατικά στις καλλιέργειες, αλλά αποτελούν καθαρές καλλιέργειες από ειδικά 

βακτήρια και μύκητες που απαιτούν σχετικά χαμηλό κόστος εφαρμογής. Η χρήση των βιο-

λιπασμάτων μπορεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα ανά μονάδα επιφάνειας σε ένα σχετικά 

σύντομο χρονικό διάστημα. Έχουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής και μειώνουν το κόστος της 

χρήσης τους, ιδιαίτερα όσον αφορά το άζωτο και τον φώσφορο. Η ευκολία εφαρμογής τους 

απαιτεί τη χρήση μικρότερων ποσοτήτων ενέργειας. Αυτό σημαίνει χαμηλότερο κόστος που 

σχετίζεται με τη διαδικασία της λίπανσης, που μπορεί να μεταφερθουν  άμεσα στα κερδοφόρα 

οφέλη για τους αγροτικούς παραγωγούς. Με αυτή την έννοια, η χρήση οργανικών λιπασμάτων 

μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικά οφέλη επειδή τα βιο-λιπάσματα είναι μια οικονομικά 

αποδοτική και ανανεώσιμη πηγή θρεπτικών συστατικών για τα φυτά που μπορεί να 

αντικαταστήσει τα χημικά λιπάσματα στην αειφόρο γεωργία. 
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Πιο συχνά τα οργανικά λιπάσματα έχουν τη μορφή κονιοποιημένων ουσιών στη βάση ενός 

φορέα. Ο φορέας είναι συνήθως ο λιγνίτης. Ο λιγνίτης έχει υψηλή περιεκτικότητα σε οργανικούς 

διαλύτες και περιέχει περισσότερο από 200% νερό. Αυτή η υψηλή περιεκτικότητα σε νερό 

βελτιώνει την ανάπτυξη των μικροοργανισμών. Η μέθοδος της εφαρμογής αυτού του τύπου βιο-

λιπασμάτων είναι η παρασκευή ενός εναιωρήματος, το οποίο εφαρμόζεται στους σπόρους. Μέχρι 

πρόσφατα, η μέθοδος αυτή θεωρούνταν ότι είναι καθολική. 

Επί του παρόντος, όμως, αναπτύχθηκε η μέθοδος του ξηρού σύνθετου λιπάσματος για 

άμεση εφαρμογή στο έδαφος. Η μέθοδος αυτή συνίσταται  στην παρασκευή κοκκίων (1-2 mm) 

που κατασκευάζοντα σε μια βάση-δοχείο αργίλου  (ΒΔΑ) και ψήνονται σε θερμοπκρασία 200 оC 

σε κλίβανο αποτέφρωσης. Η διαδικασία αυτή βοηθά για να αποστειρώσει το υλικό και προσδίδει 

πορώδη δομή στα σφαιρίδια. Τα ψημένα σφαιρίδια εμβαπτίζονται σε ένα εναιώρημα  των 

επιθυμητών βακτηριδίων που καλλιεργήθηκαν σε ένα κατάλληλο μέσο για μια νύκτα. Τα κοκκία 

αργίλου ξηραίνονται στον αέρα σε θερμοκρασία δωματίου και σε άσηπτες συνθήκες. Περιέχουν 

περίπου 109 βακτηρίδια ανά γραμμάριο κόκκων. Αυτοί οι κόκκοι είναι κατάλληλοι για εφαρμογή 

στα χωράφια  μαζί με τους σπόρους. Ωστόσο, η ποσότητα του βιο-λιπάσματος που πρέπει να 

εφαρμοστεί είναι ελαφρώς υψηλότερη από ό,τι όταν εφαρμόζεται στους σπόρους. 

 

Αύξηση της απόδοσης κατά επιπλέον 15-35%  στις περισσότερες 
καλλιέργειες κηπευτικών 

Το βιολογικό λίπασμα είναι μια τεχνολογική καινοτομία που έχει τη δυνατότητα να 

αυξήσει την απόδοση, να μείωσει το κόστος παραγωγής και να βελτιώσει το έδαφος. 

Τα βιο-λιπάσματα μπορούν να θεωρηθούν  ως  πρόσθεση στα χημικά λιπάσματα. Όταν 

εφαρμόζονται ως εμβόλια των σπόρων ή του εδάφους, πολλαπλασιάζονται και  συμμετέχουν στον 

κύκλο των θρεπτικών ουσιών και με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζουν την παραγωγικότητα των 

γεωργικών καλλιεργειών. Τα οργανικά λιπάσματα έχουν μεγάλες δυνατότητες για τη βελτίωση 

των αποδόσεων μέσω φιλικής προς το περιβάλλον, καλύτερης παροχής θρεπτικών συστατικών. 

Παρέχουν ένα αποθεματικό θρεπτικών συστατικών στα φυτά.  Έχει αναφερθεί ότι τα οργανικά 

λιπάσματα αυξάνουν την απόδοση των γεωργικών  καλλιεργειών κατά 20-30% και διεγείρουν την 

ανάπτυξη των φυτών. Η αποτελεσματικότητα κατά τη χρήση των βιο-λιπασμάτων είναι το βασικό 

χαρακτηριστικό που συμβάλλει σε τελική ανάλυση  στην αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών. 

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που επιβεβαιώνουν ότι η εφαρμογή οργανικών 

λιπασμάτων έχει θετική επίδραση στην απόδοση των γεωργικών καλλιεργειών. Για παράδειγμα, 

το Vital N® είναι ένα οργανικό βιο-λίπασμα, που έχει καταχωρηθεί από την Filippine FPA σε 

μορφή σκόνης, η  οποία προκαλεί εκτεταμένη ανάπτυξη στις ρίζες των  καλλιεργειών όπως το 

καλαμπόκι, το ρύζι, οι μπανάνες, το σκόρδο, οι ορχιδέες και τα κρεμμύδια. Περιέχει Azospirillium, 
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ένα χρήσιμο βακτήριο το οποίο παράγει την φυτική ορμόνη ινδολο-3-οξυκό οξύ (ΙΑΑ), το οποίο 

οδηγεί σε μία υψηλότερη απόδοση των καλλιεργειών. 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν ενδείξεις ότι η συνολική εμφάνιση των σπόρων γεωμήλων 

επηρεάζεται θετικά από την εφαρμογή της χλωρής λίπανσης (κοπριά αγελάδας και από Crotolaria 

sp.): 30% βελτίωση της απόδοσης. Τα αυξημένα επίπεδα της παραγωγικότητας επιβεβαιώνουν 

την αποτελεσματικότητα των βιολογικών λιπασμάτων στη γεωργική παραγωγή. Από την άλλη 

πλευρά, ορισμένες φυσικο-χημικές ιδιότητες των εδαφών και οι αρνητικές επιπτώσεις στο 

περιβάλλον που έχουν εντοπιστεί ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης χρήσης χημικών 

λιπασμάτων σταδιακά μετριάζονται. 

Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί μια αύξηση 10% στην απόδοση ανά εκτάριο σε καλλιέργειες 

που κατεργάζονται με Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) σε συνδυασμό με αυξημένη 

αντίσταση των φυτών στη δράση των παθογόνων μικροοργανισμών. Περαιτέρω, όταν τα AMF 

συνδυάζονται με βακτήρια που δεσμέυουν το άζωτο ή με εκχυλίσματα λιπασματοποίησης, αυτή 

η συνδυασμένη χρήση των βιο-λιπασμάτων στις καλλιέργειες παρέχει σχεδόν δύο φορές καλύτερη 

απόδοση και καλύτερα φυσικά χαρακτηριστικά των μεμονωμένων φυτών.   

Οι μελέτες πεδίου της εφαρμογής των πρωτοτύπων βιο-λιπασμάτων με βάση τα φυσικά 

βακτήρια από φυτά ρυζιού, αναφέρουν αύξηση της απόδοσης κατά 10% κατά την εφαρμογή των 

μιγμάτων. Η απόδοση αυξάνεται από 7.625 kg ανά εκτάριο έως 8500 kg ανά εκτάριο. Τα κύρια 

αποτελέσματα σχετίζονται με τη σημασία των βιο-λιπασμάτων για την επίτευξη μεγαλύτερων 

εσόδων και την αύξηση της παραγωγικότητας, με σκοπό να αποκτηθεί μια βαθμιαία αειφόρο 

ανάπτυξη της γεωργίας. 

Η εφαρμογή  του υδάτινου κυανοβακτηρίου Azolla-Anabaena, ως βιο-λίπασμα στις 

καλλιέργειες ρυζιού της Βόρειας Ιταλίας επιτρέπει μια συγκομιδή κοντά στα 40 kg αζώτου ανά 

στρέμμα κατά τη διάρκεια μιας τρίμηνης περιόδου και επιβεβαιώνει την αύξηση του ρυθμού 

ανάπτυξης του ρυζιού. Επιπλέον, διαπιστώθηκε υψηλότερη αντοχή σε ορισμένους τύπους ρυζιού 

προς την παρουσία του ζιζανιοκτόνου propanil. 

 

Παροχή αζώτου και αυξητικές ορμόνες 
Τα βιολογικά λιπάσματα συμβάλλουν στη διατήρηση σταθερών συγκεντρώσεων αζώτου 

(Ν) στο έδαφος. Αντικαθιστούν το χημικό άζωτο κατά 25%. Με τον τρόπο αυτό οι 

μικροοργανισμοί που στερεώνουν το άζωτο παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στον εφοδιασμό του 

αζώτου μέσω της μετατροπής του ατμοσφαιρικού αζώτου σε οργανική μορφή η οποία είναι 

χρησιμοποιήσιμη από το φυτό. Η χρήση της βιολογικής τεχνολογίας δέσμευσης του Ν2 μπορεί να 

συμβάλει στη μείωση της εφαρμοζόμενων λιπασμάτων που περιέχουν άζωτο και τη μείωση των 

περιβαλλοντικών κινδύνων. Το Azotobacter (βακτήριο που δεσμεύει το  Ν2 και ζεί ελεύθερα) 

παίζει σημαντικό ρόλο στον κύκλο του αζώτου στη φύση, λόγω του ποικιλόμορφου μεταβολικού 
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δυναμικού του. Εκτός από τη δέσμευση του Ν2, αυτό το βακτήριο έχει την ικανότητα να συνθέτει 

και να εκκρίνει μεγάλες ποσότητες βιολογικά ενεργών ουσιών, μεταξύ των οποίων οι βιταμίνες 

θειαμίνη και ριβοφλαβίνη, νικοτινικό οξύ, παντοθενικό οξύ, βιοτίνη· τις φυτικές ορμόνες 

ετεροτοξίνες, γιββερελλίνες. Αυτές οι βιολογικά δραστικές ουσίες βοηθούν στην τροποποίηση της 

απορρόφησης των θρεπτικών συστατικών από τα φυτά. Για ένα άλλο βακτήριο που δεσμεύει το 

Ν2 και ζει ελεύθερα, Azospirillum, έχει αναφερθεί ότι παράγει τις φυτικές ορμόνες ινδολο-οξικό 

οξύ (ΙΑΑ) και ινδολο-βουτυρικό οξύ (ΙΒΑ),  αυξάνοντας την ταχύτητα απορρόφησης των 

μετάλλων από τις ρίζες του φυτού, που οδηγεί στην αύξηση της συγκομιδής αυτών. 

Είναι καλά γνωστό ότι τα περισσότερα φυτά σχηματίζουν συμβιωτικές ενώσεις που 

ονομάζονται Δενδρόμορφοι Μυκορριζικοί  Μύκητες (ΔΜΜ), τα οποία δρουν ως βιο-ενισχυτές. 

Έχουν τη δυνατότητα να βελτιώνουν σημαντικά τα χαρακτηριστικά του εδάφους της ριζόσφαιρας.  

Αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε καλύτερη δομή του εδάφους και τονώνει την ανάπτυξη 

των φυτών τόσο υπό κανονικές, όσο και υπό αντίξοες συνθήκες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι  

οι ΔΜΜ επάγουν μια βελτίωση στην πρόσληψη των θρεπτικών συστατικών, προωθώντας τη 

βιοσύνθεση των διαφόρων βιολογικά σημαντικών μεταβολιτών. Μεταξύ αυτών, ιδιαίτερα 

σημαντικές είναι οι φυτικές ορμόνες, συμπεριλαμβανομένης της GA και της αυξίνης, οι οποίες 

διαδραματίζουν έναν μοναδικό ρόλο στη ρύθμιση της ανάπτυξης των φυτών τόσο υπο κανονικές 

όσο και υπό ανιξοες συνθήκες. Η δραστηριότητα του φυτοορμονών όπως οι κυτοκινίνες και η 

ινδολο-οξικό οξύ είναι σημαντικά υψηλότερη σε φυτά που εμβολιάστηκαν με ΔΜΜ. H 

mεγαλύτερη παραγωγή ορμόνης οδηγεί ως τελικό αποτέλεσμα στην καλύτερη αύξηση και 

ανάπτυξη των φυτών. 

 

Να μην προκαλούν ρύπανση της ατμόσφαιρας  και να αυξανουν τη 
γονιμότητα του εδάφους 

Η χρήση των βιο-λιπασμάτων δεν είναι μόνο οικονομικά αποδοτική· περιορίζει επίσης το 

πρόβλημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Τα βιο-λιπάσματα είναι φιλικά προς το περιβάλλον, 

διότι όχι μόνο αποτρέπουν τις ζημιές σε μια φυσική πηγή, αλλά επίσης βοηθούν σε κάποιο βαθμό 

για τον καθαρισμό του φυτού από τα χημικά λιπάσματα που έχουν καθυζάνει. Τα βιο-λιπάσματα 

προωθούν τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με την υπερβολική χρήση 

χημικών λιπασμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, η χρήση τους χωρίς μόλυνση στη βιολογική γεωργία, 

τη βιώσιμη γεωργία, την πράσινη γεωργία και την αγροτική οικονομία  συμβάλλει στις οφέλημες 

για την υγεία περιβαλλοντικές πολιτικές σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. 

Όλα τα είδη των γεωργικών καλλιεργειών σε διάφορες οικολογικές γεωργικές 

δραστηριότητες μπορούν να επωφεληθούν από τη χρήση βιο-λιπασμάτων. Η παρατεταμένη χρήση 

βιο-λιπασμάτων επιτρέπει στο μικροβιακό πληθυσμό να παραμείνει και να συσσωρεύεται στο 
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έδαφος και έτσι να βοηθήσει στη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους και να συμβάλει στην 

αειφόρο γεωργία. 

Τα οργανικά λιπάσματα διατηρούν το περιβάλλον του εδάφους πλούσιο σε όλους τους 

τύπους των μικρο- και μακρο-θρεπτικών ουσιών μέσω δέσμευσης του αζώτου, διαλυτοποίησης ή 

ανοργανοποίησης φωσφόρου και καλίου,  απελευθέρωσης  ουσιών που ρυθμίζουν την ανάπτυξη 

των φυτών, παραγωγής αντιβιοτικών και βιοδιάσπασης των οργανικών ουσιών στο έδαφος. Η 

καλλιέργεια φυτών με τη βοήθεια  βιο-λιπασμάτων είναι συμφέρουσα για την προστασία του 

εδάφους από τη διάβρωση. Τα οργανικά λιπάσματα μπορούν να θέσουν σε λειτουργία θρεπτικά 

συστατικά που ευνοούν την ανάπτυξη της βιολογικής δραστηριότητας του εδάφους. Έτσι, 

αποτρέπουν τις μικρο-διατροφικές ανεπάρκειες στα φυτά και  εξασφαλίζουν την καλύτερη 

απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών και την αυξημένη ανοχή σε  στρες από ξηρασία και 

υγρασία, παράγοντες που συμβάλλουν σημαντικά στην γονιμότητα του εδάφους. 

 

Απεκκρίνοντας αντιβιοτικά και δρώντας σαν ένα λοιμοκτόνα 
Η χρήση των βιο-λιπασμάτων μπορεί να προωθήσει τον ανταγωνισμό και το βιολογικό 

έλεγχο των φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών. Έτσι, η θετική επίδραση στην μικροβιολογία του 

εδάφους έχει ασκηθεί: καταστολή ή έλεγχος μέσω ανταγωνισμού των παθογόνων πληθυσμών των 

μικροοργανισμών που υπάρχουν στο έδαφος. 

Οι στρατηγικές για βιολογικό έλεγχο των ειδών μυκήτων στις καλλιέργειες, 

περιλαμβάνουν τη χορήγηση βιο-λιπασμάτων που παράγονται με βιολογική αποδόμηση, ώστε να 

ελέγχονται το παράσιτα - στόχοι και τα παθογόνα. Μέσω των σιδεροφόρων και των αντιβιοτικών 

που παράγονται από αυτά, τα οργανικά λιπάσματα αντιδρούν στα παθογόνα βακτήρια των φύλλων 

ή της ριζόσφαιρας, τους μύκητες και τα έντομα. 

Οι Δενδρόμορφοι  Μυκορριζικοί Μύκητες (ΔΜΜ) έχουν τη δυνατότητα να μειώνουν τη 

ζημία που προκαλείται από τους παθογόνους μύκητες , τους νηματώδεις και τα βακτήρια που 

μεταδίδονται από το έδαφος. Η μετα-ανάλυση έδειξε ότι  οι ΔΜΜ συνήθως μειώνουν τις 

επιδράσεις των παθογόνων μυκήτων. Έχουν  προταθεί  διαφορετικοί μηχανισμοί  που να 

εξηγήσουν τον προστατευτικό ρόλο των μυκορριζικών μυκήτων. Ο κύριος μηχανισμός είναι ο 

τροφικός, επειδή τα φυτά με καλή κατάσταση του φωσφόρου, είναι λιγότερο επιρρεπείς σε βλάβες 

από παθογόνα. Οι μη-τροφικοί  μηχανισμοί είναι επίσης σημαντικοί, διότι τα φυτά με μυκόρριζα  

και τα φυτά χωρίς αυτή στην ίδια εσωτερική συγκέντρωση  φωσφόρου μπορούν ακόμη να 

επηρεάζονται διαφορετικά από παθογόνα.  

Τέτοιοι μη-τροφικοί μηχανισμοί περιλαμβάνουν την ενεργοποίηση συστημάτων 

προστασίας των φυτών, τις αλλαγές στα μοντέλα εξίδρωσης και τις συνοδευτικές αλλαγές στους 

μυκορριζοσφαιρικούς  πληθυσμούς, την αύξηση της ξυλοποίησης των κυτταρικών τοιχωμάτων 

και  τον ανταγωνισμό για χώρο αποίκισης και θέσεις μόλυνσης. 
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Πρόσφατα, αρκετά μυκητιασικά ενδόφυτα όπως το Trichoderma spp. (Ascomycota) και το 

Sebacinales (Basidiomycota, με Piriformospora που αναφέρεται ως πρότυπος οργανισμός), οι 

οποίες είναι διαφορετικές από τους μυκορριζικούς τύπους  επικέντρωσαν την επιστημονική 

προσοχή. Αυτές οι μύκητες είναι σε θέση να ζουν τουλάχιστον σε ένα μέρος του κύκλου ζωής του 

φυτού για να αποικίσουν τις ρίζες του και να μεταφέρουν θρεπτικά συστατικά στους ξενιστές 

τους, χρησιμοποιώντας μηχανισμούς που δεν είναι ακόμη σαφές. Λαμβάνουν μεγαλύτερη 

προσοχή, τόσο ως φυτικά εμβόλια που εύκολα πολλαπλασιάζονται in vitro, όσο και ως πρότυπο 

οργανισμού για την ανίχνευση των μηχανισμών της μεταφοράς τροφίμων μεταξύ των 

ενδοσυμβιωτικών μυκήτων και των ξενιστών τους. 

Τα Trichoderma spp. έχουν μελετηθεί εκτενώς και χρησιμοποιούνται εκτενώς για τις 

ιοεντομοκτόνες (μυκοπαρασιτικές) ικανότητες και το δυναμικό τους για βιοέλεγχο (επαγωγέας 

αντοχής σε ασθένειες) και έχουν χρησιμοποιηθεί ως πηγές ενζύμων στην βιοτεχνολογική 

παραγωγή. Τώρα υποτίθεται (με βάση πειστικές αποδείξεις) ότι προκαλούν επίσης πολλές 

αντιδράσεις των φυτών. Μεταξύ των σημαντικότερων είναι η καλύτερη ανοχή σε αβιοτικό στρες, 

η χρήση αποτελεσματικών θρεπτικών ουσιών και η ανάπτυξη οργάνων και η μορφογένεση. 

Με βάση αυτές τις επιδράσεις αυτά τα μυκητιασικά ενδόφυτα μπορούν να θεωρηθούν ως 

ένα βιολογικά παρασιτοκτόνα και ως βιοδιεγερτικά. 

 

Βελτίωση των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων του εδάφους 
Τα οργανικά λιπάσματα συμβάλλουν στη διατήρηση καλύτερων φυσικών συνθηκών στο 

έδαφος μέσω βελτίωσης της δομής και της συσσωμάτωσης των σωματιδίων του χώματος, του 

περιορισμού της συμπύκνωσης και της αύξησης των χώρων των πόρων και της διείσδυσης του 

νερού. Βελτιώνουν τη δομή του εδάφους και επιτρέπουν την καλύτερη επεξεργασία· παρέχουν 

καλύτερο αερισμό του εδάφους και διαρροή νερού, μειώνουν τη διάβρωση του εδάφους. Τα βιο-

λιπάσματα χρησιμεύουν ως η κύρια πηγή τροφής για τους μικροβιακούς πληθυσμούς· έτσι το 

έδαφος διατηρείται ζωντανό. Συμβάλλουν επίσης στις χημικές συνθήκες του εδάφους, μέσω 

βελτίωσης της διαθεσιμότητας των θρεπτικών συστατικών, αφήνοντας ελεύθερα χημικά στοιχεία 

και διευκολύνοντας την πρόσληψη τους από το ριζικό σύστημα. Έτσι, παρέχουν βελτιωμένη 

ικανότητα ανταλλαγής θρεπτικών ουσιών στο έδαφος, ως αποτέλεσμα των ευεργετικών 

επιδράαεων στη φυσικοχημική σταθερότητα τους. Ως αποτέλεσμα της καλής δομής και της 

βελτιωμένης σταθερότητας ευνοείται επίσης η ανάπτυξη των ριζών. 

Η διατήρηση της καλής δομής του εδάφους σε όλα τα οικοσυστήματα εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από τους μυκορριζικούς μύκητες. Ο σχηματισμός και η συντήρηση της δομής του εδάφους 

επηρεάζεται από τις ιδιότητες του, από την αρχιτεκτονική των ριζών των καλλιεργειών και από 

τις πρακτικές διαχείρισης. Η χρήση μηχανημάτων και λιπασμάτων θεωρείται ότι προκαλεί 



 

 pg. 8 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

αποικοδόμηση του εδάφους, το οποίο είναι ένα βασικό συστατικό της δομής του. Οι μυκορριζικοί 

μύκητες συμβάλλουν στη διατήρηση καλής δομής του εδάφους μέσω των ακόλουθων διεργασιών: 

- Ανάπτυξη των εξωτερικών υφών στο έδαφος· δημιουργία μιας σκελετικής δομής η οποία 

διατηρεί τα σωματίδια του εδάφους μαζί· 

- Δημιουργία συνθηκών από τις εξωτερικές υφές που ευνοούν το σχηματισμό μικρο-

συσσωματωμάτων· 

- Επέκταση των μικρο-συσσωματώσεων των εξωτερικών υφών και των ριζών για το 

σχηματισμό μακρο-συσσωματωμάτων· 

- Άμεση διείσδυση των πόρων άνθρακα του φυτού στο έδαφος. Αυτή η διεργασία 

επηρεάζει το σχηματισμό των συσσωματωμάτων του εδάφους, επειδή ο άνθρακας στο έδαφος 

είναι ζωτικής σημασίας για το σχηματισμό της οργανικής ύλης, που είναι απαραίτητη για την 

σκλήρυνση των σωματιδίων του εδάφους. Οι υφές των ΔΜΜ είναι πιο σημαντικές σε αυτή τη 

διαδικασία από τη υφές των σαπροτροφικών μυκήτων λόγω του μακρού χρόνου παραμονής τους 

στο έδαφος. Επιπλέον, οι ΔΜΜ παράγουν γλομαλίνη (12-45 mg / cm3), μια ειδική πρωτεΐνη 

χώματος με ακόμα άγνωστη βιοχημική φύση. Η γλομαλίνη έχει μεγάλύτερο χρόνο παραμονής στο 

έδαφος από τις υφές, πραγμα που επιτρέπει  μια  μακρύτερη επίμονη συμβολή στη συνολική 

σταθερότητα του εδάφους. Ο χρόνος παραμονής των υφών θεωρείται ότι κυμαίνεται από ημέρες 

έως μήνες, και για τη γλομαλίνη – από 6 έως 42 χρόνια. Πιστεύεται ότι η γλομαλίνη  παίζει το 

ρόλο κόλλας για το έδαφος που σκληραίνει τις υφές. Ο μηχανισμός συνίστατι στον σχηματισμό 

κολλώδων σχηματισμών από τις υφές που μοιάζουν με σάκο. Αυτό οδηγεί στη σταθερότητα των 

αδρανών υλικών. 

 

Βελτίωση της απόδοσης των γεωργικών καλλιεργειών, ακόμη και κάτω από 
δυσμενείς συνθήκες άρδευσης 

Τα οργανικά λιπάσματα αυξάνουν την ικανότητα του εδάφους να συγκρατεί το νερό και 

τα θρεπτικά συστατικά, και επίσης να βελτιώσει την αποστράγγιση και την απορρόφηση της 

υγρασίας, ιδιαίτερα σε εδάφη με δομικά ελαττώματα ή έλλειψη θρεπτικών ουσιών. Αυξάνουν  την 

ανοχή σε στρες από  την ξηρασία και την υγρασία. Με τον τρόπο αυτό αυξάνουν την απόδοση, 

ακόμα και από φυτά που δεν έχουν επαρκή φυσική ύδρευση ή άρδευσης. Για παράδειγμα, η ένωση 

με ΔΜΜ βελτιώνει την υδραυλική αγωγιμότητα της ρίζας σε χαμηλότερα υδάτινα δυναμικά του 

εδάφους και αυτή η βελτίωση είναι ένας από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην καλύτερη 

πρόσληψη νερού από τα φυτά. Επίσης, σε μυκορριζικά φυτά δεν παρατηρείται  μαρασμός των 

φύλλων, μετά την ξήρανση του εδάφους, ακόμα και σε σημαντικά μειωμένο δυναμικό νερού στο 

έδαφος (περίπου 1,0 MPa). Η επαγόμενη από  τα μυκόρριζα ανοχή στην ξηρασία μπορεί να 

σχετίζεται με παράγοντες που συνδέονται με τον αποικισμό με ΔΜΜ, όπως η βελτιωμένη 

περιεκτικότητα σε νερό και  δυναμικό σπαργής στα φύλλα, η συντήρηση της λειτουργίας και της 
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διαπνοής των στομάτων, υψηλότερη υδραυλική αγωγιμότητα και αυξημένο μήκος και ανάπτυξη 

της ρίζας. 

 

Φιλικότητα προς το περιβάλλον  και  περιβαλλοντική ασφάλεια 
Η πιο σημαντική λειτουργία των βιο-λιπασμάτων είναι η σημαντική μείωση της ρύπανσης 

του περιβάλλοντος και η βελτίωση της αγροτικής και οικολογικής σταθερότητα. 

Τα οργανικά λιπάσματα είναι φιλικές προς το περιβάλλον, οργανικές ουσίες σε σύγκριση 

με τα χημικά λιπάσματα. Δεν προκαλούν καμία βλάβη στο οικοσύστημα και είναι πολύτιμες για 

το περιβάλλον επειδή επιτρέπουν τη μειωμένη χρήσης  χημικών λιπασμάτων στη φυτική 

παραγωγή σε όλο τον κόσμο. Ακριβώς λόγω των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων, η ζήτηση για 

τα βιολογικά λιπάσματα έχει αυξηθεί κατά την τελευταία δεκαετία. Οι δραστηριότητές τους 

επηρεάζουν το οικοσύστημα του εδάφους και παράγουν πρόσθετες ουσίες για τα φυτά. 

Εξασφαλιζοντας μια συνεχή τροφοδοσία ισόρροπων μικροθρεπτικών συστατικών για τα φυτά και 

την εξαλείφοντας τις ασθένειες των φυτών, τα βιο-λιπάσματα βελτιώνουν τη διατήρηση της υγείας 

των φυτών και συμβάλλουν στην οικολογία του εδάφους.  

Ο προσφερόμενος εφοδιασμός με θρεπρικά στοιχεία πριν την  προώθηση της ανάπτυξης 

ευεργετικών μικροοργανισμών, συμβάλλει στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας. 

Μακροπρόθεσμα, τα βιο-λιπάσματα έχουν προγραμματιστεί να δρουν ως  συμπλήρωση και, 

ανάλογα με την περίπτωση, να αντικαταστήσουν τα συμβατικά χημικά λιπάσματα λόγω των 

αναμενόμενων οικονομικών και περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων τους. 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
 

Ο όρος «βιο-λίπασμα» από μόνο του σημαίνει «ζωντανό λίπασμα». Η ποιότητα των 

βιολογικών λιπασμάτων απαιτεί ενδελεχή μελέτη όχι μόνο των μικροβιακών χαρακτη-ριστικών 

τους, αλλά και διευκρίνιση των προληπτικών μέτρων  και των περιορισμών σχετικά με τη χρήση 

τους σε εργαστήρια, στην παραγωγή και στο πεδίο. 

Τα βιο-λιπάσματα προσφέρουν μια σειρά από ευκαιρίες για την ανάπτυξη καλύτερων 

γεωργικών πρακτικών, λόγω των πλεονεκτημάτων και των παροχών που προβλέπονται για 

έδαφος, τις καλλιέργειες και τους αγρότες. Ωστόσο, υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με αυτές τις 

πρακτικές που είναι σαφώς αναγνωρισμένες. Οι περιορισμοί αυτοί απαιτούν μελέτες 

σκοπιμότητας που διενεργούνται με σκοπό να βρεθούν καλύτερες λύσεις για κάθε περίπτωση στις 

γεωργικές δραστηριότητες. 

Μερικά από τα βασικά εμπόδια παρουσιάζονται παρακάτω. 
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Έλλειψη κανονισμών και εγκαταστάσεων για την εξέταση των δειγμάτων 
Η μελλοντική έρευνα των βιολογικών λιπασμάτων θα πρέπει να επικεντρωθεί στον 

εντοπισμό διαθέσιμων επιλογών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και στην προσφορά 

έγκυρων πλαισίων για την ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών στον κόσμο που 

επιτρέπουν βελτιώσεις στην απόδοση και μετέπειτα προσφορά ενός προϊόντος στη βιομηχανία 

στην παγκόσμια οικονομία. Επίσης, για να ελέγχεται η ασφάλειά τους σε όλο τον κόσμο θα πρέπει 

να πραγματοποιούνται τεχνικές μελέτες. Απαιτούνται μελέτες για τη χρήση των βιολογικών 

λιπασμάτων σε διάφορες περιοχές του κόσμου για να αποκτηθεί ένα πλαίσιο που  διευκολύνει την 

ανάπτυξη της μελλοντικής έρευνας στον τομέα της γεωργίας και, ως εκ τούτου, να προωθηθεί  η 

μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζεται με τη συνεχή χρήση των χημικών 

λιπασμάτων. 

 

Ανεπαρκής προώθηση των βιο-λιπασμάτων και χαμηλό επίπεδο αποδοχής 
από τους αγρότες 

Τα βιο-λιπάσματα είναι μια τεχνολογική καινοτομία που έχει τη δυνατότητα να αυξάνει 

την απόδοση, να μειώνει το κόστος παραγωγής και να βελτιώνει την κατάσταση του εδάφους. Τα 

βιο-λιπάσματα αποτελούν την υλοποίηση μιας καινοτόμου προσέγγισης για τη βιώσιμη γεωργία, 

που συμπεριλαμβάνει επιστήμονες, δημιουργούς τεχνολογιών, πολιτικούς, επιχειρηματίες και 

παραγωγούς γεωργικών προϊόντων. 

Ανεξάρτητα από το σοβαρό δυνητικό τους, τα βιο-λιπάσματα δεν έχουν λάβει ακόμη 

δημοτικότητα μεταξύ των αγροτών μέσω της επαρκούς αποδοχής τους. Υπάρχουν διάφοροι 

παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση των βιο-λιπασμάτων από τους παραγωγούς γεωργικών 

προϊόντων. Γνωρίζοντας τους διάφορους περιορισμούς ή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

αγρότες στη χρήση οργανικών λιπασμάτων, μπορεί να αυξηθεί ο βαθμός αποδοχής των 

βιολογικών λιπασμάτων μέσω της επίλυσης αυτών των ζητημάτων και προβλημάτων. 

Τα βιο-λιπάσματα δεν είναι ακριβά για τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων λόγω του 

χαμηλού κόστους παραγωγής τους και της ικανότητάς τους να βοηθήσουν στη βελτίωση της 

δομής του εδάφους, της υφής και της υδατοχωρητικότητας στην αγροτική οικονομία. Ωστόσο, οι 

παραγωγοί γεωργικών προϊόντων δεν γνωρίζουν τα οφέλη των βιολογικών λιπασμάτων,   «για  

την αύξηση των βιώσιμων αποδόσεων».  

Η έλλειψη επίγνωσης της συγκέντρωσης, του χρόνο και του τρόπου εφαρμογής του βιο-

λιπάσματος· για την αποτελεσματικότητα των βιολογικών λιπασμάτων, σε σύγκριση με το τη 

γνώση τους για τη χρήση των συμβατικών και δοκιμασμένων ανόργανων λιπασμάτων, είναι ένας 

σοβαρός περιορισμός της εφαρμογής τους σε μεγάλη κλίμακα. Επιπρόσθετα, σε αυτά τα 

θεμελιώδη προβλήματα μπορούν να προστεθούν και οικονομικούς (η έλλειψη έγκαιρης 
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διαθεσιμότητας κεφαλαίων για χρηματοδότηση ή / και η έλλειψη επιδοτήσεων),  τεχνικούς (η 

έλλειψη καθοδήγησης από εξειδικευμένο προσωπικό, η έλλειψη βιο-λιπασμάτων και 

εγκαταστάσεις νερού) και άλλους περιορισμούς (έλλειψη ενδιαφέροντος και εμπιστοσύνης στις 

διαφορετικές πρακτικές της βιο-λίπανσης). 

Επιπλέον, οι επιχειρηματίες δεν διαθέτουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για την ορθή 

εφαρμογή των βιο-λιπασμάτων και επομένως έχουν μόνο μια περιορισμένη ικανότητα  προς 

υποστήριξη σημαντικών στρατηγικών μάρκετινγκ. Οι πολιτικοί πρέπει να εντείνουν τις 

προσπάθειές τους για την προώθηση, την αποδοχή και τη διανομή των βιολογικών λιπασμάτων 

και την προώθηση του ανταγωνισμού με την καλά αναπτυγμένη βιομηχανία των ανόργανων 

λιπασμάτων. 

Η έννοια της κυβέρνησης  που συνδέεται με τις πολιτικές για την προώθηση των 

τεχνολογιών είναι να ενημερώνει τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων σχετικά με το ευρύ 

φάσμα των εναλλακτικών τεχνολογιών που έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητα και τη 

διαθεσιμότητά τους, να προωθεί την ενεργό συμμετοχή του γεωργού στην προσαρμοστική έρευνα, 

προκειμένου να βελτιωθεί η κατανόησης του προϊόντος και ταυτόχρονα, να δημιουργήθεί μια 

πρόβλεψη της ζήτησης. 

Προκειμένου να προωθηθεί η βιώσιμη γεωργία, οι κρατικές και οι τοπικές αρχές πρέπει να 

υποστηρίξουν την ευρεία εφαρμογή των βιο-λιπασμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, δίνεται έμφαση 

στην επίτευξη όλο και μεγαλύτερων σοδειών υψηλότερης ποιότητας σε διάφορες κατευθύνσεις:  

η παραγωγή εμβολίων· την ανάπτυξη προγραμμάτων για τους αγρότες ώστε να γνωρίζουν πώς να 

εφαρμόζουν τα εμβόλια και  προγράμματων επίδειξης και ενημέρωσης για να εξηγηθούν στους 

αγρότες τα πλεονεκτήματα  των εμβολιάσμένων καλλιεργιών. 

 

Πιθανοί κίνδυνοι για την ασφάλεια των καταναλωτών, την φυσικοχημική 
και βιολογική σταθερότητα του εδάφους 

Η υψηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία μπορεί να κάψει τα φύλλα και τις ρίζες των φυτών· 

η παρουσία του κοπριάς μπορεί να αυξήσει την ποσότητα των φυτών των ζιζανίων. Η παρουσία 

των βαρέων μετάλλων (π.χ., υδράργυρος, χρώμιο, μόλυβδος) αποτελεί απειλή λόγω της 

ενδεχόμενης καρκινογόνου δράσης τους και της ικανότητάς τους για βιολογική συσσώρευση και 

βιολογική αύξηση στην τροφική αλυσίδα. Ως εκ τούτου, η χρήση της κοπριάς να γονιμοποιήσει 

το έδαφος πρέπει να εκτιμηθεί καλά. 

 

Η μείωση του πληθυσμού των βακτηρίων υπό ορισμένες κλιματολογικές 
συνθήκες και η επιρροή των γύρω χλωρίδας και πανίδας 

Όταν εφαρμόζονται στους σπόρους, τις ρίζες ή στο έδαφος τα βιολογικά λιπάσματα 

κινητοποιούν τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών μέσω της βιολογικής δραστηριότητάς 
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τους, και ιδίως προωθούν την ανάπτυξη της μικροχλωρίδας, και έτσι την υγεία του εδάφους στο 

σύνολό της. Ωστόσο, η βιολογική αποτελεσματικότητα τους εξαρτάται από πολλούς βιοτικούς και 

αβιοτικούς παράγοντες. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες - αλλαγές στη θερμοκρασία και την 

υγρασία μπορούν να προκαλέσουν μείωση στους βακτηριακούς πληθυσμούς. Παρόμοιες 

αρνητικές επιπτώσεις στην ποσότητα των βακτηρίων  μπορούν να επιδράσουν στη γύρω χλωρίδα 

και πανίδα, που ανταγωνίζονται με τους εισαγμένους ωφέλιμους μικροοργανισμούς για τα 

θρεπτικά συστατικά και άλλους ζωτικής σημασίας παράγοντες στη μικρο-οικολογική θέση. Οι 

αντιμαχόμενοι μικρο-οργανισμοί που υπάρχουν ήδη στο έδαφος ανταγωνίζονται με τα μικροβιακά 

εμβόλια και πολλές φορές δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική εγκατάστασή τους  μέσω 

ανταγωνισμού με τον πληθυσμό του εμβολίου. 

Άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν είναι η μη-ειδικές σχέσεις μεταξύ ξενιστή και 

εμβολίου, διάφορες φυσικές και χημικές συνθήκες του εδάφους, η κακή ανταγωνιστική ικανότητα 

των τοπικών στελεχών και η έλλειψη κατάλληλων μορφών. Για παράδειγμα, η 

αποτελεσματικότητα του φυτού που συνδέεται με τη δέσμευση του αζώτου από αζωροδεσμετικά 

βακτήρια μπορούν να παρεμπδιστούν λόγω της περιορισμένης παροχής ενέργειας και 

υποστρωμάτων. 

 

Απαιτήσεις για την εφαρμογή 
Η εκτεταμένη και μακροχρόνια χορήγηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε συσσώρευση  

αλάτων, θρεπτικών ουσιών και των βαρέων μετάλλων που μπορούν να έχουν δυσμενείς 

επιδράσεις στην ανάπτυξη των φυτών, την ανάπτυξη των οργανισμών του εδάφους, την ποιότητα 

του νερού και την ανθρώπινη υγεία. Η υπερβολική εφαρμογή μπορεί να δημιουργήσει πολύ υψηλά 

επίπεδα του αζώτου, της αμμωνίας, και των αλάτων, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε 

σημαντική μείωση της ανάπτυξης των φυτών, καθώς και σε προβλήματα για τους παραγωγούς 

αγροτικών  προϊότων και το έδαφος. Είναι  αναγκαία η εφαρμογή μεγάλων ποσοτήτων ανά μονάδα 

επιφάνειας, λόγω της χαμηλής περιεκτικότητας σε θρεπτικά συστατικά σε σχέση με τα χημικά 

λιπάσματα, για την παροχή βασικών μακροθρεπτικών συστατικών σε επαρκείς ποσότητες για την 

αύξηση και την ανάπτυξη των φυτών. Επίσης, μπορούν να προκύψουν κάποιες διατροφικές 

ελλείψεις που προκαλούνται από την κακή μεταφορά των μικρο- και μακρο-θρεπτικών 

συστατικών. 

Έτσι, η εφαρμογή τεχνικών για την βιο-λίπανση απαιτεί την παρακολούθηση των 

περιβαλλοντικών μεταβλητών που συμμετέχουν στις μεταβολικές διεργασίες, την απόκτηση 

βιολογικών πρώτων υλών, επενδύσεις κεφαλαίου, χρόνο και εκπαιδευμένο προσωπικό. 

Προκειμένου να επιτευχθεί η βιώσιμη γεωργία είναι απαραίτητη η εφαρμογή σχεδίων, 

προγραμμάτων, έργων και πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στα οφέλη που προκύπτουν για τους αγρότες και τους 

παραγωγούς. 
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟ-
ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ 

 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό, κοινό για τα περισσότερα  βιο-λιπάσματα είναι η μη 

προβλεψιμότητα της αποτελεσματικότητάς τους. Αυτή είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να 

βελτιωθεί το αποτέλεσμα της εφαρμογής των βιο-λιπασμάτων. 

Και η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από την τεχνολογία της παραγωγής βιο-

λιπασμάτων. Αν και η τεχνολογία για την παραγωγή βιο-λιπασμάτων έχει χαμηλότερο κόστος και 

είναι καθαρή  απο περιβαλλοντική άποψη, αρκετοί περιορισμοί  στενεύουν την εφαρμογή ή την 

εκτέλεσή της. Οι περιορισμοί αυτοί είναι τεχνολογικοί, υποδομικοί, οικονομικοί, 

περιβαλλοντικοί, η μη συνειδητοποίηση και η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού. Οι διάφοροι 

περιορισμοί επηρεάζουν την τεχνολογία της παραγωγής, την εμπορία και την χρήση των βιο-

λιπασμάτων. 

 

Τεχνολογικοί περιορισμοί 
Παρά τη σημαντική βελτίωση των τεχνολογιών της βιο-λίπανσης, με την πάροδο των ετών 

και την πρόοδο στον τομέα της παραγωγής βιο-λιπασμάτων, η τεχνολογία δεν είναι ικανοποιητική. 

Οι τεχνολογικοί περιορισμοί που αντιμετωπίζουν οι βιολογικοί και συμβατικοί παραγωγοί 

αγροτικών προϊόντων στη χρήση των βιολογικών γεωργικών πρακτικών επικεντρώνονται στα 

ακόλουθα σημεία: 

 

Τα στελέχη για την παραγωγή 
Η χρήση ακατάλληλων, λιγότερο αποτελεσματική στελεχών για την παραγωγή βιο-

λιπασμάτων μπορεί να προκαλέσει ένα μικρό πληθυσμό μικροοργανισμών και αυτό είναι  ένας 

σημαντικός περιορισμός. Η έλλειψη ειδικών στελεχών για μια δεδομένη περιοχή είναι ένας από 

τους  μεγαλύτερους περιορισμούς, επειδή τα βιο-λιπάσματα είναι ειδικά όχι μόνο για μια 

συγκεκριμένη  καλλιέργεια, αλλά επίσης  για ένα συγκεκριμένο τύπο του εδάφους. Επιπλέον, τα 

επιλεγμένα στελέχη θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικά σε σύγκριση με άλλα στελέχη σε 

διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Θα πρέπει επίσης να διαθέτουν την ικανότητα να 

επιβιώνουν τόσο σε υγρό μέσο, όσο και σε μεταφορέα - εμβόλιο. Ένα άλλο πρόβλημα θα 

μπορούσε να είναι το υψηλό επίπεδο των ρύπων. Ως εκ τούτου, το καλύτερο προϊόν πρέπει να 

περιέχει ένα καλό, αποτελεσματικό στέλεχος σε κατάλληλη συγκέντρωση (πληθυσμός) και θα 

πρέπει να είναι ελεύθερο από άλλους μικροοργανισμούς.  

Εξάλλου, σε περίπτωση προβληματικού εδάφους (όξινο, αλμυρό και αλκαλικό έδαφος), 

τα βιο-λιπάσματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν λόγω της μείωσης της αποτελεσμα-τικότητάς 
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τους. Όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή  η εφαρμογή των βιο-λιπασμάτων είναι  επίσης  

ανεπιτυχής. Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα από την εφαρμογή των βιο-λιπασμάτων μπορεί να 

αναμένεται στην περίπτωση δυσμενούς φωσφόρου στο έδαφος. Τέλος, τα βιο-λιπάσματα τείνουν 

να μεταλλαχθούν κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας και έτσι  αυξάνουν το κόστος της παραγωγής 

και  του ποιοτικού ελέγχου της διαδικασίας. Όλα αυτά επιβάλλουν επειγόντως την ανάγκη για 

σοβαρή ερευνητική δραστηριότητα για την αντιμετώπιση των ανωτέρω δυσμενών αλλαγών. 

 

Τεχνικό προσωπικό 
Το ανεπαρκές και άπειρο προσωπικό, καθώς και το ανεπαρκώς εξειδικευμένο τεχνικό 

προσωπικό μπορεί να συμβάλει σε τεχνικά προβλήματα κατά την εφαρμογή της τεχνολογίας για 

την παραγωγή βιο-λιπασμάτων. 

Η έλλειψη τεχνικών πληροφοριών και δεξιοτήτων για την εφαρμογή των βιο-λιπασμάτων 

αποτελεί σημαντικό εμπόδιο υψηλής έντασης, επειδή στους παραγωγούς  αγροτικών προϊόντων  

δεν έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες σχετικά με τις πτυχές της εφαρμογής τους. Η κακή οργάνωση 

της διαδικασίας εφαρμογής και η έλλειψη ελεύθερου χρόνου για την εφαρμογή των βιο-

λιπασμάτων κατά την περίοδο σποράς· η έλλειψη γνώσεων στο προσωπικό και τους αγρότες 

σχετικά με την τεχνολογία του εμβολιασμού  είναι ένα άλλο σημαντικό ζήτημα. 

Η πλειοψηφία του προσωπικού για τις πωλήσεις μάρκετινγκ δεν γνωρίζει τις ακριβείς 

τεχνικές για εμβολιασμό. Τα βιο-λιπάσματα είναι ζωντανοί οργανισμοί που απαιτούν τον 

κατάλληλο χειρισμό, τη μεταφορά και την αποθήκευσή τους. 

 

Η ποιότητα των μονάδων παραγωγής 
Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στις μονάδες παραγωγής μπορεί να οδηγήσει σε 

ακατάλληλο χειρισμό και εργασία  κατά τη διάρκεια της παραγωγής. 

 

Η ποιότητα του μέσου 
Η έλλειψη ενός φέροντος υλικού καλής ποιότητας ή  η  χρήση διαφορετικών μέσων από 

διαφορετικούς κατασκευαστές, χωρίς να είναι γνωστή  η ποιότητα των υλικών μπορεί να 

προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην αποτελεσματική χρήση της βιο-λιπασμάτων. 

Η ανικανότητα να χρησιμοποιήθεί ένα κατάλληλο μέσο στο οποίο τα βακτήρια μπορούν 

να πολλαπλασιαστούν, είναι η κύρια αιτία για τη μείωση της διάρκειας ζωής του βιο-λιπάσματος. 

Σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα και το κόστος στη μονάδα παραγωγής πρέπει να γίνει  η επιλογή 

του φέροντος υλικού. Ο φορέας καλής ποιότητας θα πρέπει να έχει μια καλή ικανότητα να 

διατηρεί την υγρασία, να είναι απαλλαγμένος από τοξικές ουσίες, να μπορεί να διανέμεται εύκολα 

σε μέρη και να  μπορούν να ρυθμίζονται εύκολα οι τιμές pΗ στο εύρος 6.5-7.0.  Σε κλιματολογικές 
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συνθήκες όπου κυριαρχούν ακρότηες  στις  συνθήκες του εδάφους και στις καιρικές συνθήκες, 

δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί ένας κατάλληλος φορέας που είναι σε θέση να υποστηρίζει την 

ανάπτυξη των βιο-λιπασμάτων. Καλύτερη ανάπτυξη των βακτηρίων παρατηρείται σε ένα στείρο 

μέσο και η καλύτερη μέθοδος αποστείρωσης είναι η ακτινοβολία γάμα. 

Στα βιο-λίπασμα που βασίζονται σε φορέα οι μικροοργανισμοί διατηρούν τη βιωσιμότητά 

τους μόνο για έξι μήνες. Δεν είναι ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε θερμοκρασίες 

πάνω από 30 °C. Η πυκνότητα του πληθυσμού αυτών των μικροβίων είναι μόνο 108 CFU ml κατά 

τη διάρκεια της παραγωγής. Αυτός ο αριθμός μειώνεται με κάθε μέρα που περνά. Ως εκ τούτου, 

τα βιο-λιπάσματα που βασίζονται σε φορέα (μέσο)  δεν είναι πολύ αποτελεσματικά και δημοφιλές 

ανάμεσα στους γεωργούς. 

Τα πιθανά μέτρα για τη μείωση αυτών των ελλείψεων περιλαμβάνουν τη χρήση 

αποστειρωμένων μέσων  και  την εγκατάσταση μιας κεντρικής μονάδας με εξοπλισμό 

αποστείρωσης· αναγνώριση σε διάφορες χώρες κοινών φέροντων υλικών με βάση τη 

διαθεσιμότητα,  και  συμβουλές προς τους παραγωγούς. 

Η εναλλακτική λύση είναι τα λεγόμενα υγρά οργανικά λιπάσματα. Τα υγρά οργανικά 

λιπάσματα αποτελούν ένα ειδικό υγρό σκεύασμα που περιέχει όχι μόνο τους επιθυμητούς 

μικροοργανισμούς και τα θρεπτικά συστατικά τους, αλλά επίσης και συγκεκριμένες κυτταρικές 

προστάτες ή χημικές ουσίες οι οποίες διεγείρουν το σχηματισμό σπορίων ή κύστεων για 

μακρύτερη διατήρηση της βιωσιμότητας και μεγαλύτερη ανοχή στις δυσμενείς συνθήκες. Η 

διάρκεια ζωής των μικροβίων στα υγρά  οργανικά λιπάσματα είναι δύο χρόνια με αριθμό 

υψηλότερο από 109 CFU / ml, ο οποίος διατηρείται μόνιμα. Είναι ανθεκτικά σε υψηλές 

θερμοκρασίες (55 °C) και στην υπεριώδη ακτινοβολία. Δεδομένου ότι αυτά είναι μια υγρή μορφή, 

η εφαρμογή τους στα  χωράφια είναι επίσης πολύ απλή και εύκολη. Τα προϊόντα αυτά 

εφαρμόζονται με τη βοήθεια ψεκαστηρών χειρός, ηλεκτρικών ψεκαστηρών, δεξαμενών 

υδρολίμανσης, κ.λπ. Η ανάπτυξη κατάλληλων εναλλακτικών μορφών, δηλ. υγρών εμβολίων / 

κοκκώδων παρασκευασμάτων για όλα τα βιο-εμβόλια  απαιτεί τυποποίηση των μέσων, της 

μέθοδου ενοφθαλμισμού, κ.λπ. για τα νέα προϊόντα. 

 

Η ποιότητα των εμβολίων 
Η παραγωγή εμβολίων χωρίς να κατανοούνται  οι βασικές μικροβιολογικές τεχνικές 

απειλεί την ποιότητα των εμβολίων και ως εκ τούτου την αποτελεσματικότητά τους. Η πιθανή 

απομάκρυνση του περιβλήματος του σπόρου από το σπόρο, λόγω  επεξεργασίας των σπόρων με 

το διάλυμα των βιο-λιπασμάτων μπορεί να οδηγήσει σε επιδείνωση της βλάστησης. Η ανεπαρκής 

μορφή του σκευάσματος (των προϊόντων) μπορεί να είναι ένα σοβαρό εμπόδιο για την 

εμπορευματοποίηση των βιο-λιπασμάτων. Ωστόσο, η ζήτηση για υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες 

είναι μια καλή προϋπόθεση για καινοτόμες λύσεις στην κατεύθυνση αυτή. 
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Προκειμένου να διαμορφωθούν εμβόλια με υψηλή ποιότητα, πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη οι ακόλουθες σκέψεις: ταυτοποίηση / επιλογή αποτελεσματικών (μικορριζικών) στελεχών 

για τη δέσμευση του αζώτου και διαλυτοποίηση και απορρόφηση φωσφόρου και ψευδαργύρου, 

ειδικών για δεδομένη τοποθεσία / καλλιέργεια / εδάφους, που αντιστοιχούν σε διαφορετικές 

αγροτικές και κλιματικές συνθήκες·  εφαρμογή βιοτεχνολογικών μεθόδων για τη βελτίωση των 

στελεχών·  ανταλλαγή καλλιεργειών μεταξύ χωρών με παρόμοιες κλιματολογικές συνθήκες και 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους για την ανευρεση καλύτερου στελέχους για μια 

συγκεκριμένη καλλιέργεια· έλεγχος της δραστηριότητα των καλλιεργειών κατά την αποθήκευση, 

για να αποφευχθούν αυθόρμητες μεταλλάξεις. 

 

Διάρκεια ζωής των εμβολίων 
Η σύντομη διάρκεια ζωής (συνήθως έξι μήνες) των εμβολίων απαιτεί την αποτελεσματική 

αποθήκευσή τους. Αυτό αποθαρρύνει τοσο τους επιχειρηματίες - να παράγουν περισσότερο από 

ό,τι θα μπορούσαν να πωλήσουν αμέσως,  όσο και τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων - να 

αγοράζουν περισσότερα από όσα χρειάζονται αυτή τη στιγμή, επειδή δεν θα μπορούσαν να 

διατηρήσουν το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε χώρες όπου εισάγονται μεγαλύτερες 

ποσότητες βιο-λιπασμάτων στην αγορά, συνήθως τα βιο-λιπάσματα δεν είναι προσαρμοσμένα 

στις τοπικές συνθήκες από την άποψη της διάρκεια ζωής και των μέσων αποθήκευσης. Για 

παράδειγμα, τα βιο-λιπάσματα που απαιτούν αποθήκευση σε δροσερό μέρος για μια μακρά 

διάρκεια ζωής, δεν είναι κατάλληλα για τις χώρες όπου οι θερμοκρασίες είναι συνήθως αρκετά 

υψηλές. Έτσι, δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι τα προϊόντα αυτά δεν πληρούν τα πρότυπα 

ποιότητας, και πιθανώς ως αποτέλεσμα θα χάσουν τη βιωσιμότητά τους λόγω ακατάλληλων 

συνθηκών αποθήκευσης. Ως εκ τούτου, κατά την παρασκευή του προϊόντος, είναι ζωτικής 

σημασίας να ληφθεί υπόψη η διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό διάφορες συνθήκες αποθήκευσης 

και χειρισμού. 

Τα προβλήματα στην ανάπτυξη του τομέα των βιολογικών λιπασμάτων συνήθως 

συνδέονται με χαμηλότερη ζήτηση λόγω της έλλειψης ευαισθητοποίησης και κατανόησης των 

βιολογικών λιπασμάτων. Σε πολλές περιπτώσεις, η παραγωγή παραμένει μια πρόκληση, όχι μόνο 

λόγω της τιμής της, αλλά και λόγω της περιορισμένης ζήτησης και των κακών μηχανισμών 

εφαρμογής που θα μπορούσαν να σχετίζονται με τις ειδικές απαιτήσεις για το χειρισμό και την 

αποθήκευση. Η διάρκεια ζωής του προϊόντος, η ποιότητα των φέροντων υλικών, οι συνθήκες 

αποθήκευσης (π.χ., η θερμοκρασία), ο χειρισμός (π.χ., οι μεταφορές) καθώς και η παρουσία 

προσμείξεων, επιρεάζουν τις εφαρμογές στα χωράφια και ως εκ τούτου, το ρυθμό απορρόφησης. 

Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να βελτιωθεί η διάρκεια ζωής των βιο-λιπασμάτων που 

παρασκευάζονται τοπικά σε διαφορετικές συνθήκες αποθήκευσης, προκειμένου να διασφαλιστεί 

ένα βιώσιμο προϊόν, για μια σημαντική χρονική περίοδο. 
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Περιορισμοί των υποδομών 
 

Εγκαταστάσεις παραγωγής 
Η έλλειψη πρόσβασης σε κατάλληλες εγκαταστάσεις για την παραγωγή είναι κυρίως 

περιορισμός υποδομής. Επιπλέον, η ανεπαρκής διαθεσιμότητα πρώτων υλών και η έλλειψή τους 

τη σωστή στιγμή δημιουργεί άλλο πρόβλημα. Οι πρόσληψη μικροβιολόγων στις μονάδες 

παραγωγής για την παρακολούθηση της παρασκευής και την κατασκευή  εγκαταστάσεων 

αποθήκευσης με χαμηλές θερμοκρασίες στα κέντρα παραγωγής, είναι μια καλή προσέγγιση για 

τη βελτίωση της υποδομής παραγωγής. 

Τα βιο-λιπάσματα πάσχουν από ανεπαρκείς προσεγγίσεις μάρκετινγκ και από έλλειψη 

τακτικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των βιο-λιπασμάτων, πράγμα που προκαλεί 

αβεβαιότητα και κίνδυνο ανάμεσα  στους αγρότες. 

 

Εξοπλισμός 
Η έλλειψη βασικού εξοπλισμού, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, κ.λπ. οδηγεί σε αύξηση 

της εργασίας, δεδομένου ότι η διαδικασία παρασκευής σε αυτή την περίπτωση είναι αργή και 

χρονοβόρα. 

 

Εργαστήρια, χώροι παραγωγής και  αποθήκες 
Η διαθεσιμότητα εργαστηρίων, χώρων παραγωγής, αποθηκών και άλλων  χώρων είναι 

πολύ σημαντική. Για να επεκταθεί η παραγωγή βιο-λιπασμάτων είναι απαραίτητη περισσότερη γη 

για την καλλιέργεια φυτών, για παράδειγμα  φυτών για χλωρή λίπανση. Η έλλειψη διατάξεων για 

την επιδότηση και την εμπορία των βιολογικών λιπασμάτων σε λογική τιμή είναι ένα άλλο 

σημαντικό σημείο. Ωστόσο, η αυξανόμενη ζήτηση για βιολογικών λιπασμάτων και η 

ευαισθητοποίηση ανάμεσα στους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων σχετικά με τη χρήση τους, 

διευκολύνουν την παραγωγή βιο-λιπασμάτων και ενθαρρύνουν τους επιχειρηματίες να 

ασχοληθούν με αυτό. 

 

Αποθήκευση πακέτων εμβολίου 
Η έλλειψη εγκαταστάσεων για την κρύα  αποθήκευση των εμβολίων είναι ένα πρόβλημα 

που απειλεί την ποιότητα των βιολογικών λιπασμάτων, δεδομένου ότι θα πρέπει να φυλάσσονται 

σε δροσερό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως ή ζεστό άνεμο. Οι ακατάλληλες 

εγκαταστάσεις αποθήκευσης μπορούν να εκθέσουν τα οργανικά λιπάσματα σε υψηλες 

θερμοκρασίες, η οποίες αποτελούν δυσμενή συνθήκη. 
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Οικονομικοί περιορισμοί 
 

Χρηματοδότηση 
Η έλλειψη πρόσβασης σε επαρκείς πόρους και τα προβλήματα στη λήψη τραπεζικών 

δανείων είναι ένα σοβαρό εμπόδιο. Η γενική χρήση και το κόστος των ανόργανων λιπασμάτων 

αυξάνεται συνεχώς. Εν τω μεταξύ, η αποτελεσματική χρήση τους εξακολουθεί να είναι χαμηλή, 

ενώ τα νομικά και τα περιβαλλοντικά πρότυπα ασκούν πίεση στην εφαρμογή τους. Τα βιο-

λιπάσματα (τα οποία είναι ανανεώσιμα), ως εναλλακτική λύση τους προσφέρουν υψηλή απόδοση 

της χρήσης, σχετικά χαμηλό κόστος και ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Επί του παρόντος, 

η χρηματοδότησή τους βελτιώνεται συνεχώς. 

 

Απόδοση των πωλήσεων 
Ο βιομηχανικός κλάδος των βιολογικών λιπασμάτων είναι ευάλωτος λόγω της χαμηλής 

απόδοση από την πώληση των προϊόντων σε μικρότερες μονάδες παραγωγής. Αυτό είναι σοβαρό 

πρόβλημα επειδή η οργάνωση και η λειτουργία των μεγάλων μονάδων παραγωγής  είναι 

πολύπλευρη, λόγω των επιστημονικών, οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

προβλημάτων που πρέπει να επιλυθούν. 

 

Φυσικοί και περιβαλλοντικοί περιορισμοί 
 

Εποχιακή ζήτηση για βιολογικά λιπάσματα 
Οι ανάγκη για βιο-λιπάσματα είναι εποχιακή, όπως είναι και οι απαιτήσεις για την παροχή  

ανανεώσιμων λιπασμάτων και ως εκ τούτου η παραγωγή βιο-λιπασμάτων και η διανομή τους 

γίνεται μόνο κατά τη διάρκεια ορισμένων μηνών του έτους. Οι παραγωγοί βιολογικών 

λιπασμάτων εαναι  αντιμέτωποι με την πρόκληση να αναπτύσσουν βελτιωμένα σκευάσματα, 

προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες και να τα διαθέτουν σε ένα καθεστώς που να 

ανταποκρίνεται στις χωρικές και χρονικές μεταβολές στην απόκριση των καλλιεργειών. Ως εκ 

τούτου, είναι απαραίτητη εκτεταμένη επιστημονική έρευνα σχετικά με την τεχνολογία για την 

ανάπτυξη παρασκευασμάτων  που μπορούν να ικανοποιήσουν αυτές τις απαιτήσεις. Χωρίς τέτοιες 

μελέτες οι κατασκευαστές δεν θα είναι σε θέση να επωφεληθούν από το πλήρες δυναμικό των 

βιολογικών λιπασμάτων. 

Γεωργικά μέτρα  
Η εφαρμογή των βιο-λιπασμάτων εξαρτάται συνήθως από άλλες γεωργικές 

δραστηριότητες που απαιτούν ταυτόχρονες δραστηριότητες. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη 

η σύντομη περίοδος της σποράς / φύτευσης σε μια δεδομένη περιοχή. Με τον τρόπο αυτό, τα βιο-

λιπάσματα πρέπει να εφαρμόζονται σε κατάλληλες δόσεις, ακολουθώντας τις συστάσεις για μια 
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συγκεκριμένη μέθοδο εφαρμογής. Οποιαδήποτε χρήση συγκολλητικών ουσιών κακής ποιότητας 

και ισχυρές δόσεις φυτοφαρμάκων θα μειώσει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των βιο-

λιπασμάτων. 

 

Χαρακτηριστικά του εδάφους 
Τα χαρακτηριστικά του εδάφους, όπως η αλατότητα, η οξύτητα, η ξύρανση, η διατηρηση  

υγρασίας, κ.λπ., είναι ζωτικής σημασίας. Η υψηλή θερμοκρασία του εδάφους ή η χαμηλή υγρασία 

του εδάφους, η ακραία οξύτητα ή αλκαλικότητα του εδάφους, η κακή διαθεσιμότητα φωσφόρου 

και μολυβδαινίου και η παρουσία υψηλών φυσικών πληθυσμών ή η παρουσία βακτηριοφάγων, 

όλα αυτά πρέπει να εξεταστούν, δεδομένου ότι επηρεάζουν την ανάπτυξη των μικροβίων, και την 

απόκριση του καλλιεργειών. Για παράδειγμα, οι εκδηλώσεις πεδίου των οργανικών λιπασμάτων, 

όπως τα αζωτοδεσμευτικά εμβόλια επηρεάζονται όχι μόνο από τα χαρακτηριστικά των φυτών (τον 

γονότυπο των καλλιεργειών) και εμβόλιο (μικροβιακού στελέχους), αλλά και από τις 

περιβαλλοντικές συνθήκες (δηλ. από το έδαφος και τις κλιματικές συνθήκες), καθώς και από την 

αγρονομική διαχείριση. Η τιμές του pΗ του εδάφους επηρεάζουν την μικροβιακό πληθυσμό,  

δηλαδή  την επιβίωση του στελέχους και την παρουσία θρεπτικών ουσιών.  

Αυτή η επίδραση και η σχέσεις με την διαθεσιμότητα και την επιβίωση των ωφέλιμων 

μικροοργανισμών στα βιο-λιπάσματα που εφαρμόζονται στο έδαφος, μπορούν να συνοψιστούν 

ως εξής: 

 

Δείκτης Μείωση του pH Αυξηση του pH 

Πληθυσμός χρήσιμων 

μικρορογανισμών 

(Rhizobia) 

 

Χαμηλή Υψηλή 

Επιβίωση του στελέχους 

 

Χαμηλή Χαμηλή σε pH > 8.5 

 

Ο υγιής πληθυσμός μικροοργανισμών, χρήσιμων για την ανάπτυξη των φυτών είναι 

δύσκολο να διατηρηθεί σε ένα χαμηλό pΗ. Η απόκριση των οσπρίων στον εμβολιασμό σε εδάφη 

με υψηλή οξύτητα είναι χαμηλή. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών, όπως 

φώσφορος και μολυβδαίνιο, επηρεάζει αρνητικά τη δημιουργία οζιδίων και μειώνει τον 

αζωτοδεσμευτικό πληθυσμό, και με τον τρόπο αυτό  επηρεάζει αρνητικά τη βιολογική δέσμευση 

του αζώτου. Σε ανόργανα εδάφη, η εμβέλεια pΗ της μέγιστης διαθεσιμότητας του φωσφόρου είναι 



 

 pg. 20 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

αρκετά μικρή (pΗ 6.5-7.0). Για το μολυβδαίνιο η κατάσταση είναι σχετικά αποδεκτή - 5.5 <ρΗ 

<7.5, ενώ η παρουσία μολυβδαινίου αυξάνεται με το pΗ, ειδικά σε  επίπεδα ρΗ> 7, και μειώνεται 

δραστικά σε pΗ <5,5. Η υψηλή αντιδραστικότητα του φωσφορικού άλατος με αργίλιο, σίδηρο και 

ασβέστίο και η επακόλουθη καταβύθισή του το καθιστά απρόσιτο για τα φυτά. Υπό συνθήκες 

πεδίου με οξύ pΗ και χαμηλή περιεκτικότητα σε φώσφορο, η διαδικασία σχηματισμού όζων 

επηρεάζεται. Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί υδροξειδιο του ασβεστίου για την 

αύξηση του  pΗ. 

Η επίδραση του pΗ του εδάφους, ωστόσο, εξαρτάται από τον τύπο των βιο-λιπασμάτων. 

Τα πειράματα πεδίου με κυανοβακτήρια σε διάφορους τύπους εδαφών έχουν διαπιστώσει ότι η 

ανάγκη για την προσθήκη ουρίας σαν πηγή αζώτου μπορεί να μειωθεί κατά 25-35% με την 

εφαρμογή αυτού του βιο-λιπάσματος στην καλλιέργεια ρυζιού σε όξινα και αλατούχα εδάφη· 

ωστόσο, το προϊόν είναι λιγότερο αποτελεσματικό σε ασβεστολιθικά και ουδέτερα εδάφη. Ως εκ 

τούτου, η αποτελεσματικότητα των βιο-λιπασμάτων εξαρτάται από το αν το μικροβιακό στέλεχος 

μπορεί να επιβιώσει στις συνθήκες στο χωράφι. Με άλλα λόγια, υπάρχει μια ανάγκη να 

προσδιοριστεί το βέλτιστο pΗ για κάθε τύπο βιο-λίπασμα σε διαφορετικές αγροτικές και 

περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Η διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών είναι ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό του 

εδάφους που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το φώσφορο (P). Έχει αποδειχθεί 

ότι η χρήση ανόργανων φωσφορικών λιπασμάτων σε συνδυασμό με οργανικά λιπάσματα αυξάνει 

την απόδοση της σόγιας με περίπου 47% σε σύγκριση με το αρνητικό δείγμα ελέγχου σε εδάφη 

με χαμηλή περιεκτικότητα σε φωσφόρο. Επιπλέον, η αζωτο-δεσμευτική δραστηριότητα και η 

βιολογική δέσμευση αζώτου (ΒΔΑ) ενισχύονται σε μεγαλύτερη διαθεσιμότητα φωσφόρου. Ως εκ 

τούτου, ο φωσφόρος είναι ένα από τα περιοριστικά θρεπτικά στοιχεία για την ΒΔΑ στα 

περισσότερα όσπρια και επιλεγμένα οργανικά λιπάσματα έχουν δείξει την ικανότητα να 

βελτιώνουν την πρόσληψη του φωσφόρου από τα φυτά. Αυτό σημαίνει ότι μια λογική προσέγγιση 

για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ΒΔΑ  είναι να πραγματοποιηθεί  η βελτιωμένη 

διαθεσιμότητα και η πρόσληψη του φωσφόρου μέσω του ταυτόχρονου εμβολιασμού 

αποτελεσματικών αζωτοδεσμευτικών εμβολίων και βιο-λιπασμάτων. Έτσι, στα ξηρά αλατούχα 

εδάφη όπου η παρουσία φωσφόρου και Κ (καλίου) είναι περιορισμένη, η χρήση βακτηρίων 

διαλυτοποίησης φωσφόρου δείχνει βελτιωμένη προσβασιμότητα στα θρεπτικά συστατικά. Μετά 

τη βελτίωση της παραγωγικότητας των χημικών φωσφορικών λιπασμάτων με βακτήρια 

διαλυτοποίησης φωσφόρου (ΒΔΦ), ορισμένες εταιρείες ανέφεραν αυξημένες πωλήσεις χημικών 

λιπασμάτων, μαζί με βιο-λιπάσματα. Ο συνδυασμός βιολογικών λιπασμάτων και φθηνών υλικών 

λίπανσης, όπως φυσικό φωσφορικό ορυκτό μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία στην 

αγορά. 

Η ξήρανση του εδάφους  αποτελεί ένα αγχωτικό περιβάλλον για τα φυτά στο οποίο πρέπει 

να επιβιώσουν. Η εφαρμογή οργανικών λιπασμάτων μπορεί να είναι επωφελής σε περιοχές 
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επιρρεπείς σε ξηρασία, αφού επιτρέπουν στις καλλιέργειες να επιβιώσουν μέσω της βελτιωμένης 

αποδοτικότητας της χρήσης του νερού. Αυτό το δυναμικό των βιο-λιπασμάτων είναι ένα πολύ 

ελπιδοφόρο εργαλείο για την αντιμετώπιση της κατάστασης στις αυξανόμενες περιστασιακές 

εποχιακές ξηρασίες που συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση των αποδόσεων των καλλιεργειών. 

Για παράδειγμα, οι μελέτες πεδίου στην Αφρική έχουν δείξει ότι  αζωτοδεσμευτικά εμβόλια 

βελτιώνουν την απόδοση από αλφάλφα, τριγωνέλλα, φασόλια, μπιζέλια για ζωοτροφή και 

φασολάκια που καλλιεργούνται σε συνθήκες ξηρασίας. 

Οι υποθετικοί μηχανισμοί δράσης επιλεγμένων βιο-λιπασμάτων για την βελτίωση της 

ανοχής των καλλιεργειών στην ξηρασία έιναι ως εξής: 

 

Βιο-λίπασμα Μηχανσιμός δράσης 

/ 

Οφέλη 

Μυκόρριζα  (ΔΜΜ) Αυξηση της  

ικανότητας του 

ξενιστή να ρυθμίζει 

την σομοτική πίεση 

του.  

• Συνεχιζόμενη απορρόφηση νερόυ, 

ακόμη και σε ξηρά (και που 

στεγνώνουν προοδευτικά) εδάφη, που 

συμβάλλει στην επιβίωση των φυτών 

σε συνθήκες ξηρασίας; 

• Αυξημένη φωτοσύνθεση και 

καλύτερη οσμοτική προσαρμογή σε 

συνθήκες στρες λόγω ξηρασίας. 

Rhizobium (БАФ) Παραγωγή 

φυτοορμωνών 

• Αλλαγές στην μορφολογία και την 

φυσιολογία της ρίζας που οδηγούν σε 

αυξημένη απορρόφηση νερού και 

θρεπτικών συστατικών; 

• Αυξημένη διαμόρφωση οζιδίων, 

αυξημένο ξηρό βάρος των οζιδίων, 

καλύτερη δέσμευση του αζώτου και  

συγκομιδή αγροτικών προϊόντων. 

 

Οι περιορισμοί που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό και την ποιότητα 
της παραγωγής 

 

Αρμοδιότητα του προσωπικού 
Οι ανεπαρκεις ανθρώπινοι, οικονομικοι και υλικοί  πόροι  μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο 

την παραγωγή και τη χρήση βιο-λιπασμάτων. Η έλλειψη προσωπικού με τεχνικά προσόντα στις 
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μονάδες παραγωγής είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Ο περιορισμός αυτός συνδέεται άμεσα με την 

έλλειψη της κατάλληλης κατάρτισης και την απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων για την παραγωγή 

βιο-λιπασμάτων.  

Η βελτίωση των τεχνικών και ανθρώπινων ικανοτήτων για τον ποιοτικό έλεγχο των βιο-

λιπασμάτων, έχει επίσης αναγνωριστεί ως ένας κρίσιμος δείκτης της επαρκούς εμπορίας 

βιολογικών λιπασμάτων.  Φαινεται ότι οι κυβερνητικές πολιτικές  στήρηξης είναι σημαντικές για 

να διασφαλιστεί ότι μόνο τα υψηλής ποιότητας βιολογικά λιπάσματα  πωλούνται νόμιμα. 

Εκπαίδευση και κατάρτιση για τα βιολογικά λιπάσματα 
Συνολικά, η έλλειψη επαρκούς κατάρτισης στη βιολογική γεωργία και η ανεπαρκής γνώση 

των χαρακτηριστικών πεδίου της βιολογικής γεωργίας είναι το κύριο πρόβλημα. Εξάλλου, η 

έλλειψη κατάλληλης κατάρτισης στις τεχνικές παραγωγής και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για 

βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής οργανικών λιπασμάτων· η έλλειψη ευαισθητοποίησης σχετικά 

με την συγκέντρωση, το χρόνο και τον τρόπο εφαρμογής των βιο-λιπασμάτων· η έλλειψη γνώσεων 

σχετικά με τα διάφορα φυτοφάρμακα είναι άλλα σημαντικά ζητήματα που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν από την άποψη των περιορισμών που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό και 

την ποιότητα των παραγωγικών διαδικασιών. 

Η τεχνική κατάρτιση για την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο των παραγωγών·  Η 

παροχή τεχνικής βοήθειας και η εξασφάλιση έργων για τους κατασκευαστές· η οργανωτική 

προετοιμασία των εργαζομένων και των αγροτών για την προώθηση της τεχνολογίας· η οργάνωση 

καλύτερης και ευρύτερης διάδοσης των πληροφοριών είναι τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν 

υπόψη. 

 

Τεχνικές παραγωγής 
Οι μεγαλύτερες δυσκολίες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της άγνοιας του παραγωγού 

όσον αφορά την ποιότητα του προϊόντος, λόγω της έλλειψης προδιαγραφών και απαιτήσεων τόσο 

για τη διαχείριση της παραγωγής όσο και για τους καταναλωτές. 

Η κυβερνητική υποστήριξη για την παραγωγή και τη χρήση βιο-λιπασμάτων μπορεί να 

οδηγήσει σε ελπιδοφόρα αποτελέσματα. Ως παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί η προσέγγιση των 

διαφόρων ασιατικών χωρών, στην οποία έχει επιτευχθεί αυξημένη χρήση των βιολογικών 

λιπασμάτων με την υποστήριξη της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, στην Ταϊλάνδη η παραγωγή και 

η χρήση βιο-λιπασμάτων αυξήθηκε δραματικά ως αποτέλεσμα της στήριξης του τομέα από το 

Υπουργείο Γεωργίας. Έχει αναφερθεί παρόμοια πρωτοβουλία και της κυβέρνησης της Ινδίας. 

Πολλές χώρες έχουν εξοθσιοδοτήσει τα εθνικά θεσμικά όργανα βιοτεχνολογίας για να 

ασχοληθούν με τα θέματα βιοασφάλειας προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα είναι 

ασφαλή για τα φυτά, τα ζώα, τους ανθρώπους και το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται 

ένα ευνοϊκό περιβάλλο για καινοτομίες. 
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Οι επενδυτικές τάσεις στην παραγωγή βιο-λιπασμάτων δείχνουν θετικά αποτελέσματα. 

Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος που επιβάλλεται από την μικρή διάρκεια ζωής 

και την έλλειψη εγγυήσεων για την απομάκρυνση των βιο-λιπασμάτων, η παραγωγή αυτών των 

λιπασμάτων είναι ακόμη πολύ περιορισμένη. 

 

Προδιαγραφές για την ποιότητα και  ταχείες μέθοδοι έλεγχου της ποιότητας 
Ποιοτικός έλεγχος και η ρύθμιση των βιολογικών λιπασμάτων είναι απαραίτητοι για τη 

διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα συνιστώμενα πρότυπα, της ασφάλειας των προϊόντων και 

της αποτελεσματικότητας της δράσης τους. Η πώληση βιο-λιπασμάτων κακής ποιότητας μέσα 

από διεφθαρμένες πρακτικές πώλησης οδηγεί στην απώλεια πίστης ανάμεσα στους αγρότες. Τα 

φτηνές και καής ποιότητας  βιο-λιπάσματα μπορούν να αναμένονται στην αγορά, όταν το πλαίσιο 

για τον έλεγχο της ποιότητας, ως αποτέλεσμα της κακής απόδοσης στα χωράφια δεν είναι σαφώς 

καθορισμένο. Η τήρηση ορισμένων προτύπων ποιότητας από τους παραγωγούς, είναι σημαντικό 

για να διασφαλιστεί ότι θα έχουν πρόσβαση στην αγορά  μόνο προϊόντα κατάλληλης ποιότητας. 

Η περιοδική παρακολούθηση των προϊόντων στην αγορά, είναι επίσης σημαντικό προκειμένου να 

διασφαλιστεί η ποιότητα των προϊόντων σε όλη την εμπορική αλυσίδα. 

Η αξιολόγηση ορισμένων προϊόντων - βιο-λιπασμάτων έχει αποκαλύψει ότι ένα μεγάλο 

ποσοστό των συστατικών δεν συμπίπτουν με εκείνα που αναγράφονται στην ετικέτα  του 

προϊόντος, κυρίως λόγω της απουσίας δραστικών συστατικών ή της παρουσίας προσμείξεων. Η 

υποχρεωτική τήρηση των προτύπων ποιότητας μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση αυτού 

του προβλήματος. Οι καλά καθορισμένες απαιτήσεις ποιότητας θα διευκολύνουν επίσης τη 

διαδικασία έγκρισης των βιο-λιπασμάτων. 

Η έλλειψη διατάξεων για την ποιότητα και ταχέων μεθόδων ελέγχου της ποιότητας, είναι 

ο λόγος που η παραγωγή και οι προδιαγραφές των βιολογικών λιπασμάτων εκτίθενται  σε 

συμβιβασμό. Για παράδειγμα, στη Νότια Αφρική, το πρώτο εμπορικό εμβόλιο παράγεται από το 

1952. Ωστόσο, λόγω της κακής ποιότητας των προϊόντων στην αγορά, το 1970 εισήχθη ένα 

σύστημα ανεξάρτητου ελέγχου της ποιότητας προκειμενου να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα θα 

αντιστοιχούν στα καλύτερη εμβόλια ποιότητας που παράγονται σε άλλες χώρες. 

Τα πρότυπα ποιότητας βάσει ονομαστικής αξίας μεταξύ των διάφορων χωρών θα 

μπορούσε να διευκολύνει το περιφερειακό εμπόριο. Μία προσέγγιση είναι να εναρμονίστούν τα 

πρότυπα με εκείνα στις χώρες με σημαντική εμπειρία στη χρήση των βιο-λιπασμάτων, όπως η 

Ινδία, η Νότια Αφρική, η Νέα Ζηλανδία, η Γαλλία, η Αυστραλία, ο Καναδάς κ.λπ. Με τον τρόπο 

αυτό θα βελτιωθεί η προστασία των καταναλωτών, ενώ παράλληλα θα διευκολυνθεί το  

διασυνοριακό εμπόριο. 

Για παράδειγμα, στη Γαλλία, παρά τη μακρά ιστορία της χρήσης των βιολογικών 

λιπασμάτων στη γεωργική παραγωγή, οι κατασκευαστές δεν μπορούν ακόμα να συγκετρώσουν 
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αρκετά δεδομένα προς υποστήρίξη της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και την ασφάλειας 

των νέων προϊόντων. 

 

Νομική ρύθμιση 
Η έλλειψη αποτελεσματικής νομικής ρύθμισης των βιο-λιπασμάτων είναι μία από τις 

μεγαλύτερες αποδείξεις της χαμηλής διαθεσιμότητας και αποδοχής των προϊόντων. Η έρευνες για 

τη βελτίωση της γεωργικής χρήσης των βιο-λιπασμάτων συχνά διακόπτονται λόγω έλλειψης 

ενημέρωσης, υποδομής και  ανθρώπινου δυναμικού, καθώς επίσης λόγω έλλειψης ενός ευνοϊκού 

κανονιστικού και πολιτικού πλαισίου. Τα πιθανά οφέλη των βιολογικών λιπασμάτων μπορούν να 

παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτες λόγω της ανεπαρκούς πολιτικής και 

κανονιστικού πλαισίου. Η χαμηλή ζήτηση για τα βιολογικά λιπάσματα μπορεί να είναι 

ενδεχομένως αποτέλεσμα του κακού κανονιστικού περιβάλλοντος. 

Το αποτελεσματικό ρυθμιστικό περιβάλλον μπορεί να αποκαλύψει σημαντικά το δυναμικό 

της χρήσης των οργανικών λιπασμάτων. Για να διασφαλιστεί ότι οι αποδεδειγμένες τεχνολογίες 

δεν ανταγωνίζονται με την κακή ποιότητα των βιολογικών λιπασμάτων στην αγορά, είναι 

αναγκαίες  λειτουργικές κανονιστικές απαιτήσεις για τη βελτίωση του ελέγχου της ποιότητας, για 

την προώθηση του δίκαιου εμπορίου και της ανάπτυξης της αγοράς των βιολογικών λιπασμάτων. 

Η έλλειψη ενός κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου για την ποιότητα των προϊόντων οδηγεί σε 

διευκόλυνση της παραγωγής, της διανομής και της χρήσης οργανικών λιπασμάτων κακής 

ποιότητας. 

Ένα άλλο εμπόδιο για τη χρήση βιο-λιπασμάτων είναι η δύσκολη διαδικασία για την 

καταχώριση των νέων προϊόντων. Η κακοδιαχείριση της καταχώρισης των λιπασμάτων και των 

συμπληρωμάτων (π.χ., των βιο-λιπασμάτων) μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια στις καινοτομίες 

και να αποτελεί  περιορισμό της πρόσβασης σε νέα προϊόντα τα οποία σε διαφορετική περίπτωση 

πρέπει να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των παραγωγών αγροτικών προϊόντων. Οι 

περισσότερες χώρες της  ΕΕ, η Βόρεια Αμερική και ορισμένες ασιατικές χώρες έχουν θεσπίσει 

κατάλληλες ρυθμίσεις για να ελέγχουν τις δυσκολίες αυτής της φύσης και να δημιουργηθεί ένα 

ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον για τα βιολογικά λιπάσματα. 

Για παράδειγμα, η Καναδική Υπηρεσία Επιθεώρησης Τροφίμων (KYET) έχει ένα καλά 

δομημένες και καλά καθορισμένες διαδικασίες που θεσπίστηκαν από τη βιομηχανία για την 

καταγραφή των βιο-λιπασμάτων. Είναι μια καλή πρακτική με καθαρές διοικητικές διαδικασίες 

που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με βιο-λιπάσματα να εργαστούν σε ένα 

ασφαλές περιβάλλον και να προσελκύουν νέους επενδυτές στην παραγωγή τους. 

Ωστόσο, σε πολλές χώρες δεν υπάρχουν τέτοιες διοικητικές οδηγίες που παρέχονται μέσω 

κανονισμών, που αποτελεί δυσκολία στην εισαγωγή νέων βιο-λιπασμάτων στην αγορά. 
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Υπάρχει ανάγκη για ένα κοινό πλαίσιο που θα καλύπτει τις πολιτικές, τους νόμους, τους 

κανονισμούς, τα πρότυπα και τα θεσμικά μέτρα για να διασφαλιστεί η μελλοντική παραγωγή βιο-

λιπασμάτων. Οι βασικοί περιορισμοί που το πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να ξεπεράσει 

περιλαμβάνουν: 

• Ανεπαρκείς ή ελλιπεις πολιτικές και  κατευθυντήριες γραμμές για τη ρύθμιση των 

βιολογικών λιπασμάτων και των βιο-φυτοφαρμάκων· 

• Πολυάριθμες και συχνά αλληλεπικαλυπτόμενες ρυθμιστικές εντολές από τις αρμόδιες 

αρχές· 

• Περιορισμένη ικανότητα, συμπεριλαμβανομένου/ων του προσωπικού,  των 

δεξιοτήτων, και των εργαστηρίων για την παρακολούθηση των προϊόντων 

• Ανεπαρκής εφαρμογή του ποιοτικού ελέγχου για τα βιολογικά λιπάσματα και τα βιο-

φυτοφάρμακα· 

• Έλλειψη συγκεκριμένων κανόνων, προτύπων και κατευθυντηρίων γραμμών για την 

βιο-λιπάσματα και βιο-φυτοφάρμακα? 

• Ασθενής θεσμικές ρυθμίσεις με περιορισμένη συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων 

αρχών. 
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«Η αειφόρος ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που 

ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να διακυβεύεται 

η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές 

τους ανάγκες» 

Η Επιτροπή Brundtland, 1987 

Η ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ 
ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 

 

Οι τεχνολογίες για την παραγωγή βιο-λιπασμάτων, ως αναπόσπαστο στοιχείο της 

βιώσιμης αγροτικής οικονομίας, πρέπει να πληρούν τις βασικές απαιτήσεις για τις διαστάσεις της. 

Η τεχνολογία για την παραγωγή βιο-λιπασμάτων πρέπει να είναι: 
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- Κατάλληλη: να αντιστοιχεί στις κοινωνικές δυνατότητες και στις δυνατότητες 

υποδομής των τελικών χρηστών· 

- Οικονομικά δυνατή και εφικτή - πρέπει να εφαρμόζεται από όλους τους παραγωγούς 

γεωργικών προϊόντων, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση και τη θέση 

τους, και ανησυχίες για την απόδοση των επενδύσεων· 

- Περιβαλλοντικά καθαρή: να εμπλουτίζει το περιβάλλον ή, τουλάχιστον - να μην 

βλάπτει τις υφιστάμενες γεωργο-περιβαλλοντικές συνθήκες· 

- Σταθερή: οι θετικές πτυχές της τεχνολογίας θα πρέπει να παραμείνουν σταθερές 

μακροπρόθεσμα· 

- Αποτελεσματική: να προσφέρει ένα καθεστώς χρήσης των πρώτων υλών που να 

εξασφαλίζει την μετατροπή τους σε χρήσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον τελικό 

προϊόν· 

- Ευέλικτη: να είναι προσαρμόσιμη στις υπάρχουσες τοπικές συνθήκες· 

- Κοινωνικά αποδεκτή και βιώσιμη - αποδεκτή από τα διάφορα τμήματα της κοινωνίας 

για την κάλυψη των προσωπικών αναγκών· 

- Διοικητικά διαχειρίσιμη – πρακτικά εφιστή σε ορισμένη γραφειοκρατική δομή· 

- Επιθυμητή σε πολιτιστικό πλαίσιο: να ταιριάζει με τα διαφορετικά πολιτισμικά πρότυπα 

της κοινωνίας· 

- Ανανεώσιμη: να επιτρέπει τη χρήση και την επαναχρησιμοποίηση χωρίς σημαντικούς 

πρόσθετους πόρους· 

- Παραγωγική: ταχύτητα και ποσότητα της παραγωγής ανά μονάδα εδάφους / πρώτης 

ύλης· συγκομιδή ανά μονάδα επιφάνειας (ή από τις εργασίες που εκτελέστηκαν ή από 

τις επενδύσεις) ως διάσταση της βιώσιμης αγροτοικής οικονομίας. 

Ωστόσο, η επιτυχής προώθηση της τεχνολογίας για την παραγωγή βιο-λιπασμάτων στη 

βιώσιμη γεωργία εξαρτάται από την υλοποίηση προγραμμάτων για την ευαισθητοποίηση των 

παραγωγών και των καταναλωτών βιολογικών λιπασμάτων. Τα βιο-λιπάσματα είναι προφανώς 

μια φιλική προς το περιβάλλον αγροτική πηγή με χαμηλό κόστος που εύκολα μπορεί να αποκτηθεί 

από τους αγρότες. Ωστόσο, τα βιολογικά εμβόλια, ειδικά εκείνα που επηρεάζουν ένα ευρύ φάσμα 

βιο-λιπασμάτων (Azotobacter, Azospirillum, τα βακτήρια που διαλύουν το φώσφόρο και οι 

δενδρόμορφοι μυκορριζικοί μύκητες) δεν λαμβάνουν την προσοχή που αξίζουν. Ο λόγος για αυτό 

οφείλεται κυρίως σε ανεπαρκή ενημέρωση των εργαζομένων και των παραγωγών γεωργικών 

προϊόντων σχετικά με τα οφέλη της τεχνολογίας για την παραγωγή βιο-λιπασμάτων. Αυτή η 

άγνοια επηρεάζει τη χρησιμότητα των βιο-λιπασμάτων, τη μικρή διάρκεια ζωής, την έλλειψη 

διαθεσιμότητας, στον απαιτούμενο χρόνο και με την απαιτούμενη ποιότητα, ασυνέπεια των 

αποτελεσμάτων της εφαρμογής τους. Άλλα προβλήματα στην υιοθέτηση της τεχνολογίας από τους 

αγρότες οφείλονται στις προτεινόμενες διάφορες μέθοδοι για την εφαρμογή των εμβολίων. 

Πρόσθετες ανησιχίες εγείρει το γεγονός ότι δεν παρατηρείται καμία οπτική διαφορά στην 
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ανάπτυξη των καλλιεργειών αμέσως μετά την εφαρμογή του οργανικού λιπάσματος σε σύγκριση 

με εκείνη που παρατηρείται κατά την εφαρμογή τέτοιων ανόργανων λιπασμάτων. Επιπλέον, 

υπάρχουν κοινωνικοί και ψυχολογικοί περιορισμοί που οδηγούν σε άγνοια σχετικά με την 

τεχνολογία για την παραγωγή βιο-λιπασμάτων:  η έλλειψη κινήτρου στις οργανισμούς 

απασχσόλησης του εργατικού δυναμικού· χαμηλή εμπιστοσύνη στην πηγή των βιο-λιπασμάτων· 

οι αγρότες πιστεύουν ότι τα χημικά λιπάσματα είναι πιο αποτελεσματικά από τα βιο-λιπάσματα· 

μικρότερη χρήση των βιολογικών λιπασμάτων από τους συναδέλφους αγρότες ή  απαγόρευση της 

εφαρμογής τους, λόγω πολιτιστικών εμποδίων. 

Η έλλειψη ευαισθητοποίησης σχετικά με τα βιο-λιπάσματα είναι μια μεγάλη πρόκληση για 

τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων στον ιδιωτικό τομέα (δηλαδή οι γεωργικές επιχειρήσεις), 

τις υπηρεσίες διαβούλευσης και τους πολιτικούς. Η ανεπαρκής κατανόηση των εμποδίζει τη 

διάδοση των καινοτομιών που θα μπορούσαν στην περίπτωση διαφορετικής στάσης  να 

βοηθηθούν από τη δημιουργία συνθηκών για την ευαισθητοποίηση μέ τη διάδοση πληροφοριών 

μέσω διαφόρων διαύλων και στα ενδιαφερόμενα μέρη. Η συνειδητοποίηση των βασικών 

ενδιαφερομένων μερών στον τομέα της τεχνολογίας για την παραγωγή βιο-λιπασμάτων μπορεί να 

βελτιωθεί τόσο από τις εθνικές όσο και από τις διεθνείς επιστημονικές οργανώσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής βιο-λιπασμάτων με την οργάνωση πειραμάτων επίδειξης. 

Στη συνέχεια, αυτά τα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούσαν με τη σειρά τους να επηρεάσουν τη 

διάθεση των γεωργών στις κοινότητές τους. Τα πειράματα επίδειξης είναι μια καλή προσέγγιση 

για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και τη χρήση των νέων προϊόντων από τους παραγωγούς 

γεωργικών προϊόντων·  τα πειράματα είναι πιο χρήσιμα όταν υπάρχει συμμετοχή των διαφόρων 

ενδιαφερομένων μερών. Μεταξύ άλλων, η κρατική υποστήριξη μπορεί να διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ευρύτερης χρήσης  βιολογικών λιπασμάτων ανάμεσα στους 

αγρότες και στην ανάπτυξη της αγοράς για τα προϊόντα τους. Σε ορισμένες ασιατικές χώρες, για 

παράδειγμα, τα βιο-λιπάσματα που υποστηρίζονται από την κυβέρνηση μέσω εθνικών έργων για 

τηνν ανάπτυξη και  τη χρήση της τεχνολογίας. Τοπικές εγκαταστάσεις παραγωγής, κυβερνητικές 

υπηρεσίες και κρατικές γεωργικές εγκαταστάσεις, εταιρείες και συνεταιρισμοί στο δημόσιο τομέα, 

παράγουν επίσης βιο-λιπάσματα. Οι ιδιωτικές βιομηχανίες λαμβάνουν επιδοτήσεις από την 

κυβέρνηση για να καλύψουν το κόστος των μηχανημάτων και του εξοπλισμού για την παραγωγή 

αυτή. 

Οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων μπορούν να συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση 

σχετικά με την τεχνολογία για την παραγωγή βιο-λιπασμάτων, μέσω προσπαθειών για την αύξηση 

της διαθεσιμότητας των προϊόντων,  επιστημονικής έρευνας, επέκτασης της εκπαίδευσης και 

εφαρμογής αποτελεσματικών στρατηγικών μάρκετινγκ. 

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα εμπόδια, είναι σαφές ότι, προκειμένου να βελτιωθεί η 

ενημέρωση για την τεχνολογία παραγωγής βιο-λιπασμάτων απαιτείται κατάλληλη εκπαίδευση του 
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προσωπικού, των εμπόρων και των αγροτών για την σημασία και την οικονομική σκοπιμότητά 

της. Με τον τρόπο αυτό, η απέραντη γνώση, η πρακτική άσκηση, η αποδοχή και η αντίληψη είναι 

υποχρεωτικά στοιχεία των φερομένων προσεγγίσεων για την καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή 

της τεχνολογίας για την παραγωγή βιο-λιπασμάτων. 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
 

Μέχρι το 2018 η παγκόσμια αγορά βιο-λιπασμάτων αναμένεται να υπερβαίνει την αγοραία 

αξία των 10,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Οι μεγαλύτεροι καταναλωτές των βιολογικών 

λιπασμάτων είναι η Ευρώπη και η Λατινική Αμερική, κυρίως επειδή στις χώρες των περιοχών 

αυτών υπάρχουν αυστηροί κανονισμοί που επιβάλλονται για τα χημικά λιπάσματα. Ακολουθεί η 

περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού, η οποία ελέγχει πάνω από το 35% της αγοράς. Η ανάπτυξη 

της αγοράς, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική ρύθμιση των βιολογικών λιπασμάτων είναι 

ζωτικής σημασίας για την αύξηση της προσφοράς και της χρήσης των προϊόντων - βιο-

λίπασματων. Για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη της αγοράς των προϊόντων αυτών πρέπει να 

ξεπεραστούν αρκετοί σημαντικοί περιορισμοί. 

 

Η μεταβλητότητα των αγορών πρώτων υλών  και προϊόντων 
Η ελάχιστη διαθεσιμότητα και η χρήση των πρώτων υλών για τη γεωργία, 

συμπεριλαμβανομένων των βιο-λιπασμάτων μπορούν να θεωρηθούν (τουλάχιστον εν μέρει) ως 

μια εξήγηση για την αστάθεια των αγορών πρώτων υλών  και προϊόντων. Σε γενικές γραμμές, 

όταν οι αγρότες επιτύχουν μια αναλογία  αξίας : τιμής, μεγαλύτερη από τρία έως τέσσερα,  η 

προθυμία να υιοθετήσουν  νέες γεωργικές τεχνολογίες αυξάνεται ως αποτέλεσμα των ευκαιριών 

της αγοράς. 

 

Η έλλειψη ανεπτυγμένων διαύλων εμπορίας και υποδομών 
Οι ανεπαρκώς ανεπτυγμένοι  δίαυλοι εμπορίας και υποδομές, λόγω της περιορισμένης 

συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην κατανομή των εμβολίων και της περιορισμένης ενημέρωση 

των αγροτών για την πρόσβαση σε εμβόλια έχουν αρνητική επιρροή στην αγορά των βιολογικών 

λιπασμάτων. Οι χώρες που έχουν καταφέρει να ενισχύσουν την ανάπτυξη της αγοράς των 

βιολογικών λιπασμάτων εφαρμόζουν μια στρατηγική που στρεφεται στη μείωση του κόστους 

διανομής και ως εκ τούτου το κόστος των προϊόντων. Για παράδειγμα, με την  αύξηση της 

καλλιέργειας της σόγιας στη Βραζιλία στη δεκαετία του 1960, αμέσως εφαρμόστηκε  η χρήση 
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βιο-λιπασμάτων (δηλ, τα ενοφθαλμίσματα Rhizobium). Η χρήση των ενοφθαλμισμάτων 

Rhizobium στη Βόρεια Αμερική είναι μια πρακτική που διαρκει περισσότερο από έναν αιώνα. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τη χρήση των βιολογικών λιπασμάτων, παρέχοντας συμβουλές 

στους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων για τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής των χημικών 

λιπασμάτων ή για την μερική ή πλήρη αντικατάσταση τους με βιο-λιπάσματα που θεωρούνται 

φιλικά προς το περιβάλλον. 

 

Πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση του επιχειρηματικού τομέα των βιο-
λιπασμάτων 

Οι κυβερνήσεις, αγοράζοντας μεγάλα τμήματα των προϊόντων για διανομή στους αγρότες, 

μπορούν να εξασφαλίσουν συνεχή αγορά για τους κατασκευαστές τους. Οι ενώσεις που 

δημιουργήθηκαν από τους κατασκευαστές προκειμένου να συμφωνούν  τα θέματα του εμπορικού 

τομέα σχετικά με την ανάπτυξη της κυβερνητικών πολιτικών είναι άλλο ένα αποτελεσματικό 

εργαλείο για την προώθηση της εμπορίας βιο-λιπασμάτων. Επιπλέον, οι μη κυβερνητικοί 

οργανισμοί  και τα διεθνή ερευνητικά κέντρα μπορούν επίσης να συμβάλουν στην αύξημένη 

χρήση των βιολογικών λιπασμάτων. Όλες αυτές οι σωρευτικές δράστηριότηες εκ μέρους της 

κυβέρνησης, των  ερευνητικών οργανισμών και της βιομηχανίας  τοποθετούν των τομέα της  

παραγωγής βιο-λιπασμάτων στην πρώτη θέση των βιώσιμων γεωργικών πρακτικών. 

Από την άλλη πλευρά, οι περιορισμένοι δεσμοί με τους παραγωγούς του ιδιωτικού τομέα, 

τους τοπικούς ιδιοκτήτες, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τους μικρούς παραγωγούς 

γεωργικών προϊόντων,  η  ανεπαρκή υποστήριξη της παραγωγής, της διανομής και της χρήσης 

μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διαθεσιμότητα και την υιοθέτηση των βιο-λιπασμάτων. Ως εκ 

τούτου, η ανάπτυξη της αγοράς των βιολογικών λιπασμάτων θα απαιτήσει ισχυρή συνεργασία  

του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και μια ισχυρή δέσμευση για την βελτίωσή της. Η 

συσσωρευμένη μέχρι τώρα χρήσιμη εμπειρία συνδυάζεται με τη δημιουργηθείσα 

ευαισθητοποίηση, η οποία μπορεί να είναι χρήσιμη για τη δημιουργία μιας εταιρικής σχέσης για 

την ευαισθητοποίηση και την κατανόηση της τεχνολογίας. Δεδομένου ότι η κερδοφορία των 

βιολογικών λιπασμάτων έχει αποδειχθεί από τη συμμετοχή σε δοκιμές επίδειξης και τις αγορές 

των πρώτων υλών,  αναμένεται να αυξηθεί η ζήτηση και ως εκ τούτου η αγορά των βιολογικών 

λιπασμάτων (δηλαδή του τελικού προϊόντος). 
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ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟ-
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Η ανεξέλεγκτη χρήση χημικών λιπασμάτων από τους αγρότες κατά τη διάρκεια των 

εντατικών γεωργικών πρακτικών οδηγεί σε συσσώρευση στο έδαφος περίσσειων θρεπτικών 

ουσιών (κυρίως φώσφορος), με αποτέλεσμα το έδαφος να «πεθάνει». Ως εκ τούτου, σήμερα η 

παραγωγή αποτελεσματικών και βιώσιμων βιο-λιπασμάτων για τις γεωργικές καλλιέργειες 

προσελκύει  μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον, διότι δίνει την ευκαρία να μειωθούν σημαντικά τα 

ανόργανα λιπάσματα και να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα περιβαλλοντικής ρύπανσης. Το 

ενδιαφέρον αυτό περιλαμβάνει την υλοποίηση βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων ερευνητικών προγραμμάτων που συνδυάζουν τις προσπάθειες και το 

επιστημονικό δυναμικό των μικροβιολόγων εδάφους, των γεωπόνοι, των καλλιεργητών φυτών, 

των φυτικών παθολόγων, των διαιτολόγων και  των οικονομολόγων. 

Οι πιο σημαντικές και συγκεκριμένες ερευνητικές ανάγκες επικεντρώνονται στους 

ακόλουθους τομείς: 

 

Επιλογή αποτελεσματικών και ανταγωνιστικών πολυλειτουργικών βιο-
λιπασμάτων 

Ο μικροοργανισμός (οι μικροοργανισμοί) με πολυλειτουργικές ιδιότητες και τα βιο-

λιπάσματα που περιέχουν περισσότερα από ένα είδος μικροοργανισμού προσελκύουν ιδιαίτερη 

προσοχή επί του παρόντος. Αν και επί του παρόντος τα περισσότερα βιο-λιπάσματα αποτελούνται 

από καλλιέργειες μικροοργανισμών με μια μόνο αντικειμενική λειτουργία- στόχο, όπως είναι το 

άζωτοδεσμευτικά  βακτήρια, ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην παραγωγή βακτηριακών 

απομονώσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να αναπτυχθούν ως πολυλειτουργικοί οργανικοί 

μικροοργανισμοι - λιπάσματα. Η κοινοπραξία τέτοιων μικροβιακών καλλιεργειών παρέχει 

συμπληρωματικιά χαρακτηριστικά στα βιολογικά λιπάσματα, κυρίως όσον αφορά τη βελτίωση 

της ανάπτυξης και της παραγωγικότητας των γεωργικών καλλιεργειών, καθώς και για τη βελτίωση 

και τη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους. 

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η πολυλειτουργική κοινοπραξία των διαφορετικών στελεχών 

Rhizobium, των βακτηριδίων διαλυτοποίησης φωσφόρου και νηματωδεών μυκήτων, των 

δενδρόμορφων μυκορριζικών μυκήτων, καθώς επίσης και αζωτοδεσμευτικών  βακτηριών που 

ζούν ελευθερα  του γένους Azotobacter επί φυτωρίων της Leucaena leucocephala βελτιώνουν την 

ικανότητα σχηματισμού οζιδίων, την περιεκτικότητα σε άζωτο και την απόδοση της φυτικής ύλης 

(μέχρι δύο φορές) σε σύγκριση με την ξεχωριστή χορήγηση κάθε συστατικού της κοινοπραξίας. 
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Στην αγορά υπάρχουν εγκεκριμένα προϊόντα που περιέχουν κοινοπραξίες πολλαπλών 

στελεχών που έχουν ορισμένο θετικό αποτέλεσμα. Δύο από αυτά τα προϊόντα είναι Bio-N® και 

Βιο-Spark®. 

Το προϊόν Bio-Άζωτο ή Bio-N® είναι ένα οργανικό / πολυμικροβιακό εμβόλιο για το ρύζι 

και το καλαμπόκι. Αυτό αναπτύχθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και 

Βιοτεχνολογίας (BIOTECH) στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Περιέχει δύο είδη 

αζωτοδεσμευτικών βακτηρίων Azospirillum, που απομονώνονται από τις ρίζες της χλόης 

Saccharum spontaneum L. Μπορεί να δεσμεύει και να μετατρέπει το ατμοσφαιρικό αζώτου σε μια 

μορφή χρησιμοποιήσιμη από τα φυτά, ενισχύοντας την αύξηση και την ανάπτυξη των ριζών, 

καθιστώντας το φυτό ανθεκτικό στην ξηρασία και στην προσβολή από επιβλαβείς οργανισμούς 

και αυξάνει την απόδοση του φυσικού και λευκασμένου ρυζιού. Το Bio-N® αναπτύχθηκε αρχικά 

για την γεωργική καλλιέργεια του καλαμποκιού. Μετά από δοκιμές πεδίου της 

αποτελεσματικότητας του παρασκευάσματος για την όρυζα και τον αραβόσιτο και την 

αποδεδειγμένη υψηλή αξτων αποδόσεων, η εφαρμογή του έχει επεκταθεί. Η περαιτέρω έρευνα 

βοηθούν για την επέκταση της διάρκειας ζωής από τρείς έως έξι μήνες και αυτή τη στιγμή οι 

προσπάθειες εστιάζονται στην εξεύρεση εναλλακτικού φορέα (μέσου) των μικροοργανισμών 

διαφορετικό από τον άνθρακα. 

Το προον Bio-Spark® αρχικά αναπτύχθηκε ως ένας παράγοντας λιπασματοποίησης. Στη 

συνέχεια ενισχύθηκε για να γίνει παράφοντας βιο-λίπανσης και βιο-ελέγχου. Το Bio-Spark® είναι 

ένα προϊόν έρευνας και πειραμάτων που διήρκησαν  περισσότερο από δύο δεκαετίες. Το 2002 η 

σειρά Trichoderma καταγράφηκε στον Οργανισμό για τα Λιπάσματα και τα Φυτοφάρμακα (FPA) 

ως βιο-λίπασμα με το εμπορικό σήμα BioCon®. Με ένα νέο επενδυτή, το 2010 το BioCon® 

μετονομάστηκε σε BioSpark Trichoderma®. Το BioSpark® είναι ένα πολυ-μικροβιακό εμβόλιο 

το οποίο αποτελείται από τρία διαφορετικά είδη Trichoderma (Τ. parceramosum, Τ. 

pseudokoningii και ένα στελέχους του Τ. harzianum που υποβλήθηκε σε επεξεργασία με υπεριώδη 

ακτινοβολία). Ο μύκητας είναι ένας αποτελεσματικός βιολογικός παράγοντας ελέγχου των 

παθογόνων του εδάφους και των οργανικών λιπασμάτων, διότι βελτιώνει την ανάπτυξη των 

φυτών. Η περαιτέρω εντατική έρευνα οδήγησε σε σημαντική βελτίωση της ποιότητας και της 

εμπορίας του BioSpark®. Η διάρκεια ζωής του έχει αυξηθεί  από έξι μήνες έως δύο χρόνια. 

Μια άλλη προσέγγιση για τη δημιουργία πολυλειτουργικών προϊόντων - βιο-λιπασμάτων 

είναι η χρήση τοπικών μικροοργανισμούς που έχουν όλα τα επιθυμητά χαρακτηριστικά και 

αποτελούν φυσικά συστατικά της κομποστοποίησης. Μεταξύ αυτών των σημαντικών 

χαρακτηριστικών είναι η προώθηση της ανάπτυξης των φυτών, η διάλυση των φωσφορικών 

αλάτων και η ανταγωνιστική δράση έναντι παθογόνων. Έτσι, αυτά τα πολυλειτουργικά βιο-

λιπάσματα με βάση την κομποστοποίηση τακτοποιούνται και παράγονται για την εφαρμογή μέσω 

της παρακάτω μεθοδολογικής προσέγγισης: 
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- Απομόνωση και διαλογή των ενδογενών μικροοργανισμών σε κάθε στάδιο της 

διαδικασίας λιπασματοποίησης, τα οποία παρέχουν τουλάχιστον δύο σημαντικά 

χαρακτηριστικά, όπως την ικανότητα να διαλύουν το φωσφορικά άλατα και να 

παράγουν το ινδολο-3-οξικό οξύ (ΙΑΑ)· 

- Η ανάπτυξη αυτών των ενδογενών μικροοργανισμών στα προϊόντα - βιο-

λιπάσματα· 

- Η εκτίμηση της επίδρασης των προϊόντων στην ανάπτυξη των φυτών - μοντέλων 

και η συνεισφορά στην Ν2-δέσμευση σε πειράματα θερμοκηπίου. Η επιλογή  

συνδυασμών των στελεχών, που βελτιώνουν σημαντικά την ανάπτυξη των φυτών 

με την προώθηση του αποτελέσματος δέσμευσης Ν2 ή τη διάλυση των αδιάλυτων 

ανόργανων φωσφορικών ενώσεων ή υδρολυμένης οργανικής φωσφορικής ένωσης 

σε ανόργανα φωσφορικά άλατα ή τη διέγερση της ανάπτυξης των φυτών με 

ορμονική δράση, όπως η παραγωγή  ΙΑΑ. 

Ένας τέτοιος συνδυασμός  απομονωθέντων μικροβίων που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν 

ως ένα πολυλειτουργικό βιο-λίπασμα μπορεί να είναι μια καλή ευκαιρία για μια βιώσιμη γεωργία. 

 

Συστήματα ελέγχου της ποιότητας στην παραγωγή των εμβολίων και την 
εφαρμογή τους σε συνθήκες πεδίου 

Το αυξημένο ενδιαφέρον για τα βιολογικά λιπάσματα οφείλεται στο δυναμικό τους για 

χρήση στην αειφόρο γεωργία. Ωστόσο, πολλά από τα προϊόντα που διατίθενται σήμερα σε 

παγκόσμια κλίμακα είναι κακής ποιότητας. Το σκεύασμα ενός εμβολίου είναι μια διαδικασία 

πολλαπλών βημάτων που οδηγεί στην επιλογή ενός ή περισσότερων στελεχών μικροοργανισμών 

που περιλαμβάνονται  σε ένα κατάλληλο φορέα, την εξασφάλιση ασφαλούς περιβάλλοντος που 

θα τους προστατεύει από τις σκληρές συνθήκες κατά την αποθήκευση και τη διασφάλιση της 

επιβίωσης και της αναπαραγωγής τους μετά την εισαγωγή τους στο έδαφους. Ένα βασικό στοιχείο 

στην παρασκευή και την παραγωγή είναι ο  έλεγχος της ποιότητας  των προϊόντων σε κάθε στάδιο 

της διαδικασίας παραγωγής. 

Η επιτυχής εφαρμογή και χρήση βιο-λιπασμάτων στο σύστημα της αγροτικής οικονομίας  

περιορίζεται από διάφορους παράγοντες: 

- Μη αξιόπιστη αποτελεσματικότητα: για τα περισσότερα βιο-λιπάσματα η 

αποτελεσμα-τικότητα είναι αμφίβολη επειδή ο μηχανισμός δράσης του βιο-

λιπάσματος για την τόνωση της ανάπτυξης δεν είναι πλήρως κατανοητός, παρά την 

εκτεταμένη έρευνα σε αυτόν τον τομέα. 

- Η σπίδραση των αβιοτικών παραγόντων στην αποτελεσματικότητα των βιο-

λιπασμάτων: αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι ακόμη σαφές. Οι παραλλαγές στον 
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τύπο του εδάφους, οι πρακτικές διαχείρισης, η επίδραση των καιρικών συνθηκών 

επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του βιο-λιπάσματος 

- Η διεξαγωγή δοκιμών πεδίου -  Είναι ακόμα δύσκολο να δοκιμάζονται τα εμβόλια 

σε συνθήκες πεδίου ως πειράματα ρουτίνας. 

Ο σωστός μηχανισμός του ποιοτικού ελέγχου της παραγωγής και της χρήσης των βιο-

λιπασμάτων καλύπτει ολόκληρη την πειραματική διαδικασία - από την απομόνωση των 

μικροοργανισμών,  μέσα από διαλογή σε εργαστήριο  των απομονωμένων στελεχών για την 

επίδραση στην ανάπτυξη των φυτών· πειράματα  θερμοκήπιου για την αξιολόγηση της επίδραση 

προώθησης  στην ανάπτυξη των φυτών· Η διαλογή πεδίου για τα πιο αποτελεσματικά μικροβιακά 

είδη σε καλλιέργειες που φυτευτηκαν στο έδαφος· η προσαρμογή και ο καθαρισμός των εμβολίων· 

δοκιμή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και, τελικά – η παραγωγή. 

Δεδομένου ότι η ποιότητα είναι μια παράμετρος από την οποία εξαρτάται  η αποδοχή ή η 

απόρριψη από τους τελικούς χρήστες (αγρότες), αυτή είναι ένας από τους πιο σημαντικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο της βιομηχανικής παραγωγής των βιο-λιπασμάτων. 

Οι προδιαγραφές για την ποιότητα των βιολογικών λιπασμάτων είναι διαφορετικές στις 

διαφορετικές χώρες και μπορεί να περιέχουν τις ακόλουθες παραμέτρους: 

- Μικροβιακό στέλεχος (στελεχή) - η ποιότητα των βιο-λιπασμάτων ορίζεται 

συνήθως από την άποψη των δύο σημαντικών χαρακτηριστικών: η παρουσία του 

συνιστώμενου στελέχους στον απαραίτητο αριθμό και σε ενεργή μορφή. 

- Η μικροβιακή πυκνότητα κατά την παραγωγή και κατά τη διάρκεια της ζωής - 

αριθμός των μικροοργανισμών στην ενεργό μορφή ανά γραμμαρίου ή 

χιλιοστόλιτρο του βιο-λιπάσματος. Οι κατευθυντήριες γραμμές που 

χρησιμοποιούνται περιορίζονται  μέχρι την πυκνότητα των υπαρχόντων 

μικροοργανισμών και τη βιωσιμότητα και την αποθήκευσή τους. 

- Επιτρεπόμενη ρύπανση - είναι σημαντικό να δημιουργηθούν συστήματα ελέγχου 

που αγωνίζονται με τους υποτιθέμενους ρυπογόνους μικροοργανισμούς. 

- Διάρκεια ζωής· 

- pH, υγρασία και φορέας· 

Το τελικό προϊόν θα πρέπει να δείξει τα κύρια αποτελέσματα της διαχείρισης της 

ποιότητας. Τα αποτελέσματα αυτά χρησιμοποιούνται ως δείκτες της ποιότητας του βιο-

λιπάσματος. Ο κατάλογος των κύριων επιπτώσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει εκείνες που 

εγγυώνται τη δραστηριότητα του βιο-λιπάσματος. Ως εκ τούτου πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα 

που επιτρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των τοπικών μικροοργανισμών, των μικροοργανσιμών 

- στόχων και των προσθέτων παρασκευασμάτων για τις επιδράσεις του βιο-λιπάσματος. Εάν τα 

τελικά αποτελέσματα των τριών πειραματικών σχεδίων είναι όμοια ή δεν μπορούν να 
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επιβεβαιωθεί στατιστικά, τότε το προϊόν είναι απλά μια οργανική ύλη. Αυτό σημαίνει ότι οι 

επιπτώσεις των μικροβιακών προϊόντων πρέπει να προέρχονται από τους εγγυημένους 

μικροοργανισμούς και αυτό πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά ως προδιαγραφή. 

Η ποιότητα θα πρέπει να ελέγχεται κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων της 

παραγωγής:  κατά τη διάρκεια του σταδίου της επώασης της καλλιέργειας, της επιλογής του 

φορέα, του σταδίου υγρής καλλιέργειας, της ανάμιξης του υγρού και της καλιέργειας, της 

συσκευασίας και της αποθήκευσης. Για παράδειγμα, στην Κίνα οι βασικές παράμετροι της 

ποιότητας των βιολογικών λιπασμάτων είναι οι εξής: 

- Εμφάνιση· 

- Ζωντανά βακτήρια - στόχοι: γρήγορα και αργα αναπτυσσόμενα Rhizobium, Ν2-

δεσμευτκά βακτήρια, Si-βακτήρια, βακτήρια σε συνδυασμό με το οργανικό / 

ανόργανο φωσφόρο· 

- Βιολογικό λίπασμα με πολλαπλά στελέχη· 

- Περιεκτικότητα σε νερό· 

- Μέγεθος· 

- Οργανική ύλη· 

- pΗ· 

- βακτηρίδια μη-στόχοι (ρύποι)· 

- Διάρκεια ζωής. 

Ο ποιοτικός έλεγχος των μικροβιακών προϊόντων είναι προς όφελος των αγοραστών που 

χρειάζονται ένα ισχυρό σύστημα διαχείρισης της ποιότητας της εργασίας.  Η διαχείριση του 

ελέγχου είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να διεξάγεται συνεχώς. Η διαδικασία για τον ποιοτικό 

έλεγχο του βιο-λιπάσματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: 

- Εγγυημένη ταυτοποίηση των στελεχών· 

- Εγγυημένη πυκνότητα των μικροβιακών καλλιεργειών 

- Αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων ως δείκτες των επιπτώσεων των βιο-

λιπασμάτων· τακτικοί έλεγχοι για τον ποιοτικό έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές· 

- Αξιολόγηση της επίδρασης στα φυτά -στόχους· 

- Εγγραφή σύμφωνα με τον κανονισμό. 

Η ποιότητα των βιο-λιπασμάτων μπορεί να διασφαλιστεί  λαμβάνοντας υπόψη τους 

περιορισμούς για τον έλεγχο της ποιότητας, νομικούς, περιβαλλοντικούς, τεχνικούς και την 

έλλειψη ενημέρωσης. Επιπλέον, για την ανάπτυξη ικανοτήτων του προσωπικού που ασχολείται 

με τον έλεγχο της ποιότητας πρέπει να δεσμευτούν τα εθνικά / περιφερειακά κέντρα για τη 

βιολογική γεωργία σε τακτικά μαθήματα κατάρτισης και πρωτοβουλίες. Οι εκπαιδευτικές 

ενότητες των εργαστηριακών αναλυτών, των επιθεωρητές τομέα πειραματιστών πεδίου και  των  
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επιθεωρητών των λιπασμάτων θα πρέπει να οργανωθούν και να υλοποιηθούν ως μέρος των 

συστημάτων ποιοτικού ελέγχου για την αποδοτική παραγωγή και τη χρήση στα φυτά. 

 

Μελέτη της μικροβιακής αντοχής στα βιο-λιπάσματα κατα την εφαρμογή 
στο έδαφος κάτω από συνθήκες στρες 

Η αξιολόγηση της σταθερότητας και της ανισωευσιμότητας εντός του εδάφους των 

στελεχών που εφαρμόζονται στα βιο-λιπάσματα μπορεί να αποτελέσει μεγάλη πρόκληση. 

Υπάρχουν αρκετοί σημαντικοί λόγοι. 

1. Ο τεράστιος και πολύπλοκος πληθυσμός των μικροοργανισμών που βρίσκονται στο 

έδαφος και στη ριζόσφαιρα. 

2. Η υψηλή μεταβλητότητα των μικροβιακών κοινοτήτων, η οποία αντανακλά την 

οικολογία, το περιβάλλον και τα δομικά χαρακτηριστικά του εδάφους. 

3. Η ευρεία ποικιλία συστημάτων διαχείρισης στον τομέα της αγροτικής οικονομίας. 

Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να επιλεγεί μια μόνο ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση για την 

παρακολούθηση της μακροπρόθεσμης  παρουσίας των βιο-εμβολίων στο έδαφος, λόγω της 

ποικιλίας των οργανισμών που σχηματίζουν τα βιο-λιπάσματα. Η δυσκολία αυτή θέτει τα 

ακόλουθα ερωτήματα σχετικά με τις μεθόδους που θεωρούνται κατάλληλες για την 

παρακολούθηση της σταθερότητας των διαφορετικών στελεχών εμβολίου. Η μεθοδολογική 

προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας για την εκτίμηση της επιτυχίας του εμβολιασμού, και συνεπώς  

των  βιο-λιπασμάτων. 

Η κατάσταση είναι πολύ πιο περίπλοκη, λόγω της σημαντικής χωρικής και χρονικής 

μεταβλητότητας των αποκρίσεων των φυτών στα βιο-λιπάσματα. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην 

ελλιπή κατανόηση του πού και πότε πρέπει να εφαρμόζονται τα βιο-λιπάσματα. Από την άλλη 

πλευρά, στα εδάφη που βιώνουν καταστάσεις στρες, η απόδοση των προϊόντων μπορεί να 

διαφέρει. Αυτή θα πρέπει να δοκιμαστεί σε μεταβλητές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των 

συνθηκών αβιοτικού στρες, όπως η ξηρασία, η οξύτητα του εδάφους ή η χαμηλή γονιμότητα του 

εδάφους, για την ανάπτυξη κατάλληλων συστάσεων για χρήση. 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί φαινοτυπικες μέθοδοι και μέθοδοι 

βασισμένοι σε PCR για τον καλύτερο χαρακτηρισμό της δομής, της δυναμικής και την 

ποικιλομορφίας των κοινοτήτων των μικροοργανισμών του εδάφους. Για την ανίχνευση 

μικροοργανισμών που απελευθερώνονται στο περιβάλλον, οι μοριακές μέθοδοι που βασίζονται 

σε τεχνικές PCR που χρησιμοποιούν τον φυσικό πολυμορφισμό στο γονιδίωμα διευκόλυναν σε 

μεγάλο βαθμό και επέτρεψαν τη διαφοροποίηση σε στέλεχος επίπεδο στελέχους των φυσικά 
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απαντώμενων οργανσιμών από τους εισαγόμενους οργανισμούς, πραγμα που οδηγεί στην 

ελαχιστοποίηση του κόστους και του χρόνου ανάλυσης. 

Οι μέθοδοι που βασίζονται σε PCR είναι κυρίως μοριακές μέθοδοι που βασίζονται σε DNA 

αποτυπώματα κυρίως ποιοτικοί παρά ποσοτικοί. Μεταξύ των μη καλλιεργήσιμων μεθόδων που 

συνήθως χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της βιοποικιλότητας του μικροβιακών πληθυσμών 

εδάφους είναι οι παραδοσιακές μοριακές τεχνικές δακτυλικών αποτυπωμάτων, ο προσδιορισμός 

αλληλουχίας, ή ένας συνδυασμός αυτών. Ωστόσο,  οι παραδοσιακές τεχνικές δακτυλικών 

αποτυπωμάτων με βάση τους καθολικούς βακτηριακούς εκκινητές δεν επαρκούν για να γίνει 

διάκριση μεταξύ των δύο τύπων μικροοργανισμών. Για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, 

χρησιμοποιείται μια σύγχρονη προσέγγιση που περιλαμβάνει τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων 

στο επίπεδο του πληθυσμού (για παράδειγμα, Τ-RFLP), σε συνδυασμό με φυλογενετική 

ταυτοποίηση των στελεχών με την μέθοδο της καλλιέργειας. Ο συνδυασμός αυτός αναδεικνύει τις 

διαφορές στη δομή του πληθυσμού και την ίδια στιγμή καθιστά δυνατή την παρακολούθηση των 

καλλιεργειών που έχουν προσαρμοστεί με επιτυχία. 

Η προσέγγιση με βοηθητικό  μοριακό δείκτη, όπως Τ-RFLP, DGGE, TGGE, φαίνεται να 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τους σκοπούς της παρακολούθησης. Ο συνδυασμός των δύο μη 

καλλιεργήσιμων μεθόδων επιτρέπει να εκτιμηθεί αφενός η βιωσιμότητα των μικροβιακών 

εμβολίων που ενσωματώνονται στο έδαφος και από την άλλη πλευρά – οι πιθανές αλλαγές που 

συμβαίνουν στο επίπεδο είδους, για τα τοπικά στελέχη. 

 

Αγρονομική αξιολόγηση, αξιολόγηση του εδάφους και οικονομική 
αξιολόγηση των βιο-λιπασμάτων για τα διάφορα συστήματα γεωργικής 
παραγωγής 

Η θετική επίδραση από την εφαρμογή οργανικών λιπασμάτων εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες. Ομοίως, η αξιολόγηση της εφαρμογής των βιολογικών λιπασμάτων είναι επίσης 

περίπλοκη. Οι μηχανισμοί που συμμετέχουν στην προαγωγή της ανάπτυξης των φυτών μπορεί να 

είναι τόσο ειδικοί για τον ξενιστή, όσο και ειδικοί για το στέλεχος. Οι μικροοργανισμοί που 

προωθούν την ανάπτυξη του φυτού, όταν τοποθετούνται στο έδαφος υποβάλλονται σε 

ανταγωνιστικές συνθήκες για την ανάπτυξη, οι οποίες μπορούν να μειώσουν σοβαρά τα θετικά 

αποτελέσματα τους. Αυτό σημαίνει ότι οι ευεργετικές επιδράσεις που οφείλονται  στην  εφαρμογή 

ενός ειδικού βιο-λιπάσματος μπορούν να ποικίλλουν σημαντικά στις διαφορετικές αγροτο-

περιβαλλοντικές συνθήκες, πράγμα που αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα των προϊόντων που 

βασίζονται σε μικροοργανισμούς. 

Για να ξεπεραστεί αυτή η ανησυχία, είναι σημαντικό να εξετάσουμε ποιοι παράγοντες 

επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των βιολογικών λιπασμάτων στην παραγωγικότητα των 
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φυτών. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των βιο-λιπασμάτων σχετίζονται 

κυρίως με το φυτό (γεωπονικοί), του εδάφους και της οικονομίας των προϊόντων. 

 

Παράγοντες που σχετίζονται με το φυτό 
Τα φυτά μπορούν να ασκήσουν σημαντική επίδραση στο στέλεχος (στα στελέχη) που 

περιέχουν βιο-λίπασμα σε σχέση με την αποτελεσματικότητά του στην ευνόηση της ανάπτυξης 

και της απόδοσης. Αυτό αναμφίβολα σχετίζεται με την φυσιολογική κατάσταση του φυτού και 

την φαινολογική φάση ανάπτυξης τους. Τα φυτά μπορούν να μεταβάλλουν την απελευθέρωση 

των ενώσεων από τις ρίζες τους, ανάλογα με τη διατροφική κατάσταση τους. Η πράξη αυτή οδηγεί 

σε αλλαγές (ποσοτικές και ποιοτικές) στο απόθεμα θρεπτικών ουσιών στην ριζόσφαιρα. Οι ίδιοι 

οι αλλαγές ποικίλουν στο χρόνο και στο χώρο σε σχέση με τη θέση της ρίζας και το στάδιο της 

ανάπτυξης, προκαλώντας την επιλογή ειδικών βακτηριακών πληθυσμών της ροζόσφαιρας. 

Οι ρίζες των φυτών απελευθερώνουν εξιδρώματα τα οποία περιέχουν ενώσεις που έχουν 

διεγερτική ή ανασταλτική επίδραση επί των μικροοργανισμών της ριζόσφαιρας. Τέτοιες ενώσεις 

επηρεάζουν την ικανότητα των μικροβίων να δημιουργούν ευνοϊκές σχέσεις με το φυτό. Για 

παράδειγμα, από την άποψη της φωσφορικής ανεπάρκειας, τα φυτά απελευυθερώνουν 

περισσότερα χημικά σήματα που διεγείρουν την διακλάδωση των υφών και τον αποικισμό των 

δενδρόμορφων μυκορριζικών μυκήτων σε σύγκριση με τις ομαλές συνθήκες. 

Τα φυτά μπορούν να επηρεάσουν τις λειτουργίες των μικροοργανισμών του εδάφους, όπως 

η νιτροποίηση. Έχει δειχθεί ότι η αυξημένη απέκκριση της γενιστεΐνης, μιας 

φαινυλοπροπανοειδούς ένωσης, διεγείρει σημαντικά το συνολικό μήκος των υφών των 

δενδρόμορφων μυκορριζικών μυκήτων (ΔΜΜ), πιθανώς λόγω της συμμετοχής της στην χημική 

σηματοδότηση, η οποία οδηγεί στην αποικισμό του ριζικού συστήματος με ΔΜΜ. Τα φαινολικά 

οξέα που εκκρίνονται από τις ρίζες, είναι επίσης υπεύθυνα για τη μεταβολή των πληθυσμών των 

μικροοργανισμών του εδάφους. 

Υποτίθεται ότι οι ριζοσφαιρικοί μικροβιακοί πληθυσμοί ανταποκρίνονται και σε άλλες 

ριζοσφαιρικές πηγές άνθρακα (π.χ., μικροβιακά εξιδρώματα). Έτσι, η συνύπαρξη των αυτοχθόνων 

στελεχών και στελεχών που εμβολιάστηκαν στο βιο-λίπασμα, με το φυτό ξενιστή, καθιστά  πολύ 

περίπλοκο τον ρόλο των  ριζο-αποθεμάτων στη διαμόρφωση της ριζοσφαιρικού μικροβιακού 

πληθυσμού. 

Παρά την πολύπλοκη εικόνα, τα εκκρίματα της ρίζας είναι μάλλον μεγάλης σημασίας για 

την έναρξη του ριζοσφαιρικής επίδρασης σε πολύ νεαρά φυτάρια και τις αναδυόμενες πλάγιες 

ρίζες. Από την άποψη αυτή, η εφαρμογή οργανικών λιπασμάτων σε σπόρους και 

πολλαπλασιαστικό υλικό θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας. 

 



 

 pg. 14 

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΆΤΩΝ 
- ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ ΜΆΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΌΡΟ 
ΑΝΆΠΤΥΞΗ 

Παράγοντες που σχετίζονται με τις συνθήκες του εδάφους 
Τα βιο-λιπάσματα, γνωστά ως μικροβιακά προϊόντα, δρουν ως πηγή τροφίμων και ως 

βελτιωτικό του εδάφους, τα οποία μειώνουν το γεωργικό φορτίο και προστατεύουν το περιβάλλον. 

Οι καλή κατάσταση του εδάφους είναι επιτακτική προϋπόθεση για την αύξηση της παραγωγής 

των αγροτικών καλλιεργειών, καθώς και για την καλή κατάσταση της υγείας των ζώων και του 

ανθρώπου. 

Διάφοροι βιοτικοί και αβιοτικοί παράγοντες θέτουν προκλήσεις για την επιτυχή εφαρμογή 

των εμπορικών βιο-λιπασμάτων και είναι υπεύθυνοι για την αποτελεσματικότητά τους σε 

συνθήκες πεδίου. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν εργαλεία και προσεγγίσεις που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και να εφαρμοστούν για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των βιο-

λιπασμάτων στα χωράφια. Η εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας των βιο-λιπασμάτων σε 

ορισμένο έδαφος με μια συγκεκριμένη ποικιλία καλλιεργειών είναι ένα πολύπλοκο καθήκον που  

επιλύεται από τους ερευνητές, τους παραγωγους, τους γεωργικούς συμβούλους και τους αγρότες 

κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση ενός συγκεκριμένου βιο-λιπάσματος: μια πρόκληση 

για τη μετατροπή της βιο-λίπανσης σε κανονική γεωργική πρακτική στον εικοστό πρώτο αιώνα. 

Αβιοτικοί παράγοντες 

Ο σχηματισμός των πληθυσμών βακτηρίων και μυκήτων του εδάφους εξαρτάται από τις 

χημικές (pΗ, περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά) και τις φυσικές (υφή) ιδιότητες του εδάφους. 

Έχει διαπιστωθεί ότι το pH του εδάφους είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη 

δομή του βακτηριακού πληθυσμού στο επίπεδο του οικοσυστήματος. Γενικά, η μεγαλύτερη 

μικροβιακή ποικιλότητα συνδέεται με ουδέτερα εδάφη και η μικρότερη - με όξινα εδάφη. Αυτό 

είναι λογικό λόγω της σχετικά περιορισμένης ανοχής για το pH των βακτηριακών  ταξονομικώ 

κατηγοριών. Η μελέτες πεδίου σε πληθυσμούς  δενδρόμορφων μυκοριζικών μυκήτων (ΔΜΜ) σε 

ένα ευρύ φάσμα του pH του εδάφους υποδεικνύουν ότι το pH είναι η κύρια κινητήρια δύναμη για 

τη δομή των μυκητιασικών πληθυσμών που επιρεάζουν  το δυνητικό αποικισμό και την 

αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης των φυτών που προωθούνται από τους μικροοργανισμούς 

που συμμετέχουν στο βιο-λίπασμα . 

Άλλοι αβιοτικοί παράγοντες που επηρεάζουν την προσαρμογή των ΔΜΜ είναι η 

θερμοκρασία του εδάφους και η διαθεσιμότητα των θρεπτικών ουσιών, η οποίες μπορεί να έχούν 

μια ισχυρή επιρροή στην επίδραση της συμβίωσης των ΔΜΜ και την ανάπτυξη των φυτών. 

Η αλληλεπίδραση με τους φυσικούς  μικροοργανισμούς του εδάφους 

Οι μαθηματικές προσομοιώσεις δείχνουν ότι οι πιο σημαντικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών και προωθούν την επιβίωση των μικροοργανισμών και έτσι 

τη δυνατότητα εξασφάλισης ευεργετικής επίδρασης πάνω στα φυτά είναι ο ανταγωνίσμός με 
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αυτόχθονα βακτήρια, η συμβατότητα με τις ενώσεις που εκπέμπονται από το φυτό ξενιστή 

(ριζοαπόθεμα) και η ικανότητά τους να τα χρησιμοποιούν. 

Όταν ενσωματωθεί εντός του εδάφους, το στέλεχος (τα στελέχη) του βιο-λιπάσματος 

αρχίζουν να ανταγωνίζονται με τους αυτόχθονες μικροοργανισμούς. Η κατανόηση των 

οικολογικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μικροοργανισμών του εδάφους και της επίδρασης 

αυτών των μικροοργανισμών που συμμετέχουν στο βιο-λίπασμα με τους μικροβιακούς 

πληθυσμούς του εδάφους είναι ακόμη περιορισμένη. Η έλλειψη γνώσης σχετικά με αυτές τις 

πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις δεν επιτρέπει να προβλεφθεί αποτελεσματικά το αποτέλεσμα των 

εισαχθέντων με το βιο-λίπασμα εμβολίων. 

Παρά τις ελλείψεις αυτές, η ερευνητική κοινότητα έχει εστιάσει μεγάλες προσπάθειες για 

την αξιολόγηση αυτών των σχέσεων και των επιπτώσεών τους στην αποτελεσματικότητα των 

βιολογικών λιπασμάτων, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, χρησιμοποιώντας 

διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Μεταξύ των μεθόδων που εφαρμόζονται είναι η 

ανάλυση της μικροβιακής βιομάζας του εδάφους, η μικροβιακή δραστηριότητα του εδάφους, η 

δομή και η ποικιλομορφία του πληθυσμού των μικροοργανισμών του εδάφους. Χρησιμοποιώντας 

αυτές τις τεχνικές, έχει δειχθεί ότι ο εμβολιασμός με οργανικά λιπάσματα που περιέχουν 

διάφορους μικροοργανισμούς οι οποίοι  προαγουν την ανάπτυξη των φυτών (όπως φθορίζουσες 

ψευδομονάδες, συμβιωτικά και αζωτοδεσμευτικά βακτήρια που ζούν ελεύθερα, ΔΜΜ, κ.λπ.) 

περιορίζει με διάφορους τρόπους τους διαφορετικούς ταξινομικές ή λειτουργικές ομάδες των 

αυτόχθονων μικροοργανισμών του εδάφους. Η εφαρμογή εμβολίου που βασίζεται σε 

αζωτοδεσμευτικα βακτήρια αυξάνει ή περιορίζει σημαντικά τη δομή του τοπικού βακτηριακού 

πληθυσμού και την ποικιλομορφία του όταν ο εμβολιασμός πραγματοπιοιείται  με κοινοπραξία 

μικροοργανισμών. Έχει αναφερθεί ότι ένα συμβιωτικό αζοτοδεσμευτικό στέλεχος επιρεάζει 

ειδικά μια συγκεκριμένη ομάδα πρωτεοβακτηρίων. Πολλές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει τον 

υψηλό βαθμό εξειδίκευσης των βακτηριακών ειδών που συνδέονται με τους ΔΜΜ. Ο 

εμβολιασμός με ΔΜΜ επηρεάζει επίσης σημαντικά την συνολική ανάπτυξη της βακτηριακής και 

μυκητιακής βιομάζας της ριζόσφαιρας. Μόλις εφαρμοστεί με επιτυχία, οι ΔΜΜ αποδεικνύουν 

μείωση του πλούτου των ειδών των πληθυσμών ΔΜΜ  στις περισσότερες ρίζες. 

Ένας βασικός παράγοντας που εξασφαλίζει της αποτελεσματικότητα του βιο-λιπάσματος 

είναι η επιλογή των στελεχών τα οποία εμφανίζουν λειτουργίες που υποβοηθούν τη διαδικασία 

της αποίκισης του περιβάλλοντος των ριζών. Από την άποψη αυτή, το  quorum sensing (η αίσθηση 

απαρτίας) δίνει ένα τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα βακτήρια, βελτιώνοντας τις 

πιθανότητες τους να επιβιώσουν (π.χ. με τον σχηματισμό ενός βιοφίλμ) και την ικανότητα να 

διερευνηθούν πιο πολύπλοκες εσοχές μέσω της μετακίνησης στο έδαφος με τη βοήθεια της 

κινητικότητας. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα ελάχιστο επίπεδο 
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πληθυσμού της αρχικού εμβολίου βακτηριδίων που προάγουν την ανάπτυξη των φυτών, ο οποίος 

(πληθυσμός) πρέπει να είναι διαθέσιμος. 

Η αποτελεσματικότητα των βιο-λιπασμάτων επίσης διαμεσολαβείται από πρωτόζωα, ιδίως 

από τη γυμνή αμοιβάδα, η οποία είναι ο πιο σημαντικός κάτοικος του εδάφους που  τρέφεται μέσω 

«βόσκησης». Η αύξηση του πληθυσμού των νηματωδών, που τρέφονται με βακτήρια και μύκητες, 

παρατηρήθηκε μετά την εφαρμογή οργανικού λιπάσματος, που αποτελείται από ΜΔΔ και 

βακτήρια που προάγουν την ανάπτυξη των φυτών. Ο αποικισμός της ριζόσφαιρας του σιταριού 

από τα δύο είδη - Pseudomonas και Bacillus subtilis μειώθηκε σημαντικά με την εφαρμογή τριών 

ειδών νηματωδών (Caenorhabditis elegans, Acrobeloides thornei και Cruznema sp.). 

Οι παρατηρούμενες σχέσεις μεταξύ των φυσικών και των εισαγμένων μικροοργανισμών 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της 

δυναμικής των μικροβιακών πληθυσμών του εδάφους. Οι σύγχρονες μεταγονιδιωματικές 

προσεγγίσεις σε συνδυασμό με τις καλλιεργήσιμες μεθόδους για τον ποσοτικό προσδιορισμό των 

μικροοργανισμών μπορούν να καθορίσουν σαφώς τον αριθμό της μικροβιακής ταξινομικής 

κατηγορίας. Ωστόσο, υπάρχουν μερικά σημαντικά ζητήματα που αναμένουν την επίλυσή τους: 

- Αποκάλυψη των λειτουργιών που μπορούν να παραπεμφθούν σε ένα συγκεκριμένο 

μικροοργανισμό ή ομάδα μικροοργανισμών. Η μελέτη των γονιδίων που 

κωδικοποιούν σπουδαίες  δραστηριότητες των ενζύμων ή βασικά γονίδια στη 

διαδικασία της αλληλ-επίδρασης μεταξύ του εμβολίου και του φυσικού 

μικροβιακού πληθυσμού, μπορεί να συμβάλει για να αποκτηθούν γνώσεις σχετικά 

με αυτές· 

- Μροσδιορισμός του μεταβολικού δυναμικού των μικροβιακών πληθυσμών του 

εδάφους σε απάντηση του εμβολιασμού· 

- Αποκάλυψη της σχέσης μεταξύ των επιδράσεων στη δομή των μικροβιακών 

πληθυσμών του εδάφους και των λειτουργικών ικανοτήτων του μικροβιακού 

πληθυσμού  του εδάφους· 

- Προσδιορισμός των πιθανών λειτουργιών για την εφαρμογή  βιο-λιπασμάτων, που 

είναι ειδικά σχεδιασμένα για ορισμένο έδαφος / ορισμένη καλλιέργεια. 

 

Οικονομικές συνθήκες 
Η ανάπτυξη της αγοράς βιολογικών τροφίμων είναι μια σημαντική κινητήρια δύναμη για 

την αύξηση των θετικών τάσεων για τη χρήση βιο-λιπασμάτων και βιο-φυτοφαρμάκων σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Ο λόγος για την ανάπτυξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η βιολογική 

βιομηχανία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα προϊόντα για την προώθηση της ανάπτυξης και 

την προστασίας των καλλιεργειών χωρίς την εφαρμογή χημικών προϊόντων. 
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Η παγκόσμια αγορά βιο-λιπασμάτων από την άποψη των εσόδων υπολογίζεται σε περίπου 

5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2011.  Η περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού είναι υπεύθυνη 

για περίπου 34% της συνολικής ζήτησης κατά το ίδιο έτος. Σύμφωνα με μια λεπτομερή ανάλυση 

της τρέχουσας αγοράς και των σεναρίων για την ανάπτυξή της σε διαφορετικές ηπείρους, 

προβλέπεται ο διπλασιασμός της αγποράς μέχρι το 2017, κυρίως στη Λατινική Αμερική, την Ινδία 

και την Κίνα. Η παγκόσμια αγορά βιολογικών λιπασμάτων αναμένεται να υπερβεί την αγοραία 

αξία των 10,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ μέχρι το 2018. Η Λατινική Αμερική είναι σήμερα 

ένας από τους κορυφαίους χρήστες βιο-λιπασμάτων: στο Μεξικό διεξάγεται ένα πρόγραμμα για 

την υποστήρηξη της εφαρμογής αζωτοδεσμευτικών βιο-λιπασμάτων με βάση το Azospirillum  σε 

1,5 εκατομμύρια εκτάρια. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ινδικού Εθνικού Κέντρου Ανάπτυξης 

Βιο-λιπασμάτων (NBDC) και της κοινοπραξίας Bio-Tech Consortium of India Ltd (BCIL), 

απαιτούνται  ενδεχομένως περίπου 350.000 έως 500.000 τόνους βιολογικών λιπασμάτων για την 

ινδική αγροτική οικονομία. Οι χώρες της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής είναι οι 

μεγαλύτεροι χρήστες βιο-λιπασμάτων, λόγω των αυστηρών κανονισμών που επιβλήθηκαν για τα 

χημικά λιπάσματα τα οποία τείνουν να αντικατασταθούν από βιο-λιπάσματα. Η παγκόσμια αγορά  

βιολογικών φυτοφαρμάκων υπολογίζεται σε 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2011 και 

αναμένεται να φθάσει τα 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ μέχρι το 2017. Η Βόρεια Αμερική 

κυριαρχεί στην παγκόσμια αγορά βιολογικών φυτοφαρμάκων, συμβάλλοντας περίπου για το 40% 

της ζήτησης σε όλο τον κόσμο το 2011. Η Ευρώπη αναμένεται να είναι η ταχύτερα 

αναπτυσσόμενη αγορά στο εγγύς μέλλον, λόγω των αυστηρών κανονισμών για τα φυτοφάρμακα 

και της αυξανόμενης ζήτησης βιολογικών προϊόντων. 
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Μερίδιο των εσόδων ανά τμήμα προϊόντων στην παγκόσμια αγορά βιο-λιπασμάτων (2012) 

Τμήμα του προϊόντος Μερίδιο των εσόδων  (%) στην παγκόσμια αγορά  βιο-

λιπασμάτων 

Δέσμευση N2 78.7 

Διάλυση φωσφορικού 

άλατος 

14.6 

Άλλα  6.7 

 

Τα βραδύτερα αποτελέσματα των βιολογικών λιπασμάτων σε σχέση με τα χημικά 

λιπάσματα και η δύσκολη υιοθέτηση των βιο-λιπασμάτων από τους τελικούς χρήστες είναι ο 

λόγος για την επιβράδυνση της ανάπτυξης στην αγορά. 

Τα βιο-λιπάσματα που δεσμεύουν το άζωτο καταναλώνονταν  σε μεγαλύτερο βαθμό σε 

βιομηχανική κλίμακα το 2012, που αντιπροσωπεύει πάνω από το 78% της παγκόσμιας ζήτησης. 

Αυτά τα οργανικά λιπάσματα είναι αναμφίβολα χρήσιμα για την αγροτική οικονομία· 

εφαρμόζονται για τη βελτίωση της απόδοσης και προσφέρουν πολλά δυνητικά οφέλη για το 

περιβάλλον από την εφαρμογή τους. Επιπλέον, 

η ζήτηση καλλιέργειας για το έδαφος σε βιολογική βάση αυξάνεται λόγω περιβαλλοντικών 

ανησυχιών, πράγμα που αναμένεται να τονώσει τη ζήτηση για βιολογικά λιπάσματα κατά  τα 

επόμενα χρόνια. Επιπλέον, η αυξανόμενη  κατανάλωση οσπρίων και μη οσπρίων φυτικών 

προϊόντών αναμένεται επίσης να αυξήσει τη ζήτηση  αζωτοδεσμευτικών βιο-λίπασμα στο εγγύς 

μέλλον. 

Τα βακτήρια που διαλύουν τα φωσφορικά άλατα αναμένεται να δείξουν την ταχύτερη 

ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια λόγω της πιθανής χρήσης τους στην αγροτική οικονομία, δηλαδή 

την ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικών και περιβαλλοντικά σκόπιμων πολυλειτουργικών 

παραγόντων βιο-ελέγχου και βιο-λιπασμάτων. 

Η αγορά για τα άλλα είδη βιολογικών λιπασμάτων, όπως τα λιπάσματα κινητοποίησης  

ποτάσας και τα λιπάσματα κινητοποίησης ψευδαργύρου είναι κορεσμένη λόγω της χαμηλής 

ζήτησης από τους παραγωγούς  αγροτικών προϊόντων. 

Η ζήτηση βιο-λιπασμάτων έχει  τμηματοποιήσει την αγορά ανάλογα με τον τρόπο 

εφαρμογής τους. Η υψηλότερη ζήτηση για την επεξεργασία σπόρων, που αντιπροσωπεύουν 

περίπου το 72% της παγκόσμιας ζήτησης. Τα βιο-λιπάσματα που χρησιμοποιούνται ευρέως για 

την επεξεργασία σπόρων, λόγω της τεχνολογικής προόδου και της αύξησης των ανησιχιών για το 

περιβάλλον λόγω της εφαρμογής χημικών λιπασμάτων. 
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Η ζήτηση για βιολογικά λιπάσματα ήταν σημαντικά υψηλότερη στη Βόρεια Αμερική το 

2012, αντιπροσωπεύοντας το 32% της παγκόσμιας ζήτησης λόγω της παρουσίας της καλά 

αναπτυγμένης  βιομηχανίας που ασχολείται με γενετικά τροποποιημένες (ΓΤ) καλλιέργειες στην 

περιοχή, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, όπου τα βιο-λιπάσματα  χρησιμοποιούνται ευρέως στην 

επεξεργασία των γεωργικών καλλιεργειών. Το υπόλοιπο τμήμα του κόσμου είχε καταγραφεί στα 

στατιστικά στοιχεία ως η δεύτερη μεγαλύτερη περιοχή. Ο λόγος για αυτό είναι η αύξηση της 

ζήτησης για τα φυσικά προϊόντα διατροφής, οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τα 

χημικά λιπάσματα, καθώς και  η προώθήση της παραγωγής βιο-λίπασμάτων για να δημιουργηθεί  

ευαισθητοποίηση του κοινού. 

Η περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού αναμένεται να αυξήσει τη ζήτηση για βιολογικά 

λιπάσματα, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για βιολογικά τρόφιμα σε συνδυασμό με την εντατική 

βιολογική γεωργία. Εξάλλου, οι εθνικές κυβερνήσεις των αναδυόμενων οικονομιών, όπως η Κίνα 

και η Ινδία είναι υπέρ  της προώθησης της χρήσης βιολογικών λιπασμάτων μέσω φορολογικών 

κινήτρων και απαλλαγών, καθώς και μέσω επιδοτήσεων για την παραγωγή και τη διανομή 

βιολογικών λιπασμάτων. 

Ένα  οικονομικά σημαντικό τμήμα της αγοράς λιπασμάτων έχει ήδη καταληφθεί από 

οργανικά λιπάσματα με άζωτο-δεσμευτικά βακτήρια, οργανικά λιπάσματα με μικρο-οργανισμούς 

που διαλύουν τα φωσφορικά άλατα, βιο-λιπασματα κινητοποίησης ποτάσας, κ.λπ., όπως τα βιο-

λιπάσματα  διάλυσης ψευδαρύυρου και  θείου. Εμπόδιο στην ανάπτυξη της βιομηχανίας 

βιολογικών λιπασμάτων και την ανάπτυξη της αγοράς είναι η έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με την 

έννοια των βιο-λιπασμάτων,  το χαμηλό βαθμό χρησιμοποίησης εκ μέρους των παραγωγών 

αγροτικών προϊόντων και η διαθεσιμότητα στην αγορά προϊόντων χαμηλής ποιότητας που 

ανταγωνίζονται αθέμιτα την ανάπτυξή τους. Για αυτόν το λόγο είναι σημαντικό να καθοριστεί το 

νομικό πλαίσιο των βιο-λιπασμάτων, το οποίο πρέπει να προστατεύσει τόσο τους αξιόπιστους 

παραγωγούς βιολογικών λιπασμάτων όσο και τους αγρότες που χρησιμοποιούν αποτελεσματικά 

προϊόντα από μια αγορά που επιτρέπει την παρουσία των προϊόντων χαμηλής ποιότητας. 

Η εμπορία βιολογικών λιπασμάτων πρέπει να  ρυθμίζει τη εξασφάλιση  ενός ελάχιστου 

επιπέδου ποιότητας του τελικού προϊόντος. Η βελτίωση των προτύπων ποιότητας της παραγωγής 

και η θέσπιση ενός σαφούς νομικού πλαισίου που να διασφαλίζει τόσο στους  παραγωγούς όσο 

και στους αγρότες, την ανάγκη  να διατηρείται  τέτοιο  δυναμικό για οικονομική ανάπτυξη. 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το 60-90% του συνολικού λιπάσματος  που έχει 

εφαρμοστεί  χάνεται, ότι μόνο 30-50% του εφαρμοσμένου λιπάσματος αζώτου, και το 10-45% 

του λιπάσματος φωσφόρου  απορροφάται από τις καλλιέργειες, η εφαρμογή των βιο-λιπασμάτων 

μπορεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη  ενός ολοκληρωμένου συστήματος 

διαχείρισης των θρεπτικών ουσιών, και τη διατήρηση παραγωγικότητας της αγροτικής οικονομίας 

με χαμηλή επίδραση στο περιβαλλον. Ο κύριος στόχος είναι να επιτευχθεί  η ίδια παραγωγικότητα 
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των γεωργικών καλλιεργειών, κατά την εφαρμογή οργανικών λιπασμάτων με σημαντική μείωση 

της χρήσης ορυκτών λιπασμάτων, και όχι να αναμένουμε ότι η εφαρμογή των βιο-λιπασμάτων θα 

οδηγήσει σε μία αυξημένη απόδοση σε συγκρίσει με τις αντίστοιχες μη-εμβολιάσμένες 

καλλιέργειες αναφοράς . Τα οργανικά λιπάσματα έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν στη μείωση 

της συσσώρευσης, της εκχύλισης  ή της απορροής των θρεπτικών συστατικών από την 

καλλιεργγήσιμη  γη, όταν χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου συστήματος 

διαχείρισης των θρεπτικών συστατικών,  συμμετέχουν στον κύκλο των θρεπτικών  συστατικών 

και αυξάνουν την παραγωγικότητα των καλλιεργειών. 

Μπορούν να αντληθούν περισσότερα κίνητρα για την πλήρη και αποτελεσματική χρήση 

των βιολογικών λιπασμάτων από τη σύγχρονη γνώση σχετικά με τους μικροοργανισμούς και την 

τεχνολογική ανάπτυξη. Η χρήση στελεχών, τα οποία συνεργάζονται με τις αυτόχθονες 

μικροοργανισμούς ή εισέρχονται σε 

συνεργιστικές σχέσεις με τους μικροβιακούς πληθυσμούς, καθώς και η ένταξη  

πρωτόζωων στη σύνθεση των βιολογικών λιπασμάτων θα μπορούσε επίσης να είναι καίριας 

σημασίας  για την ανάπτυξη νέων τύπων βιο-λιπασμάτων. 

Τα βio-λιπάσματα είναι επωφελής για τους παραγωγούς  αγροτικών  προϊόντων· 

προσφέρουν υψηλότερη απόδοση στην απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών, καλύτερη 

αναλογία οφέλους και κόστους, μειωμένη ανάγκη για χημικά λιπάσματα, καθώς και 

περιβαλλοντικά οφέλη. Ενώ το κόστος των ανόργανων λιπασμάτων είναι αρκετά υψηλό και 

λιγότερο κερδοφόρες, τα βιο-λιπάσματα θα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην περίπτωση 

καλής κατανόησης και ορθής εφαρμογής τους. Οι καλές πρακτικές για την κερδοφορία των βιο-

λιπασμάτων στις διάφορες χώρες όπου αυτά  έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία, θα μπορούσε να είναι 

χρήσιμες για την υποστήριξη των πολιτικών αποφάσεων και των αγροτών  που συνδέοννται με 

την ένταξη των βιολογικών λιπασμάτων στα αγροτικά  συστήματά τους. 

Στη Βραζιλία έχει πραγματοποιηθεί μεγάλη εξοικονόμηση που εκτιμάται στα 3 

δισεκατομμύρια δολάρια ανά καλλιεργητική περίοδο, χάρη στη μειωμένη ανάγκη για αζωτούχα 

λιπάσματα. Ο εμβολιασμός με Rhizobium οδήγησε σε εξοικονόμηση κόστους παραγωγής ύψους 

1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Η σόγια και άλλα όσπρια, που εμβολιάζονται με 

ριζοσφαιρικά βακτήρια αντί να γονιμοποιηθούν με χημικά αζωτούχα λιπάσματα αύξησαν της 

αποδοτικότητα χρήσης των θρεπτικών ουσιών. 

Η αποτελεσματικότητα της χρησιμοποίησης των θρεπτικών ουσιών μπορεί να βελτιωθεί 

μέσω της χρήσης ριζοβακτηρίων που προωθούν την  ανάπτυξη των φυτών (PGPR) ή συν-

εμβολίων από PGPR και δενδρόμορφους μυκορριζικούς μύκητες (ΔΜΜ). Η αποτελεσμα-

τικότητα όλων των βιο-λιπασμάτων είναι ≥ 90%, καθώς υπάρχουν ελάχιστες απώλειες που 

οφείλονται  στη διαλύση και τη δέσμευση. Η μείωση του ποσοστού εφαρμογής  ανόργανων 
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λιπασμάτων, όταν χρησιμοποιείται μαζί με βιο-λιπάσματα μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερη 

απώλεια θρεπτικών συστατικών και ως εκ τούτου σε οικονομικά οφέλη και προστασία του 

περιβάλλοντος, χωρίς αρνητική επιρροή στις καλλιέργειες. 

Οι αγρότες συνήθως εφαρμόζουν υπερβολικές ποσότητες χημικών λιπασμάτων, με 

αποτέλεσμα την χαμηλή αποδοτικότητα της χρήσης των θρεπτικών ουσιών. Το κόστος της 

υπερβολικής χρήσης ανόργανων λιπασμάτων στη Βόρεια Αμερική, έχει οριστεί στα 2,5 

δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως. Οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων στην Ευρώπη και τη 

Βόρεια Αμερική εφαρμόζουν άφθονες ποσότητες χημικών λιπασμάτων φωσφόρου και αζώτου για 

μεγάλο χρονικό διάστημα. Εκτός από το υψηλό κόστος, η πρακτική αυτή επηρεάζει αρνητικά την 

ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, επιβαλλοντας έτσι την ανάγκη να καταστεί η γεωργία φιλική 

προς το περιβάλλον και οικονομικά βιώσιμη. Ως εκ τούτου τα βιο-λιπάσματα προσφέρουν μια 

καλή ευκαιρία για την ελαχιστοποίηση αυτών των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και 

στην ανθρώπινη υγεία. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το σύστημα εντατικής καλλιέργειας στην 

Αίγυπτο, η αποτροπή πιθανής απώλειας αζώτου μέσω διάλυσης και σημαντική αύξηση της 

συγκομιδής αραβοσίτου μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή  του ήμισυ του συνιστώμενου 

ποσοστού  βιο-λιπάσματος αζώτου, δηλ. Azospirillum. Αναμένεται ότι μειώνοντας το ποσοστό 

εφαρμογής χημικών λιπασμάτων, και ακολουθόντας  την ολοκλήρωση των βιολογικών 

λιπασμάτων για παρόμοιες αποδόσεις, θα φθάσουμε σε καλύτερη οικονομική απόδοση 

λαμβανομένου υπόψει του γεγονότος  ότι τα βιο-λιπάσματα θεωρούνται  αποτελεσματικά από 

πλευράς κόστους . 

Τα βio-λιπάσματα είναι πολύ φθηνότερα από ό,τι  τα χημικά λιπάσματα με αναλογία 

κόστους και οφέλους υψηλότερη από 1:10. Έχει αναφερθεί ότι το ποσοστό εφαρμογής των 

χημικών λιπασμάτων μπορεί γενικά να μειωθεί κατά 25-50% για το άζωτο και 25% για το 

φωσφόρο, όταν χρησιμοποιούνται  κατάλληλα οργανικά λιπάσματα χωρίς αυτό να επηρεάζει 

αρνητικά την συμπεριφορά των καλλιεργειών. 

Οι μονο-καλλιέργειες συνεχίζουν να κυριαρχούν στην αγορά, αλλά οι μικτές καλλιέργειες 

γρήγορα επιβάλλουνται και μπορούν να ξεπεράσουν τη χρήση μεμονωμένων στελεχών εμβολίου 

στα επόμενα 5 έως 7 έτη. 

 

Μεταφορά τεχνογνωσίας για την παραγωγή βιο-λιπασμάτων σε 
βιομηχανικό επίπεδο 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν επαρκή δεδομένα για την βελτίωση της φυτικής παραγωγής 

που οφείλεται στην εφαρμογή βιο-λιπασμάτων. Επί του παρόντος, σε μεγάλη βιομηχανική 

κλίμακα  παράγονται διάφορα βιο-λιπάσματα που είναι διαθέσιμες για εφαρμογή σε συνθήκες 
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πεδίου. Για παράδειγμα, τα εμβόλια με Rhizobium και Azotobacter παράγονται βιομηχανικά, 

ακολουθόντας μια διαδικασία παραγωγής, η οποία περιλαμβάνει τρία βασικά βήματα: 

1) Η ανάπτυξη στελεχών· 

2) Η κλιμάκωση της βιομάζας· 

3) Η προετοιμασία εμβολίων. 

Η παραγωγή βιο-λιπασμάτων περιλαμβάνει την ασηπτική ανάμειξη καθαρού 

βακτηριδιακού υγρού καλλιέργειας με υψηλή κυτταρική πυκνότητα και αποστειρωμένο φορέα 

(π.χ. χλοοτάπητα, άνθρακα και / ή λιθάνθρακες), ώστε να παραχθεί υγρό παρασκεύασμα – σκόνη 

με υψηλό πληθυσμό επιθυμητών μικροβίων. Συνήθως  συνιστάται  αυτό το προϊόν να είναι 

απαλλαγμένο από ρύπους και να έχει μικροβιακή καταπόνηση από περίπου 107 κύτταρα ανά 

γραμμάριο φορέα. Θεωρείται ότι αυτό το παρασκεύασμα  μπορεί να εξασφαλίσει βέλτιστα 

αποτελέσματα για την προώθηση της ανάπτυξης των φυτών σε συγκεκριμένη καλλιέργεια, 

σύμφωνα με την συνιστώμενη μέθοδο εφαρμογής. 

Η βασική πρόκληση στην παραγωγή βιο-λιπασμάτων σε βιομηχανικό επίπεδο είναι ότι τα 

στελέχη  βακτηρίων συνήθως αναπτύσσονται και υποστηρίζονται από ερευνητικά εργαστήρια και 

όχι από παραγωγικές μονάδες. Εξάλλου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά 

στελέχη οι προσπάθειες της έρευνας πρέπει να αποσκοπούν στην δημιουργία στελεχών, ειδικών 

για ορισμένη περιοχή, έδαφος και γεωργική καλλιέργεια και πιό εύκολα προσβάσιμες για τους 

επιχειρηματίες των βιομηχανικών παραγωγικών μονάδων, για την κλιμάκωση της βιομάζας. 

Επειδή τα  βιο-λιπάσματα περιέχουν ζωντανούς μικροοργανισμούς με μια πολύ υψηλή 

πυκνότητα κυττάρων, οι επιθυμητά οργανισμοί πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας  παραγωγής.  Είναι λογική  η υοθέτηση ή η απόρριψη των βιο-

λιπασμάτων εκ μέρους των παραγωγών αγροτικών προϊόντων επειδή η ποιότητα των εμβολίων  

είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που οδηγούν στην επιτυχία ή την αποτυχία τους. 

Η ποιότητα σημαίνει την παρουσία της κατάλληλης μορφής μικροοργανισμού σε ενεργό μορφή 

και σε επιθυμητό αριθμό. Τα στάδια της παραγωγής που απαιτούν έλεγχο της ποιότητας είναι: 

- Προετοιμασία της καλλιέργειας εκκίνησης· 

- Κατά τη διάρκεια της επιλογής του φορέα· 

- Στο στάδιο της υγρής καλλιέργειας· 

- Κατά τη διάρκεια της ανάμιξης του μέσου καλλιέργειας· 

- Κατά τη διάρκεια της συσκευασίας· 

- Κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. 
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Η δοκιμή της καλλιέργειας συνήθως πραγματοποιείται λαμβάνοντας ένα δείγμα από το 

τελικό προϊόν για σύγκριση με την τυπική προδιαγραφή κατά τη διάρκεια της ανάμειξης αυτής 

της καλλιέργειας με το μέσο (φορέα). 

Τα βιο-φυτοφάρμακα και τα βιολογικά λιπάσματα  είναι δύο σημαντικοί βασικοί 

ακρογωνιαίοι λίθοι, οι οποίοι χρειάζονται εντατικές μελέτες για να βελτιωθεί η ποιότητά τους, 

κυρίως για την επίτευξη ασφάλειας των τροφίμων για τον πληθυσμό που μεγαλώνει και για την 

αναζωογόνηση της γονιμότητας του εδάφους. Η φύση έχει προβλέψει ευρείες δυνατότητες για 

επιστημονικές μελέτες σε αυτά τα θέματα, τα οποία πρέπει να εξερευνηθούν. Η ανάπτυξη εων 

βιο-φυτοφαρμάκων με πολλαπλούς τρόπους δράσης έναντι των επιβλαβών οργανισμών, και βιο-

λιπασμάτων με ενεργό  υποστήριξη της ανάπτυξης περισσότερων γεωργικών καλλιεργειών είναι 

μία από τις σημαντικότερες συνιστώσες της βιώσιμης γεωργίας παγκοσμίως. Αυτές οι δύο 

ερευνητικές τάσεις πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για την έρευνα στον τομέα της 

γεωργίας, των πανεπιστημίων, των ερευνητικών οργανισμών και των ερευνητικών τομέων των 

παραγωγών για την ανάπτυξη γεωργικών τεχνολογιών. Οι αναπτυγμένες τεχνολογίες πρέπει να 

μεταφερθούν σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να επιτευχθούν τα μέγιστα οφέλη για την 

κοινωνία. 

 

Δημιουργία ενός «Νόμου περί Βιο-λιπασμάτων» και αυστηρή ρύθμιση για 
τον έλεγχο της ποιότητας στην αγοράς και την εφαρμογή του. 

 

Κοινή  Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ)  
Η κοινή αγροτική πολιτική και το σύστημά  γεωργικών ενισχύσεων και προγραμμάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτούν να διατηρείται η  καλλιεργήσιμη γη σε «καλή γεωργική 

κατάσταση» και να προωθείται η εφαρμογή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων διαχείρισης των 

εδαφών προς όφελος του περιβάλλοντος. Εξάλλου, ορισμένα κράτη μέλη έχουν ενσωματώσει τις 

αρχές της «διαχείρισης του μαυροχώματος / της οργανικής ύλης» σε αυτές τις απαιτήσεις  και 

ελέγχουν τις αρχές στα πλαίσια των  υποχρεώσεις  για πολλαπλή συμμόρφωση. 

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική  (ΚΑΠ) στην ΕΕ βασίζεται  στους   ακόλουθους πυλώνες: 

- Η επιδότηση της παραγωγής βασικών τροφίμων προς το συμφέρον της  

αυτάρκειας. 

- Έμφαση  στις άμεσες πληρωμές για τους γεωργικούς παραγωγούς, ως ο καλύτερος 

τρόπος για την εξασφάλιση των εισοδημάτων, της ασφάλειας των γεωργικών 

αγροκτημάτων και της ποιότητας των τροφίμων, καθώς και της οικολογικής 

παραγωγής. 
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- η ΕΕ έχει σχεδιάσει διαθέσιμη χρηματοδότηση για την αναβάθμιση των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων ,  για τη μεταποίηση των τροφίμων και τις εμπορικές δομές, 

καθώς και για την προώθηση της οικολογικής γεωργίας (έχοντας υπόψη τα 27 

κράτη μέλη της και τον αυξημένο κατά περίπου 70 τοις εκατό αριθμό των 

παραγωγών  γεωργικών εκμεταλλεύσεων) Το ειδικό τριετές χρηματοδοτικό πακέτο 

είναι προσαρμοσμένο ειδικά για τις ανάγκες αυτών των γεωργικών παραγωγών και 

ανέρχεται σήμερα σε 5800 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να βοηθηθεί η πρόωρη 

συνταξιοδότηση σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές, για την προστασία του 

περιβάλλοντος, για την υλοτομία, τις ημισυντηρούμενες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, τις ομάδες παραγωγών και για τη συμμόρφωση με τα πρότυπα 

υγιεινής των τροφίμων της ΕΕ, αλλά και για την καλή μεταχείριση των ζώων.  

 

Κανονισμός (ЕО) αριθ.834/2007 του Συμβουλίου της 28 Ιουνίου 2007  σχετικά με 
τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, και για 
την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 

1) Η βιολογική παραγωγή είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της γεωργίας και 

της παραγωγής τροφίμων, το οποίο συνδυάζει τις βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές, υψηλό 

επίπεδο βιολογικής ποικιλίας, προστασία των φυσικών πόρων, εφαρμογή υψηλών προτύπων για 

την ευημερία των ζώων και μέθοδο παραγωγής σύμφωνα με τις προτιμήσεις μερικών 

καταναλωτών  προϊόντων που παράγονται με τη χρηση  φυσικών ουσιών και διεργασιών.   

Με αυτόν τον τρόπο, η μέθοδος βιολογικής παραγωγής εκπληρώνει διπλό κοινωνικό ρόλο, 

ο οποίος, αφενός, προβλέπει μια ειδική αγορά ανταποκρινόμενη στην καταναλωτική αναζήτηση 

βιολογικών προϊόντων και, αφετέρου, Από την άλλη πλευρά, προσφέροντας δημόσια αγαθά που 

συμβάλλουν στην προστασία της ευημερίας του περιβάλλοντος και των ζώων, καθώς και την 

ανάπτυξη της υπαίθρου. 

2) Το μερίδιο της βιολογικής γεωργίας αυξάνεται στα περισσότερα κράτη μέλη. 

Η αύξηση της ζήτησης των καταναλωτών τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα 

αξιοσημείωτη. Οι τελευταίες μεταρρυθμίσεις της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, με έμφαση στην 

αγορά και την προσφορά προϊόντων ποιότητας, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες των 

καταναλωτών, καθορίζουν την πιθανότητα περαιτέρω προώθησης της αγοράς βιολογικών 

προϊόντων. Με βάση τα ανωτερων , το κανονιστικό πλαίσιο για τη βιολογική παραγωγή 

διαδραματίζει ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και 

συνδέεται στενά με την εξέλιξη των αγορών γεωργικών προϊόντων. 

3) Η ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής πρέπει να διευκολυνθεί περαιτέρω, ιδίως με την 

προώθηση της χρησιμοποίησης νέων τεχνικών και ουσιών, περισσότερο κατάλληλων για τη 
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βιολογική παραγωγή. Υπάρχει ανάγκη για την ανάπτυξη βιολογικών βιολογικών λιπασμάτων για 

τη βιολογική γεωργία. Οι οργανωμένοι αγρότες έχουν απαγορεύσει για τη χρησιμοποίηση 

λιπασμάτων της συμβατικής γεωργίας. 

Τι πρέπει να κάνουμε για καλύτερη σταθερή προοπτική; 

Οι ενδιαφερόμενοι ρυθμιστικοί φορείς, οι πολιτικοί, η επιστημονική κοινότητα, οι 

υποστηρικτές του προϊόντος, καθώς και οι ενώσεις γεωργών / οργανισμών πρέπει να 

επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους σε: 

- Επεξεργασία και / ή αναθεώρηση των υφιστάμενων πολιτικών για τα τρόφιμα και τα 

φυτοφάρμακα, προκειμένου να συμπεριληφθούν τα βιολογικά τρόφιμα και τα βιο-φυτοφάρμακα. 

- Θέσπιση και / ή αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα, 

προκειμένου να συμπεριληφθούν τα βιο-λιπάσματα και τα βιο-φυτοφαρματα. 

- Αναθεώρηση των ισχυόντων κανονισμών για τα τρόφιμα και τα φυτοφάρμακα, 

προκειμένου να συμπεριληφθούν τα βιο-λιπασματα και τα βιο-φυτοφάρμακα. 

- Εκπόνηση προτύπων για τα βιο-λιπάσματα και τα βιο-φυτοφάρμακα. Πρέπει να 

περιλαμβάνουν πρότυπα για τις επιχειρησιακές διαδικασίες (ΠΕΔ) και κανόνες ποιότητας, 

ασφάλειας, αποτελεσματικότητας, δοκιμής, σήμανσης και εγγραφής. 

- Εκπροσώπηση των οργάνων, των υπηρεσιών και των ανθρώπινων πόρων, ώστε να 

διευκολυνθεί η παραγωγή και η δοκιμή. 

- Προώθηση των προσπαθειών για την περιφερειακή ολοκλήρωση, την εναρμόνιση των 

πολιτικών, των νόμων, των κανονισμών και των προτύπων. 

Διάδοση των πληροφοριών στους ενδιαφερόμενες ομάδες και παροχή πρόσβασης στα 

εγκεκριμένα φάρμακα για τα βιο-λιπάσματα και βιο-φυτοφάρμακα. 
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Το σχέδιο δράσης της ΕΕ τα βιολογικά τρόφιμα και τη βιολογική γεωργία (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή το 2004, COM (2004) 415 τελικό) εισάγει τα βασικά εργαλεία για την ευρωπαϊκή 
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ανάπτυξη του τομέα της βιολογικής γεωργίας. Η δραστηριότητα 6 συνδέει το Σχέδιο Δράσης με 

τα εργαλεία της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και προσφέρει πλήρη αξιοποίηση των 

προγραμμάτων για την ανάπτυξη των γεωργικών περιοχών με σκοπό την στήριξη της βιολογικής 

γεωργίας στα κράτη μέλη. 

Η υλοποίηση της δραστηριότητας 6 του Σχεδίου Δράσης για τα βιολογικά προϊόντα 

απαιτεί μια αναφορά στα προγράμματα ανάπτυξης των γεωργικών περιοχών σε όλα τα κράτη 

μέλη. Η αναφορά αυτή πρέπει να οργανωθεί σε επίπεδο βασικών συζητήσεων σχετικά με το 

πρόγραμμα, μετά τον καθορισμό των στόχων για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων στον τομέα 

των βιολογικών προϊόντων στα κράτη μέλη (περιφέρειες) και, τέλος, σω της εύρεσης ενός τρόπου 

για την επίτευξη αυτών των στόχων μέσω συγκεκριμένων μέτρων και σημαντικού 

προϋπολογισμού για τον τομέα . 

Αυτός ο προϋπολογισμός είναι περιορισμένος, δεδομένου ότι οι επικρατούσες πληρωμές στα 

πλαίσια του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ υποστηρίζουν ότι τα δύο τρίτα του συνολικού 

προϋπολογισμού της ΕΕ για τη γεωργία αποτελεί τη χρηματοδότηση και επιπλέον περιλαμβάνει 

και εθνική συγχρηματοδότηση. Με αυτόν τον τρόπο, τα προγράμματα για την ανάπτυξη των 

αγροτικών περιοχών αφιερωμένα στη βιολογική γεωργία θα πρέπει να υποστηρίζονται από μέτρα 

που ενθαρρύνουν την αξιοποίηση των πόρων για τον τομέα. Αυτό θα συμβεί αν το πρόγραμμα 

παρέχει μια σειρά από μέτρα που έχουν ληφθεί για τη στήριξη της βιολογικής γεωργίας. Τα κύρια 

μέρη του προγράμματος στοχεύουν στην περαιτέρω εφαρμογή της βιολογικής γεωργίας. Οι στόχοι 

αυτοί  επιτυγχάνονται μεσω της διατήρησης των υφιστάμενων γεωργικών εκτάσεων, της αύξησης 

του αριθμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, της κλιμάκωσης τηε εμβέλειας των προϊόντων και 

της βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων μέσω της στήριξης σχεδίων για τη μεταποίηση και 

την εμπορία. 

Κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων 6 τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες μπορούν να 

χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: 

Α) Ομάδα των κρατών μελών των οποίων τα προγράμματα δεν υπόκεινται σε έλεγχο και  

επεξηγηματική κατάσταση 

- Δήλωση για την οργάνωση προγραμμάτων για την ανάπτυξη των γεωργικών περιοχών 

- σύνδεση με τις δραστηριότητες της ΕΕ 

- διάταξη, η οποία χρησιμεύει ως παράκαμψη για την υλοποίηση της δραστηριότητας 6. 

Β) Μια ομάδα κρατών μελών που δεσμεύουν το όραμά τους και προστατεύουν ορισμένα 

μέτρα για  επαρκή τεκμηρίωση της Κοινότητας, και ως εκ τούτου - και το σχέδιο δράσης της ΕΕ 

για τα βιολογικά προϊόντα. 

C) Μια ομάδα κρατών μελών που ορζίζουν τη βιολογική γεωργία ως προτεραιότητα για 

πρόγραμμα για την ανάπτυξη των γεωργικών περιοχών. 

Μ εαυτόν τον τρόπο, θεωρώντας το Σχέδιο Δράσης για τη Βιολογική Γεωργία και την 

τοποθέτηση της βιολογικής γεωργίας ως προτεραιότητα, «τα κράτη μέλη των δύο τελευταίων 

τάξεων μπορούν να γίνουν δεκτά ως κράτη που εκπληρώνουν τη δραστηριότητα 6. Σε όλες τις 

περιπτώσεις, η ταξινόμηση αυτή δεν εγγυάται την ποιότητα του προγράμματος όσον αφορά την 

οργανική γεωργία. 
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Τα μέτρα για την ανάπτυξη των γεωργικών περιοχών  διανέμονται σε τρεις θεματικούς 

άξονες: 

- Άξονας 1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της 

δασοκομίας. Εδώ προβλέπονται μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων, τη δημιουργία και τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών, τη 

συμμετοχή σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων, την αύξηση της αξίας των 

γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων και άλλα. 

- Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και των αγροτικών περιοχών. Εδώ 

σχεδιάζονται γεωργο-περιβαλλοντικά προγράμματα, πληρωμές για φυσικές 

καταστροφές κ.λπ. 

- Άξονας 3: Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της 

διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας. Ο άξονας αυτός περιλαμβάνει μέτρα για 

τη διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων, τουριστικές δραστηριότητες, 

διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς και άλλα. 

Τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει μέτρα για τη βιολογική γεωργία, υιοθετώντας την αναφορά 

στις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές - μόνο στον Άξονα 2 ( «Βελτίωση του περιβάλλοντος 

και των γεωργικών περιοχών») που αναφέρονται στο πρόγραμμα γεωργοπεριβαλλοντικών 

μέτρων. Η προώθηση του οικολογικού εδάφους προσφέρεται από σχεδόν όλα τα προγράμματα, 

αλλά κυρίως για συζήτηση. Πρόσθετα μέτρα για τη βιολογική γεωργία μπορούν να εντοπιστούν 

μόνο σε ορισμένα εθνικά και περιφερειακά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Ωστόσο, τα 

περισσότερα από τα προγράμματα εξετάζουν τη βιολογική γεωργία ως μία από τις προτεραιότητες 

για ορισμένα μέτρα, ως εξής. 

- Άξονας 1: Μέτρο 121 «Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», μέτρο 123 

«Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων», μέτρο 132 «Στήριξη 

γεωργών που συμμετέχουν σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων» και μέτρο 133 

«Στήριξη των ομάδων παραγωγών για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης 

για τα προϊόντα που καλύπτονται από την ποιότητα των τροφίμων». 

Πλεονέκτημα για τα βιολογικά αγροκτήματα ή έργα είναι διαθέσιμο μόνο σε λίγα 

προγράμματα στην Ευρώπη. 

Η ανάλυση που αντικατοπτρίζει τις διατάξεις στη δραστηριότητα  6 για τα τρέχοντα εθνικά 

και περιφερειακά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης δείχνει ότι τα περισσότερα κράτη μέλη δεν 

συμμορφώνονται ή εφαρμόζονται μόνο εν μέρει τη δραστηριότητα 6. Στην πραγματικότητα, μόνο 

λίγα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν τη βιολογική γεωργία και μπορούν να 

θεωρούνται ότι εκπλρώνουν  τις δραστηριότητές τους επαρκώς. 

Έτσι, τα κύρια χαρακτηριστικά για την κατάλληλη εκπλήρωση της Δραστηριότητας 6 του 

Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για τα βιολογικά προϊόντα στα πλαίσια των εθνικών και 

περιφερειακών προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης αναφέρονται στον Πίνακα 1: 
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Πίνακας 1. Κύρια χαρακτηριστικά για την επαρκή υλοποίηση της Δραστηριότητας 6 του 

Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για τα βιολογικά προϊόντα 

Δραστηριότητες Συστάσεις για την υλοποίηση 

Μεγαλύτερη μερίδα του προϋπολογισμού του 

δεύτερου πυλώνα της ΚΑΠ στα κράτη μέλη 

(ιδιαίτερα στην «παλαιά» κράτη μέλη) 

Η επόμενη προγραμματική 

περίοδος 

Αποτελεσματική χρήση του προϋπολογισμού για την 

ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών με στοχευμένη 

χρήση του βιολογικού τομέα, μέσω του καθορισμού  

φιλόδοξων στόχων και της παροχής επαρκών 

προϋπολογισμών για την επίτευξη των στόχων. 

 

 

Η τρέχουσα προγραμματική 

περίοδος 

Αποτελεσματική στήριξη σε αγροτο-περιβαλλοντικά 

προγράμματα (δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα χωρίς 

εσωτερικά συνδεδεμένο μέτρο μετατροπής και 

συντήρησης) 

Η επόμενη προγραμματική 

περίοδος 

Ορισμός του μέτρου βιολογικής γεωργίας ως μέτρο 

ανώτατου επιπέδου στο πρόγραμμα, με σημαντική 

διαφορά στο επίπεδο στήριξης για άλλα μέτρα. 

Η τρέχουσα προγραμματική 

περίοδος 

Χωρίς καμία διάκριση για τους βιοκαλλιεργητές στα 

αγρο-περιβαλλοντικά μέτρα, π.χ.. χαμηλότερο 

επίπεδο υποστήριξης για τη οργανική γη στο ίδιο 

μέτρο, μέγιστο επίπεδο ενίσχυσης ανά εκτάριο / 

αγρόκτημα, το οποίο είναι πολύ περιορισμένο, για να 

ενθαρρύνει τη μετάβαση στη βιολογική γεωργία. 

Η τρέχουσα προγραμματική 

περίοδος 

Ο καθορισμός μιας προτεραιότητας για τα βιολογικά 

έργα και τους αγρότες στα πλαίσια του Άξονα 1, του 

Άξονα 3 και του Άξονα 4 (ηγετικός) για τη στήριξη 

και την ανάπτυξη του τομέα των βιολογικών 

προϊόντων «από χωράφι έως το πιρούνι». 

Η τρέχουσα προγραμματική 

περίοδος 

 

Η ανάλυση των δεδομένων δείχνει την αξιολόγηση όλων των προγραμμάτων ανάπτυξης 

των αγροτικών περιοχών στα κράτη μέλη και σε περιφερειακό επίπεδο. Η ανάλυση αυτή 

πραγματοποιείται  εν όψει των προϋπολογισμών για τον τομέα των βιολογικών προϊόντων και 

χρησιμεύει ως βάση για ένα νέο πρόγραμμα για τη βιολογική δράση. Επίσης περιγράφει  την 

εκπλήρωση της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ για την μελλοντική ανάπτυξη των προγραμμάτων 

αγροτικής ανάπτυξης. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει συστάσεις προς τα κράτη μέλη για τη βέλτιστη χρήση 

όλων των διαθέσιμων εργαλείων για την υποστήριξη της βιολογικής γεωργίας στο πλαίσιο των 



 

 pg. 5 

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

προγραμμάτων τους για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.  Συμβουλεύει  να 

χρησιμοποιείται  η ανάπτυξη εθνικών ή περιφερειακών σχεδίων δράσης ως μια προσέγγιση για 

αυτή την εξέλιξη. Ο κύριος στόχος αυτών των σχεδίων δράσης πρέπει να είναι: 

• Η εφαρμογή νέων συστημάτων ποιότητας για την προώθηση της ζήτησης, 

• Η οργάνωση δραστηριοτήτων που διατηρούν τα μακροπρόθεσμα οφέλη για το 

περιβάλλον και την προστασία της φύσης, 

• Η ενθάρρυνση των αγροτών που αναπτύσσουν οργανική  γεωργία να μετατρέψουν τα 

αγροκτήματά τους σε οργανικά, 

• Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για τους βιολογικούς και μη βιολογικούς αγρότες να 

λάβουν επενδυτική ενίσχυση, 

• Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών ώστε οι παραγωγοί να διευκολύνουν τη διανομή και την 

εμπορία, μέ την ολοκλήρωση της αλυσίδας παραγωγής μέσω (συμβατικών) 

διακανονισμών μεταξύ των μεγάλων παικτών, 

• Η υποστήριξη για την επέκταση των υπηρεσιών, 

• Η κατάρτιση και η εκπαίδευση στον τομέα της βιολογικής γεωργίας για όλους τους 

εμπλεκόμενους στην παραγωγή, τη μεταποίηση και τη εμπορία 

• Ο προσδιορισμός της βιολογικής γεωργίας ως η προτιμώμενη επιλογή διαχείρισης σε 

περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές. 

Η ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα οδηγεί στη δημιουργία 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές κατευθυντήριες 

γραμμές της Κοινότητας για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. 

Για τα μέτρα στον Άξονα 2 -. Κεφάλαιο 3.2 των εν λόγω στρατηγικών κατευθυντήριων 

γραμμών έχει δημοσιευθεί  σύσταση, η οποία τονίζει την «εδραίωση της συμβολής της βιολογικής 

γεωργίας» επειδή «η βιολογική γεωργία αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση για την αειφόρο 

γεωργία. Οι στόχοι για την καλή μεταχείριση των ζώων μπορεί να να ενισχυθούν περαιτέρω.»  

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των εθνικών στρατηγικών, τα κράτη μέλη 

συμβουλεύτηκαν να εξετάσουν τις στρατηγικές σε επίπεδο της ΕΕ: «Κατά την ανάπτυξη των 

εθνικών τους στρατηγικών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι συνέργειες μεταξύ 

των αξόνων και εντός των αξόνων μεγιστοποιούνται και αποφέυγουν τις πιθανές αντιφάσεις. Τα 

κράτη μπορούν να αναπτύξουν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουν πώς 

μπορούν να ληφθούν υπόψη άλλες στρατηγικές σε επίπεδο της ΕΕ, όπως για παράδειγμα το Σχέδιο 

Δράσης για τα βιολογικά τρόφιμα και τη βιολογική γεωργία ...» 

Παρά το γεγονός ότι η εφαρμογή των προαναφερόμενων μέσων υποστηρίζει τη βιολογική 

γεωργία και την υλοποίηση της Δράστηρτιότητας 6 του Σχεδίου Δράσης για τη βιολογική γεωργία, 

η ποιότητα αυτής της υποστήριξης ποικίλλει σημαντικά και χρειάζεται αξιολόγηση. Η αξιολόγηση 

και τα πιθανά εμπόδια για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα προσδιορίζονται και  

εκπληρώνονοται  μέσω των μέτρων των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Στην 

πραγματικότητα, η αξιολόγηση είναι απαραίτητη προκειμένου να αναλυθεί κατά πόσο η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν επιτυχής με μία από τις σημαντικότερες δράσεις του Σχεδίου Δράσης 

της για τα βιολογικά προϊόντα. 
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ΚΑΤΑΝΟΜΉ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΏΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΏΝ ΜΕΛΏΝ 
 

Ο ρόλος του περιβάλλοντος και της βιολογικής γεωργίας για τις οικονομίες και τις 

κοινωνίες των κρατών μελών αξιολογείται με τη χρήση των ακόλουθων δεικτών: 

- η κατανομή των προϋπολογισμών για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 

(Πυλώνας 2) (απόλυτες αξίες) 

- η κατανομή των προϋπολογισμών για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 

(Πυλώνας 2) (σε σχέση με τον πρώτο πυλώνα) 

- Σχέσεις των προϋπολογισμών του πυλώνα 2, άξονας 1, 2 και 3. 

Αυτοί οι χρήσιμοι δείκτες εφαρμόστηκαν και αναλύθηκαν για  την ΕΕ-27. Η εκτίμηση 

θεωρείται σημαντική  επειδή ο προϋπολογισμός του Πυλώνα 2 της ΕΕ έχει μειωθεί σημαντικά για 

την οικονομική περίοδο 2007-2013, σε αντίθεση με τον προϋπολογισμό στο πλαίσιο του Πυλώνα 

1, ο οποίος παρέμεινε άθικτος. Από την άλλη πλευρά, οι απαιτήσεις που πρέπει να εκπληρωθούν 

από τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα σοβαρά προβλήματα 

με την κλιματική αλλαγή και την εφαρμογή  παγκόσμιων προγραμμάτων για την προστασία της 

φύσης (π.χ. Natura 2000). Ως εκ τούτου, οι πιο αυστηροί προϋπολογισμοί στον πυλώνα 2  

απαιτούν μια προσεκτικά προγραμματισμένη και στοχευμένη χρήση προκειμένου να διασφαλιστεί 

η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων. 

Άλλοι σημαντικοί δείκτες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι ο προϋπολογισμός που 

κατανεμήθηκε για τα μέτρα για τη βιολογική γεωργία στα γεωργο-περιβαλλοντικά προγράμματα 

και το  μερίδιο για τα βιολογικά έργα σε άλλα μέτρα για την ανάπτυξη των γεωργικών περιοχών. 

 

Αλληλεξάρτηση μεταξύ του Πυλώνα 1 και του Πυλώνα 2 
Ο προϋπολογισμός της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) χωρίζεται σε δύο κύρια μέρη: 

τον Πυλώνα 1 για την αγορά και τις άμεσες ενισχύσεις, πυλώνα 2 για την αγροτική ανάπτυξη. Ο 

διαχωρισμός αυτός, όμως, είναι πολύ δυσμενής για την αγροτική ανάπτυξη για τους εξής βασικούς 

λόγους: 

• Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για τον Πυλώνα 2 είναι πολύ μικρότερος από εκείνο για 

τον Πυλώνα 1: 

Με βάση τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το έτος 2007 η αναλογία μεταξύ των δύο 

προϋπολογισμών (πυλώνας 1: πυλώνας 2) είναι 77%: 23%. Μιλώντας για τον γενικό 

προϋπολογισμό (ΕΚ συν εθνική συγχρηματοδότηση), αυτή η αναλογία είναι 67%: 33%. 

• Οι προϋπολογισμοί του Πυλώνα 2 απαιτούν εθνική συγχρηματοδότηση (η 

χρηματοδότηση της ΕΕ για τον Πυλώνα 1 είναι 100%). Το γεγονός αυτό περιορίζει τόσο το 

ενδιαφέρον όσο και την ικανότητα των κρατών μελών να εφαρμόζουν φιλόδοξα προγράμματα για 

την αγροτική των αγροτικών περιοχών, δεδομένου ότι δεν είναι εύκολο να εξασφαλιστεί  η εθνική 

συγχρηματοδότηση. 
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• Η πληρωμές  σχετικά με τον πυλώνα 1 απαιτούν να εκπληρωθούν  τα ελάχιστα 

πρότυπα (πολλαπλή συμμόρφωση) και ως εκ τούτου είναι διαθέσιμα για τους περισσότερους 

αγρότες στην Ευρώπη, χωρίς την ανάγκη για αυτούς τους αγρότες να εξασφαλίσουν συμβολή 

μέσω βελτιώσεων στο οικονομικό ή οικολογικό επίπεδο. 

Πράγματι, η συνάφεια των προγραμμάτων για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών  στα 

κράτη μέλη  εκτιμάται  μέσω της κατανομής του προϋπολογισμού για τους πυλώνες 1 και 2. Οι 

χαμηλότερες χρηματοοικονομικές τιμές για τον πυλώνα 2 δείχνουν ότι μια σημαντική 

χρηματοδότηση για αυτόν τον πυλώνα θα  μπορούσε να παρέχει ένα ευρύ φάσμα μέτρων που 

χρηματοδοτούνται καλύτερα και, επομένως, είναι πιο ελκυστικά για τους αγρότες. 

Τα αποτελεσματικά μέτρα για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών  απαιτούν ορισμένες 

προδιαγραφές, για παράδειγμα. περιβαλλοντικά πρότυπα για συμμετοχή σε γεωργο-

περιβαλλοντικά προγράμματα. Ως εκ τούτου, η συμμόρφωση με τα πρότυπα αυτά οδηγεί σε 

μεγαλύτερη αποδοχή από το κοινό της χρηματοοικονομικής στήριξης για τη γεωργία και τις 

αγροτικές περιοχές. 

Εκτός από τη σύνδεση με τον πυλώνα 1, οι απόλυτες τιμές του προϋπολογισμού για τον 

Πυλώνα 2 είναι επίσης αρκετά μικρές. 

Τα νέα κράτη μέλη παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στην κατανομή των 

προϋπολογισμών του Πυλώνα 1 και 2. Κατά κανόνα, οι προϋπολογισμοί του Πυλώνα 2 είναι 

τουλάχιστον ίσοι  με προϋπολογισμούς του Πυλώνα 1. Επειδή οι προϋπολογισμοί του Πυλώνα 2 

συγχρηματοδοτούνται από τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, οι αναλογίες μεταβάλονται σε 

ελάχιστο μερίδιο 60:40 (πυλώνας 2: πυλώνας 1). Τα μόνα παλαιά κράτη μέλη που παρουσιάζουν 

ένα παρόμοιο προφίλ είναι η Αυστρία (46%) και η Πορτογαλία (43%) που χρηματοδοτούνται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Φινλανδία (62%), η Αυστρία (60%), και το Λουξεμβούργο 50%) με 

βάση τον υπολογισμό με τους εθνικούς συγχρηματοδοτούμενους προϋπολογισμούς. 

 

Σχέση του Πυλώνα 2  Άξονας 1: Άξονας 2: Άξονας 3 στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης 

Ο προϋπολογισμός για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να σχεδιάζεται με 

τέτοιο τρόπο που να βοηθήσει οικονομικά ένα ευρύ φάσμα μέτρων, όπως η στήριξη για 

συμβουλευτικά συστήματα και ποιοτική παραγωγή, επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, 

αγροτο-περιβαλλοντικά προγράμματα, μέτρα υποδομής σε κοινοτικό επίπεδο και πολλά άλλα. Η 

καλή χρηματοδότηση των μέτρων αυτών αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητά τους. 

Οι κανονισμοί για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών διαμορφωσαν ένα πλαίσιο εντός του 

οποίου τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τα εθνικά και περιφερειακά τους 

προγράμματα λαμβάνοντας υπόψη  τις τοπικές περιστάσεις και συνθήκες. Με αυτόν τον τρόπο, 

κάθε πρόγραμμα ανάπτυξης θα προσδιορίσει τις προτεραιότητες που είναι συνήθεις σια τη 

συγκεκριμένη χώρα / περιοχή / συνθήκες. Έτσι, τα διάφορα προγράμματα θα έχουν σημαντική 

επίδραση για την περαιτέρω ανάπτυξη και τον προσανατολισμό της αγροτικής οικονομίας και των 

αγροτικών περιοχών. 
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Η ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ) ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 

Τα χημικά λιπάσματα είναι ελεύθερα για χρήση από όλους στον κόσμο ακαπό τις αρχές 

του περασμένου αιώνα. Η τάση αυτή έχει οδηγήσει σε μια άμεση αύξηση της απόδοσης των 

καλλιεργειών, με αποτέλεσμα την προώθηση του κέρδους για τους αγροτικούς παραγωγούς. Εν 

τω μεταξύ, τα τελευταία χρόνια σημειώνεται σοβαρή περιβαλλοντική ζημία λόγω της συνεχούς 

χρήσης αβλαβών λιπασμάτων και της υπερβολικής χρήσης χημικών λιπασμάτων. Η πρακτική των 

χημικών λιπασμάτων σχετίζεται με την ρύπανση των υδάτων και του εδάφους, με την απώλεια  

ωφέλιμων μικροοργανισμών και εντόμων και με αυτόν τον τρόπο - με τη συνολική μείωση της 

γονιμότητας του εδάφους. Αυτό παρακινεί τους σύγχρονους αγρότες βα δείχνουν ενδιαφέρον για 

τα βιολογικά προϊόντα, όπως τα οργανικά λιπάσματα, τα οποία προβλέπουν ένα πολύ υποσχόμενο 

μέλλον για τη μείωση των προβλήματα με την ποιότητα του εδάφους σε μια βέλτιστη απόδοση. 

Η ΚΑΠ της ΕΕ ενθαρρύνει τη χρήση βιολογικών προϊόντων μαζί με τη βιολογική γεωργία. 

Παρέχει έως και 30% του προϋπολογισμού ως άμεση πράσινη πληρωμή για τους αγροτικούς 

παραγωγούς, διατηρώντας τις βιώσιμες γεωργικές πρακτικές. Επιπλέον, η περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση και η ζήτηση για γονιμότητα του εδάφους και βιολογικά τρόφιμα ενυαρρύνουν 

τις πωλήσεις στην αγορά. 

Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις, κυρίως στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική,  σκοπεστην 

ενθάρρυνση της ανάπτυξης της παγκόσμιας βιομηχανίας. Επίσης, εκτιμάται η αξίωση για υψηλή 

γεωργική παραγωγή, που αντιστοιχεί στις ανθρώπινες ανάγκες, προκειμένου να αποκτηθούν 

έσοδα από τη βιομηχανία. Επιπλέον, οι ασήμαντες δαπάνες για προϊόντα, παράλληλα με την 

πληγείσα βιολογική  αγροτική οικονομία, θα προκαλέσουν τη ζήτηση από την οικονομία κατα την 

περίοδο 2016 - 2024. 

Εν τω μεταξύ, η ευρωπαϊκή ζήτηση για καλή τροφή και καλή γεωργία αυξάνεται. Ο 

ανθρώπινος πληθυσμός, καθώς και οι αγρότες και οι πολίτες αναζητούν καινοτομίες και θα πρέπει 

να λάβουν καλύτερες πολιτικές στον τομέα των  τροφίμων  και της γεωργίας που βασίζονται σε 

αγροτο-περιβαλοντκές προσεγγίσεις. 

Επί του παρόντος, οι δημιουργοί της πολιτικής της ΕΕ αναγνωρίζουν το διπλό ρόλο της 

βιολογικής γεωργίας: από τη μία πλευρά, είναι απαραίτητο να ικανοποιηθεί η ζήτηση προιόντων 

καλής ποιότητας από τους καταναλωτές και από την άλλη πλευρά πρέπει να να διασφαλστούν 

κάποια δημόσια αγαθά. 

Όλα αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τη διατήρηση και ανάκτηση της ποιότητας του 

νερού και του εδάφους, ως αποτέλεσμα των πρακτικών διαχείρισης της βιολογικής γεωργίας. 

Η άποψη αυτή εμφανίζεται στις αρχές της δεκαετίας του '90, όταν η βιολογική γεωργία 

καθορίστηκε με νόμο σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.2092/91 της ΕΕ. Κατά τη διάρκεια 

αυτής της περιόδου οι υποβοηθούμενες από τη βιολογική γεωργία πληρωμές για τη μετατροπή 

και τη συντήρηση καθιερώθηκαν στο πλαίσιο της ΚΑΠ. 
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Εν τω μεταξύ, η αναγνώριση της βιολογικής γεωργίας επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς 

της πολιτικής της ΕΕ, όπως η έρευνα και ορισμένοι τομείς  της προόδου της αγοράς. 

Ωστόσο, σε πολλούς τομείς της πολιτικής εξακολουθεί να είναι σημαντική η ανάγκη να 

υποστηριχθεί το κλίμα για τις τοπικές και βιολογικές αλυσίδες τροφίμων. Οι πολίτες της ΕΕ 

υποστηρίζουν επίσης τις ευκαιρίες για τη βιολογική αγορά της ΕΕ που ανήλθε σε 20,8 

δισεκατομμύρια ευρώ το 2012. Έτσι, ανεξάρτητα από τη ζήτηση και την κατανάλωση εκ μέρους 

των καταναλωτών σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προσφορά βιολογικών τροφίμων 

δεν είναι αρκετή. Οι πολίτες της ΕΕ προτιμούν την παραγωγή βιολογικών τροφίμων και οι 

περισσότεροι αγροτικοί παραγωγοί θα πρέπει να ενθαρρύνονται να εφαρμόζουν τέτοιες μεθόδους, 

προκειμένου να παράγουν περισσότερα βιολογικά προϊόντα. Έτσι, οι ερευνητές και οι πολιτικοί  

τώρα αναγνωρίζουν τη δύναμη των αγροτο-περιβαλλοντικών πρακτικών και της καινοτομίας. 

Έχει αποδειχθεί ότι το ευνοϊκό κλίμα είναι ζωτικής σημασίας για τη βιολογική γεωργία, 

και γι’αυτό οι αγρότες χρειάζονται την υποστήριξη του κοινού για τη χρήση αγροτο-οικολογικών 

μεθόδων που σχετίζονται με τις αυξημένες απαιτήσεις για τη παραγωγή βιολογικών προϊόντων. 

Ταυτόχρονα, θα πρέπει επίσης να λάβουν την υποστήριξη των πολιτικών για την ανάπτυξη αυτού 

του τομέα. 

Εδώ δίδονται τα περιγράμματα μερικών ευκαιριών και προκλήσεων που επηρεάζουν τη 

νέα και και την υφιστάμενη πολιτική της ΕΕ για τα βιολογικά τρόφιμα και τη βιολογική γεωργία, 

και για τον γεωργικό τομέα και τον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων, καθώς και τους τρόπους 

που μπορούν να κάνουν την Ευρώπη πιο οργανική. 

 

Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΙΟ 
ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ ΠΙΟ ΔΙΚΑΙΗ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ) 

 

Απλοποίηση των άμεσων ενισχύσεων στους αγρότες 
Για πρώτη φορά, η ευημερία των πολιτών αποτελεί  ένα σημαντικό μέρος τόσο των 

άμεσων ενισχύσεων, όσο και της ανάπτυξης των γεωργικών περιοχών. Στο πλαίσιο του πρώτου 

πυλώνα της ΚΑΠ, η επιλογή των άμεσων ενισχύσεων εξαρτάται από τους αγροτικούς παραγωγούς 

που ασκούν τρεις βασικές γεωπονικές πρακτικές - τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών , την 

προστασία των μόνιμων βοσκοτόπων και τη διανομή 7% των γεωργικών εκτάσεων ως περιοχών 

οικολογικής εστίασης. Συλλογικά, είναι γνωστοί ως «η πράσινη» συνιστώσα. Το νέο αυτό 

στοιχείο αντιπροσωπεύει το 30% της εθνικής χρηματοδότησης για τον πρώτο πυλώνα. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο του πυλώνα 2, τα κράτη μέλη υποχρεούνται από το νόμο να 

δαπανούν τουλάχιστον το 30 τοις εκατό των προϋπολογισμών τους για την ανάπτυξη των 

αγροτικών περιοχών σχετικά με μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, 

συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων για την υποστήριξη των πρακτικών για τη διατήρηση της 

βιολογικής παραγωγής και γεωργο-περιβαλλοντικά μέτρα για την προστασία του κλίματος. 
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Η εισαγωγή των πράσινων δεικτών σημαίνει την έναρξη της διαδικασίας εξομάλυνσης της 

ευημερίας των πολιτών σε όλη την ΚΑΠ. Η βιολογική γεωργία θεωρείται επίσης ένας φιλικός 

προς το περιβάλλον παράγοντας. Αυτό επιβεβαιώνει την άποψη της ευημερίας των πολιτών στον 

τομέα της βιολογικής γεωργίας ως η μόνη πιστοποιημένη σε πανευρωπαϊκή κλίμακα προσέγγιση 

για τη βιώσιμη γεωργία. 

Η αναγνώριση μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα από τους δημιουργούς 

των πολιτικών της ΕΕ που θεωρούν τη βιολογική γεωργία ως μοντέλο προτεραιότητας για τη 

βιωσιμότητα της αγροτικής οικονομίας, ως ενεργό συμβολή στη διατήρηση και την ενίσχυση της 

βιολογικής ποικιλότητας, καθώς  και για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής και την 

προσαρμογή σε αυτή. Από την άλλη πλευρά, το χαμηλό επίπεδο φιλοδοξίας στα μέτρα για 

εξωραϊσμό, καθώς και  η εισαγωγή αμφίβολων εξαιρέσεων, περιορίζει σημαντικά το δυναμικό 

του εξωραϊσμού για την ενθάρρυνση της κοινωνικής ασφάλισης. Για παράδειγμα, στις αρχικές 

προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η συνιστώσα της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης ισχύει 

για όλες τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Ωστόσο, στην τελική πολιτική συμφωνία, τα μέτρα 

αποσκοπούν κυρίως σε αγροτικούς παραγωγούς και κατά πάσα πιθανότητα θα έχουν πολύ μικρή 

επίδραση στην κτηνοτροφία. Η έννοια της ισοδυναμίας στην οποία οι πρακτικές που 

ακολουθούνται ως μέρος των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων ή ειδικών συστημάτων 

πιστοποίησης που απαλλάσσουν τους αγρότες από τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, αποδυναμώνει 

επίσης την περιβαλλοντική συνιστώσα. Επομένως, σε τελική ανάλυση, η επίτευξη μιας 

πραγματικής αλλαγής του παραδείγματος στην βιωσιμότητα της αγροτικής οικονομίας θα απαιτεί 

προσαρμογές και βελτιώσεις μέσα στις επόμενες μεταρρυθμίσεις. 

 

Η βιολογική γεωργία ευνοεί τον εξωραϊσμό 
Η εφαρμογή των κανονισμών της ΚΓΠ όσον αφορά τις προοπτικές για τη βιολογική 

γεωργία καθορίζει την αναγνώριση των επιπτώσεων στον εξωραϊσμό. Δεν μπορούμε να 

περιμένουμε το αντίθετο αποτέλεσμα, εάν τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την αναγνώριση ως 

λόγος για την παραμέληση της υποστήριξη της βιολογικής γεωργίας στο πλαίσιο του Πυλώνα 2. 

Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν μια πιο θετική και λειτουργική προώθηση 

της προόδου προς την κατεύθυνση της αειφόρου αγροτικής οικονομίας στην Ευρώπη . Πιστεύεται 

ότι η έννοια του εξωραϊσμού είναι συνεπής με την ισχυρή υποστήριξη της βιολογικής γεωργίας 

στο πλαίσιο του Πυλώνα 2. 

Η υποστήριξη για τη βιολογική γεωργία βασίζεται στις απαιτήσεις που καθορίζονται στον 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και μέσω της εθνικής 

νομοθεσίας. Αυτή επηρεάζει το πεδίο εφαρμογής των στόχων για τον εξωραϊσμό. Ως εκ τούτου, 

οι πληρωμές στο πλαίσιο του Πυλώνα 2 θα πρέπει να εξασφαλίζουν  ρητά μέσο συντήρησης για 

τη βιολογική γεωργία, ενώ η ένταξη παίζει τον ρόλο ενός θετικού μηνύματος για την υποχρέωση 

της ΕΕ απέναντι στην αειφόρο ανάπτυξη, η οποία μπορεί να βοηθήσει την προώθηση της αγροτο-

περιβαλλοντικού μετασχηματισμού σε όλη την Ευρώπη. 
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Η τρέχουσα αειφορία στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών 
Ο προσανατολισμός του πυλώνα 1 για την παροχή των δημόσιων αγαθών είναι μια 

ευπρόσδεκτη εξέλιξη: Τα μέτρα στο πλαίσο του Πυλώνα 2 είναι η κύρια πηγή ανάπτυξης για τη 

βιολογική γεωργία και τη σημαντική σταθερότητα  στις αγροτικές περιοχές. 

Κατά τη διάρκεια της νέας προγραμματικής περιόδου  για την ανάπτυξη των γεωργικών 

περιοχών  στην περίοδο 2014-2020, η βιολογική γεωργία θεωρείται ως ανεξάρτητο βήμα, το οποίο 

δίνει τη δυνατότητα να πιστοποιηθούν αγροτικοί παραγωγοί βιολογικλών προϊόντων ή ομάδες 

αγροτών για μια περίοδο πέντε έως επτά ετών, ανά εκτάριο . Οι πληρωμές προορίζονται για την 

αποζημίωση των αγροτών για τα πρόσθετα έξοδα και το διαφυγόν εισόδημα, καθώς και για την 

κάλυψη του κόστους των συναλλαγών, όπως η αυξημένη προσπάθεια διαχείρισης, το κόστος της 

πιστοποίησης, της κατάρτισης και των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Σήμερα, οι περισσότερες 

αρχές στα κράτη μέλη προσφέρουν πληρωμές για βιολογικά στήριξη στο πλαίσιο των εθνικών ή 

περιφερειακών προγραμμάτων ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών  (ΠΑΑΠ).  

Ωστόσο, τα επίπεδα υποστήριξης ποικίλλουν μεταξύ των κρατών μελών και συχνά 

αδυνατούν να καλύψουν επαρκώς τυχόν πρόσθετα έξοδα ή να λάβουν υπόψη τη μείωση των 

αποδόσεων, τις οποίες θα μπορούσαν να αντιμετωπ οι αγρότες. Ως εκ τούτου, οι πληρωμές για τη 

στήριξη της βιολογικής γεωργίας θα πρέπει να σημειώσουν μια σημαντική αύξηση σε σύγκριση 

με τις συμβατικές πληρωμές για την υποστήριξη των αγροκτημάτων, προκειμένου  για να 

παρέχουν στους αγρότες ισχυρά κίνητρα για τον μετασχηματισμό  και τη συντήρηση της 

βιολογικής γεωργίας. Στη νέα προγραμματική περίοδο οι βιοκαλλιεργητές εξακολουθούν να 

πληρούν  τις απαιτήσεις  για τις προαιρετικές πληρωμές για τά γεωργοπεριβαλλοντικά  μέτρα και 

το κλίμα τα οποία  υπερβαίνουν τις απαιτήσεις της βιολογικής παραγωγής, όπως για παράδειγμα 

η διατήρηση των τοπικών φυλών ζώων ή η διατήρηση των φυτικών γενετικών πόρων. Ωστόσο, η 

παροχή συνδυασμένων πληρωμών είναι στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών· αυτή μπορεί 

να γίνει ειδικά για τη βιοποικιλότητα ή να ισχύει για όλους τους αγρότες που διαφέρουν σημαντικά 

στα εθνικά και περιφερειακό  ΠΑΑΠ. Για την προώθηση πιο εκτεταμένων αγροτο-οικολογικών 

προσεγγίσεων, τα συστήματα για τη βιολογική γεωργία πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς ως 

προτεραιότητα στο πλαίσιο των νέων σχεδίων  για την αγροτο-οικολογία και το κλίμα. 

 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

Μέτρα για τα Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ), σε συνδυασμό με 
την υποστήριξη για τη βιολογική γεωργία 

Η νέα πολιτική για τα Προγράμματα Ανάπτυξης των Αγροτικών Περιοχών (ΠΑΑΠ) 

προσφέρει διάφορες δυνατότητες για την προσχώρηση στην ενίσχυση  για τη βιολογική γεωργία, 

με άλλα μέτρα για τα ΠΑΑΠ, όπως η χρηματοδότηση αγροκτημάτων, η διαφοροποίηση, οι 
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συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης και οι ομάδες 

παραγωγών. 

Ορισμένες ενισχύσεις για τη βιολογική γεωργία είναι τώρα πιο εμφανείς σε μια σειρά  

μέτρων. Επί του παρόντος, οι βιοκαλλιεργητές λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση κατά 20% 

υψηλότερη σε σύγκριση με τις προηγούμενες καταστάσεις, που βελτιώνει τη βιωσιμότητα των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την παραγωγικότητα της μεταποίησης, της εμπορίας και της 

ανάπτυξης των γεωργικών προϊόντων. 

Επίσης, ο τομέας της βιολογικής γεωργίας μπορεί να υποστηριχθεί και από τις 

δραστηριότητες της ΕΕ για τη διανομή. Ωστόσο, οι νέοι κανόνες της ΚΑΠ, θα πρέπει να 

υποστηρίζονται από τα συστήματα γεωργικών συμβουλών των κρατών μελών. Άλλες 

πρωτοβουλίες είναι επίσης κατάλληλες για την ενίσχυση του τομέα των βιολογικών προϊόντων, 

όπως ο προγραμματισμός γεωργικών δραστηριοτήτων· Η ενίσχυση για τη σύσταση ομάδων 

παραγωγών· η στήριξη μέτρων που σχετίζονται με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή· Η 

βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και τα επιτεύγματα στον τομέα της καινοτομίας. 

Η βιολογική γεωργία αναφέρεται ή δίνει προτεραιότητα μέσω της λήψης μέτρων στο 

πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης των Αγροτικών Περιοχών για την περίοδο 2007-2013 σε 

ορισμένα κράτη μέλη. Επιπλέον, παρατηρείται μια σημαντική αλλαγή στην προσφορά στα 

παλίσια αυτών των τις ρυθμίσεων μεταξύ των διαφόρων χωρών και στα κράτη της ΕΕ. Πολλές 

αρχές απέτυχαν να ξεπεράσουν το μοντέλο της κλασικών  ενισχύσεων στον αγροτο-

περιβαλλοντικό τομέα και να εισαγάγουν ένα πιο ολοκληρωμένο μοντέλο, που συνδυάζει τις 

πληρωμές για τα βιολογική στήριξη με άλλα μέτρων στο πλαίσιο του ΠΑΑΠ. Ταυτόχρονα, η 

σημαντική διαφάνεια της βιολογικής γεωργίας σε σχέση με άλλα μέτρα του ΠΑΑΠ, όπως οι 

επενδύσεις και η παροχή συμβουλών παρέχει νέες ευκαιρίες για την επικράτηση της βιολογικής 

γεωργίας στο ΠΑΑΠ. Η προώθηση των γεωργο-περιβαλλοντικών καινοτομιών στη νέα 

ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας για τη γεωργική παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα (EIP-

AGRI). 

Η πλειοψηφία της βιολογικής γεωργίας στην ανάπτυξη των  αγροτικών περιοχών που 

αναφέρεται από τους ηγέτες της ΕΕ έχει μεγάλη σημασία και αφορά στην ανάγκη για αγροτο-

περιβαλοντικές καινοτομίες για την αλλαγή της ευρωπαϊκής αγροτικής οικονομίας με ένα πιο 

βιώσιμο τρόπο. Η προτεραιότητα για την επόμενη προγραμματική περίοδο θα είναι η καινοτομία 

που δημιουργήθηκε απο την νεοσυταθείσα οντότητα EIP-AGRI. Αυτό το νέο εργαλείο της 

πολιτικής της ΕΕ είναι επίσης το κύριο θέμα του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και της 

πολιτικής για την ανάπτυξη των γεωργικών περιοχών μέχρι το 2020. 

Ο σκοπός της πρωτοβουλίας ΕΙΡ-AGRI είναι να δημιουργήσει μια σύνδεση μεταξύ της 

ερευνητικής και της γεωργικής πρακτικής, αναγκάζοντας τους ενδιαφερόμενους από διαφορετικές 

περιοχές του συστήματος της βιομηχανία τροφίμων. Στόχος της είναι να ενθαρρύνει τους αγρότες, 

τις επιχειρήσεις, τους ερευνητές και τους συμβούλους να διαχωρίσουν την έννοια και τις 

πρσπάθειες για την υλοποίηση καινοτόμες λύσεις, και να εφαρμόσουν στην πρακτική τα 

αποτελέσματα των ερευνητικών έργων. Στα πλαίσια του Κανονισμού για την ανάπτηξη των 

αγροτικών περιοχών η ΕΙΡ-AGRI ισχυρίζεται  ότι είναι ένα απαραίτητο βήμα μπροστά στην 
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ανάπτυξη των αγροτο-περιβαλλοντικών συστημάτων παραγωγής, επικεντρώνοντας στον βασικό 

ρόλο των βιοκαλλιεργητών στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων καινοτομίας που υποστηρίζονται 

από τα νέα ΠΑΑΠ. 

Πιστεύεται ότι η ΕΙΡ-AGRI προσφέρει σημαντικούς πόρους για την προώθηση της 

ανάπτυξης των αγροτο-περιβαλλοντικών τεχνολογιών, χρησιμοποιώντας τα πλεονεκτήματα της 

βιολογικής γεωργίας και της αδυναμίες της λογιστικής , αξιοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τις νέες 

ευκαιρίες για καινοτομία. 

Οι εργασίες που προβλέπονται από την EIP-AGRI θα εκτελούνται από ειδικές 

επιχειρησιακές ομάδες. Ο στόχος είναι αυτές οι ομάδες να δημιουργούν δεσμούς μεταξύ των 

διαφόρων ενδιαφερομένων μερών έτσι ώστε να αποκαλύψουν τα πρακτικά ζητήματα που θα 

πρέπει να αναφερθούν ως ένα εθελοντικό μέτρο στον Κανονισμό για την ανάπτυξη των γεωργικών 

περιοχών.  Με αυτόν τον τρόπο, οι εθνικές και οι περιφερειακές αρχές, αντί των υπαλλήλων της 

ΕΕ, θα καθορίζουν τους στόχους και το περιεχόμενο της EPI-AGRI στα κράτη μέλη. Για το λόγο 

αυτό, οι φορείς αυτοί θα πρέπει να υποστηρίζουν τις επιχειρησιακές ομάδες που θα είναι 

υπεύθυνες για την επίλυση των βιολογικών και αγροτο-περιβαλλοντικών προβλημάτων στη νέα 

πρωτοβουλία. Είναι σημαντικό η ΕΙΡ-AGRI να ενεργεί και ως ένα εργαλείο για τη διευκόλυνση 

της ανταλλαγής πληροφοριών, γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των έργων, των τομέων και των 

συνόρων. Θα συνδέει τους αγρότες, τους συμβούλους, τη βιομηχανία μεταποίησης αγροτικών 

προϊόντων, τους ερευνητές και την κοινωνία των πολιτών για να δημιουργήσουν ένα δίκτυο - το 

δίκτυο της EIP συνάφειας, που διευκολύνεται από την υπηρεσία EIP-AGRI. 

Από πρόσφατα σε αυτό το πεδίο λειτουργεί μια 20-μελής ομάδα εστιακών για την 

βελτιστοποίηση της απόδοσης των βιολογικών καλλιεργειών, καθοδηγούμενη από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Η ομάδα συνεργάζεται με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη και αναζητέι τρόπους για την 

βελτίωση των αποδόσεων των λιγότερο παραγωγικών βιολογικών εκμεταλλεύσεων, έτσι ώστε να 

αντιστοιχεί στο καλύτερο επίπεδο της παραγωγής των άλλων εκμεταλλεύσεων με παρόμοια 

συστήματα καλλιέργειας. 

Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα εστίασης συλλέγει τις υπάρχουσες γνώσεις (από 

επιστημονικές εκθέσεις και έργα, καθώς καιαπό την  πρακτική εμπειρία), προσφέροντας 

καινοτόμες λύσεις. Επίσης, αυτή επισημαίνει τους συγκεκριμένους τομείς που απαιτούνται για 

την καινοτόμο έρευνα και επιλέγει τα θέματα και τα κριτήρια για τη λειτουργία των μελλοντικών 

επιχειρησιακών ομάδων, καθώς και τις προσεγγίσεις για την ανταλλαγή γνώσεων. 

 

Ταμεία Συνοχής και Διαρθρωτικά Ταμεία: ένα κοινό πλαίσιο 
Η προγραμματική περίοδος 2014-2020 εισάγει δυνατότητες  για τη διευκόλυνση των 

προταιρεοτήτων  και της διαφάνειας της βιολογικής γεωργίας, τόσο στα πλαίσια των ΠΑΑΠ, όσο 

και στα διάφορα πολιτικά πλαίσια της ΕΕ. Αυτό είναι συνέπεια του γεγονότος ότι   συνδέονται με 

ένα νέο εργαλείο της ΕΕ που ονομάζεται «Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο» (ΚΣΠ). Σ’αυτό 

καθορίζονται σαφείς επενδυτικές προτεραιότητες όσον αφορά την οικονομική περίοδο 2014-

2020, στα κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους. 
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Με αυτόν τον τρόπο, καταβάλλονται προσπάθειες για τη δέσμευση της ανάπτυξης των 

αγροτικών περιοχών με το Ταμείο Συνοχής και τα άλλα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ. Ως 

αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών θα επιτευχθεί ένας συνδυασμός κεφαλαίων και άλλων 

ευκαιριών για την αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης στην ΕΕ μέχρι το 

2020 μαζί με τις εθνικές προτεραιότητες. Το ΚΣΠ  θα  περιληφθεί και σε άλλα εργαλεία της 

πολιτικής της ΕΕ, όπως για παράδειγμα οι άμεσες ενισχύσεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ, της Κοινής 

Πολιτικής στον τομέα της Αλιείας (ΚΑΠ) και του Προγράμματος Πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα 

και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020». 

Ταυτόχρονα προβλέπονται συμφωνίες εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και των εθνικών και περιφερειακών αρχών για τα επόμενα επτά χρόνια. Με μια τέτοια 

θεσμική αναγνώριση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών οφελών των βιολογικών 

τροφίμων και της βιολογικής αγροτικής οικονομίας, η δημιουργία αυτών των συμφωνιών 

επιτρέπει την επικράτηση της βιολογικής γεωργίας στο πλαίσιο των νέων Προγραμμάτων 

Αγροτικής Ανάπτυξης και σε άλλα πολιτικά πλαίσια της ΕΕ. 

 

Έξοδα για την ΚΑΠ 2014-2020 
Η γεωργική πολιτική είναι ο μοναδικός τομέας που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από 

την ΕΕ. Τα κεφάλαια έχουν εξαντληθεί από την άποψη των ετήσιων άμεσων ενισχύσεων και τα 

μέτρα της αγοράς (100% χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ). Η ανάκληση παρέχεται στα πολυετή 

μέτρα για την αγροτική ανάπτυξη, το οποίο επίσης συγχρηματοδοτείται μέσω των εθνικών και 

περιφερειακών προϋπολογισμών. 

Για πάνω από μια δεκαετία, τα μέτρα του Πυλώνα 2 έχουν επισημάνει  την ΚΑΠ , ως η 

προοπτική για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των γεωργικών επιχειρήσεων και για 

μεγαλύτερη οικονομική ποικιλομορφία και ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές. 

Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα επίσης να καταθέσουν τα διαθέσιμα 

κεφάλαιά τους για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών  μέσω της λεγόμενης Διαμόρφωσης  - 

κινούμενα κεφάλαια από τους πυλώνες 1 έως 2. 

Ανεξάρτητα από το μοντέλο για την προσφορά σημαντικής βοήθειας για την ανάπτυξη 

των αγροτικών περιοχών κατά την τελευταία δεκαετία, η χρήση του δεύτερου πυλώνα 

εξακολουθεί να είναι μόνο ένα μέρος του Πυλώνα 1. Κατά τη διάρκεια της επταετούς περιόδου 

2014-2020 η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών θα λάβει υπόψη της μόνο το 9% των Συνολικού 

Προϋπολογισμού της ΕΕ, παράλληλα με το 29% για τις άμεσες ενισχύσεις και τα μέτρα της 

αγοράς. 

Τα συγκρινόμενα έντυπα για το 2013 και το 2020, για παράδειγμα, θα έχουν μείωση κατα 

-18% για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών (από 13,9 δισ. Ευρώ σε 11,4 δισ. Ευρώ) σε 

σύγκριση με -13% για τις άμεσες ενισχύσεις και τα μέτρα αγοράς (από 43,2 δισ. ευρώ σε 37,6 δισ. 

ευρώ). 

Αν ελεύθερη κίνηση δεσμευτεί, η μείωση για το έτος 2020 θα αυξηθεί έως -19,7%. Τα 

κράτη μέλη έχουν τώρα την ευκαιρία να ανταλλάξουν το 15% των άμεσων πληρωμών τους και 
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τα κονδύλια για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών από τον Πυλώνα 1 έως τον πυλώνα 2, 

αλλά και αντίστροφα - από τον πυλώνα 2 στον πυλώνα 1. Με αυτή την αντίστροφη διαμόρφωση 

ορισμένα κράτη μέλη μπορούν ακόμη να κινηθούν κατά 25%. Οκτώ κράτη μέλη έχουν επίσης τη 

δυνατότητα να αλλάξουν το ποσοστό για συγκεκριμένα έτη κατά τη διάρκεια της περιόδου 

προγραμματισμού. 

ακόμα δεν είναι σαφές πως τα κράτη μέλη των 9 θα αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν 

αυτή την επιλογή, καθώς ορισμένα από αυτά θα αξιοποιήσουν πλήρως την πιθανή εναλλακτική 

λύση του ρυθμού, ενώ άλλα θα επιλέξουν τη διαμόρφωση  για να μειωθεί η απόσταση του κόστους 

του Πυλώνα 2 που οφείλεται σε περικοπές στον προϋπολογισμό. 

Ενώ η νέα ΚΑΠ έχει μια ισχυρή έμφαση στην παροχή δημόσιων αγαθών μεταξύ των 

πυλώνων 1 και 2, το χαμηλό επίπεδου στόχου από την άποψη της περιβαλλοντικής ακεραιότητας, 

σε συνδυασμό με τις απειλές για αντίστροφη διαμόρφωση και οι περικοπές στον προϋπολογισμό 

στο πλαίσιο του Πυλώνα 2, θα μπορούσε να υπονομεύσει σοβαρά τη στήριξη της βιολογικής 

γεωργίας. Ωστόσο, άλλα μέτρα, θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανάπτυξη πιο βιώσιμων 

τροφίμων και γεωργίας στην Ευρώπη. 

 

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ Η 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

Εκτός από τη στήριξη της ΚΑΠ, η νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα των βιολογικών τροφίμων 

και της αγροτικής οικονομίας συνέχισε να αναπτύσσεται μετά την έγκριση του Κανονισμού 

(ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου της ΕΕ, που ανακοινώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 

‘90. Η διαδικασία της ανάπτυξης περιελάμβανε επίσης πλήρη αναθεώρηση του Κανονισμού, που 

έληξε με την έγκριση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/ 2007 του Συμβουλίου της ΕΕ. Από την 

έγκρισή του συμφωνήθηκαν κανόνες για την παρουσίαση της βιολογικής παραγωγής, ως οι 

προδιαγραφή των κανόνων για το βιολογικό κρασί, τη βιολογική μαγιά και τις βιολογικές 

υδατοκαλλιέργειες. 

Οι κανονισμοί της ΕΕ στον τομέα της βιολογικής παραγωγής προσπαθούν να εφαρμόζουν 

μια συνεκτική προσέγγιση για την προστασία των καταναλωτών,  τερματίζοντας τους δόλιους 

διαγωνισμούς και εξασφαλίζοντας κοινά πρότυπα για τη βιολογική παραγωγή, την επισήμανση 

και την εμπορία στην ΕΕ. 

Εν τω μεταξύ, τα ιδιωτικά και άλλα εθνικά βιολογικά πρότυπα που βασίζονται στους 

ισχυρισμούς της ΕΕ που απεικονίζουν τη συγκεκριμένη πολιτιστική, διαρθρωτική, γεωγραφική 

και κλιματική ποικιλομορφία των διαφόρων κρατών μελών και των περιφερειών, ωθούν την 

εισαγωγή καινοτομιών στα βιολογικά πρότυπα σε ολόκληρο τον τομέα. 

Δεδομένου ότι είναι το μόνο σημάδι της σταθερότητας στην ΕΕ, η οποία αφορά στα 

τρόφιμα, τα περιβαλλοντικά πρότυπα και η πιστοποίηση μπορούν να διευκολύνουν την βιώσιμη 
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γεωργία, επισημαίνοντας την αύξηση της βιωσιμότητας σε ολόκληρο τον τομέα της βιομηχανίας 

τροφίμων. 

Η πολιτική και η νομοθεσία στον τομέα της βιολογικής γεωργίας, που ξεκινήθηκαν από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2012, έληξαν με την πρόοδο του νέου σχεδίου δράσης της ΕΕ στον 

τομέα της βιολογικής γεωργίας το 2014 και την αντικατάσταση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

834/2007 της ΕΕ στην επόμενη νομοθετική περίοδο της ΕΕ 2014-2019. Αυτό αυξάνει την 

ανάπτυξη του πλαισίου της ΕΕ για τα βιολογικά τρόφιμα και τη βιολογική γεωργία, 

επιτυγχάνωντας  μια ισορροπία μεταξύ της προσφοράς πολιτικών και των νομοθετικών αναγκών. 

Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τη μερική και αβέβαιη συλλογή δεδομένων και την 

πρόβλεψη της παραγωγής μέσω της ζήτησης της αγοράς, της έλλειψης ειδικών βιολογικών πόρων, 

όπως σπόροι, νεαρά ζώα και ζωοτροφές για πρωτεΐνες, καθώς και το διοικητικό φόρτο που 

αποθαρρύνει τους μικρούς αγρότες και ιδιοκτήτες. 

Στην πραγματικότητα, ο παρών κανονισμός τέθηκε σε ισχύ το 2009. Επομένως, οι στόχοι, 

τα αντικείμενα και οι αρχές του ισχύοντος κανονισμού δεν έχουν ακόμα αποκαλυφθεί πλήρως από 

την ανάπτυξη συμπληρωματικών κανόνων. Επίσης, κάθε συμπληρωματική βελτίωση του 

κανονιστικού και πολιτικού πλαισίου πρέπει να νοείται υπό την έννοια της υφιστάμενης πρόοδο 

στη βιολογική γεωργία. Η διαδικασία αυτή διευκολύνεται μέσα από δεσμευμένη και 

συμφωνημένη λύση μεταξύ της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της βιολογικής παραγωγής και της 

νέα δομή της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των τροφίμων και της αγροτικής οικονομίας μέχρι το 

2020, όπως, για παράδειγμα η Κοινή Αγροτική Πολιτική  και το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». 

 

Η oργανική νομοθεσία αντιστοιχεί στο στόχο 
Οι νομοθετικoί σκοποί  σχετίζονται με την πιθανότητα για σημαντικές διαφορές όσον 

αφορά το χρόνο και τις προκλήσεις που σχετίζονται με τα βιολογικά τρόφιμα και τη βιολογική 

γεωργία στην ΕΕ. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι μικρές βελτιώσεις στη νομοθεσία της ΕΕ 

ή η νέα ρύθμιση που βασίζεται σε βιολογικές αρχές ή δυνάμεις της αγοράς, οι οποίες  έγιναν από 

τους υπεύθυνους για την προετοιμασία των πολιτικών της ΕΕ μπορούν να έχουν σημαντικές 

επιπτώσεις για το μέλλον του τομέα των βιολογικών προϊόντων στην Ευρώπη. 

Μια τέτοια μαρτυρία είναι ότι ένας τρόπος προσανατολισμένος προς την αγορά θα 

μπορούσε να δώσει έμφαση στην πάρα πολύ μεγάλη επίδραση πάνω στα αποτελέσματα που είναι 

προσανατολισμένα στην αγορά,  ακολουθώντας λιγόττερο αυστηρές νομικές απαιτήσεις και  

εφαρμόζοντας αλληλένδετες αρχές. Για παράδειγμα, εάν επιτραπεί η απαλλαγή από ευθύνη των 

κρατών μελών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή η εισαγωγή της δυνατότητας για τα εθνικά 

υπουργεία να επιτρέπουν τις εισαγωγές, θα μπορούσε να προκύψουν σοβαρές αρνητικές συνέπειες 

για την υλοποίηση της βιώσιμης βιολογικής γεωργίας. Αυτό θα κάνει αποδεκτό τον κίνδυνο 

στρέβλωσης του ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών. Για να γίνει η βιολογική παραγωγή 

πλησιέστερη με τις αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό, διατηρείται η προσέγγιση για την 

ενίσχυση των προτύπων. Πρέπει όμως να διατηρηθεί η ευελιξία ή οι κανόνες απαλλαγής που 

χορηγούνται στα κράτη μέλη, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης της 
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βιολογικής γεωργίας. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα πραγματικά στοιχεία στα 

διάφορα κράτη μέλη και στις περιφέρειες. Ενώ ορισμένες προμήθειες δεν είναι πλέον αναγκαίες, 

άλλες θα προσκαλλούν για αλλαγές, σύμφωνα με την ανάπτυξη των προτύπων που η οργανική 

τομέας έχει κάνει από την αρχή του κανονισμού. Σε κάθε περίπτωση, η άμεση κατάργηση όλων 

των εξαιρετικών κανόνων σήμερα θα ήταν αδιανόητη, καθώς ο συνολικός αριθμός τους παραμένει 

ζωτικής σημασίας για ορισμένους βιομηχανικούς κλάδους και γεωγραφικές περιοχές όπου ό 

βιολογικός τομέας βρίσκεται ακόμα στην αρχή. 

Με αυτόν τον τρόπο, είναι απαραίτητο να συνδυαστούν οι διαφορετικοί τρόποι για να 

εξασφαλιστεί ο ορθός απολογισμός στο πλαίσιο των βασικών κανόνων της βιολογικής γεωργίας 

και η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και η επέκταση του ευρωπαϊκού τομέα των βιολογικών 

προϊόντων. 

Οι αλλαγές, όπως η εισαγωγή ομαρικών συστημάτων πιστοποίησης (που προς το παρόν 

είναι αποδεκτά μόνο στις αναπτυσσόμενες χώρες εκτός της ΕΕ) ή το αίτημα να αξιολογήσουν οι 

μεταποιητές και οι εμποροί τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των δραστηριοτήτων τους ή τις 

τρέχουσες δυνατότητες. 

Για παράδειγμα, ένα σύνολο συστημάτων πιστοποίησης στην ΕΕ θα επιτρέψει σε ομάδες 

μικρών αγροτών να λάβουν ένα πιστοποιητικό ως μια ενιαία μονάδα, μειώνοντας έτσι το 

γραφειοκρατικό βάρος της πιστοποίησης. 

Επιπλέον, η επιμονή των παραγωγών οικολογικών προϊόντων θα μπορούσε να επηρεάσει 

τα πρότυπα αειφορίας που λαμβάνονται υπόψη από τους παραγωγούς βιλογικών προϊόντων και 

τους κτηνοτρόφους για να μετακινηθούν τα βιολογικά τρόφιμα της ΕΕ, σε μια ευρύτερη έννοια 

της αειφορίας. 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 αποτελεί σημαντικό κινητήριο τροχό του τομέα της 

βιολογικής γεωργίας στην Ευρώπη. 

Ένας νέος κανονισμός πρέπει να συνεχίσει να προωθεί την ανάπτυξη του τομέα, 

ενθαρρύνοντας μια προσέγγιση, προσανατολισμένη προς τις διαδικασίες, οι οποία θα ακολουθεί 

τα πρότυπα σύμφωνα με τις βασικές αρχές της βιολογικής γεωργίας. 

Οι καταναλωτές και οι παραγωγοί πρέπει να εργάζονται από κοινού για να υποβοηθήσουν 

την πρόοδο του κλάδου, ενώ οι πολιτικές πλαίσια της ΕΕ και οι εθνικές πολιτικές, δίνουν αυτή τη 

δυναμική μέσα από νέα σχέδια δράσης της ΕΕ και  σε εθνικό επίπεδο. 

 

ΈΝΑ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 

Οι πολιτικές της ΕΕ στον τομέα των τροφίμων και της αγροτικής οικονομίας, προκαλούν 

το ενδιαφέρον για τη βιολογική γεωργία και οι πολιτικοί άρχισαν να εκτιμούν την πολυεπίπεδη 

σημασία των βιολογικών συστημάτων, των βιώσιμων τροφίμων και της γεωργίας. 
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Αυτό ξεκίνησε με τη δημιουργία υψηλής ποιότητας προϊόντων διατροφής και την παροχή 

δημόσιων αγαθών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προώθηση του γεωργικού τομέα και 

των αγροτικών οικονομιών. Ωστόσο, ακόμα χρειαζόμαστε ακόμα ένα συνεκτικό περιβαλλοντικό 

πλαίσιο της πολιτικής, με έναν συνδυασμό πολιτικών μέτρων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν 

τα οφέλη που παρέχονται από τη βιολογική παραγωγή. Μετά την εφαρμογή μιας σειράς από 

δράσεις που προσδιορίζονται στο Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα του 2004, 

όπως οι ειδικές προδιαγραφές για το βιολογικό κρασί και τις υδατοκαλλιέργειες, η κοινοποίηση 

της Επιτροπής για ένα νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ το 2014 ήταν μια αποδεκτή πρωτοβουλία. 

Η προσέγγιση που βασίζεται στις αρχές συνέβαλε στη στόχευση της βιολογικής 

παραγωγής, κοντά στις  αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό, ενισχύοντας παράλληλα τα 

πρότυπα. Παρ’όλα αυτά, λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι, αν αυτό οδηγήσει σε μια ανάγκη να 

αλλάξουν τα μέτρα για την κινητικότητα ή την απαλλαγή της διάθεσης των κρατών μελών, η 

προσέγγιση αυτή δεν θα ήταν κατάλληλη για το σκοπό και θα μπορούσε να περεμποδίσει τη 

σταθερή πρόοδο της βιολογικής γεωργίας. Σωστά ελήφθη υπόψη η πραγματικότητα του τομέα 

στα διάφορα κράτη μέλη και στις περιφέρειες. Ενώ ορισμένες αλλαγές δεν ήταν πλέον αναγκαία, 

άλλες αλλαγές έπρεπε να συμπεριληφθούν, σύμφωνα με την αύξηση των προτύπων που ο 

βιολογικός τομέας έχει προτείνει λόγω του κανονισμού. Εξάλλου, η άμεση κατάργηση όλων των 

εξαιρετικών κανόνων που κρίνονται αναγκαίοι σήμερα, κάποιοι από αυτούς παραμένουν ζωτικής 

σημασίας για ορισμένους παραγωγικούς τομείς και ορισμένες γεωγραφικές περιοχές όπου ο 

βιολογικός τομέας βρίσκεται ακόμα στο αρχικό στάδιο. 

Για το λόγο αυτό, χρειάζεται ένας συνδυασμός διαφορετικών τρόπων εξασφάλισης μιας 

άνετης σύνδεσης μεταξύ των θεμελιωδών αρχών της βιολογικής γεωργίας, καθώς και συνεχούς 

προόδου και διεύρυνσης του ευρωπαϊκού τομέα των βιολογικών προϊόντων. 

Οι αλλαγές, όπως η εισαγωγή συστημάτων ομαδικής πιστοποίησης (τα οποία επί του 

παρόντος γίνονται δεκτά μόνο σε αναπτυσσόμενες χώρες εκτός Ευρώπης) ή η απαίτηση να 

μετρούν οι επεξεργαστές και οι εμπόροι τα περιβαλλοντικά αποτελέσματα των δικών τους 

δραστηριοτήτων, αποτελούν ευκαιρίες. 

Για παράδειγμα, τα συστήματα πιστοποίησης ομάδων στην ΕΕ θα μπορούσαν να 

επιτρέψουν στις ομάδες μικρών αγροτών να πάρουν την πιστοποίηση ως ξεχωριστές μονάδες, και 

με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί το γραφειοκρατικό βάρος της πιστοποίησης· οι υψηλότερες 

απαιτήσεις για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των επεξεργαστών θα μπορούσαν να βασίζονται στα 

πρότυπα βιωσιμότητας που παρέχονται από τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων και τους 

κτηνοτρόφους, προκειμένου να  μετακινηθούν τα βιολογικά τρόφιμα της ΕΕ, σε ευρύτερη έννοια 

της αειφορίας. 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 αποτελεί σημαντικό κινητήριο τροχό του τομέα της 

βιολογικής γεωργίας στην Ευρώπη. Ο νέος κανονισμός θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει την 

ανάπτυξη του τομέα, η οποία δίνει τη δυνατοτότητα  για μια προσέγγιση προσανατολσιμένη προς 

τη διαδικασία που θα δώσει πρόοδο των προτύπων προς την κατέυθυνση των βασικών αρχών της 

βιολογικής γεωργίας. Οι καταναλωτές και οι παραγωγοί θα πρέπει να συνεργαστούν στενά, για να 
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στηρίξουν την ανάπτυξη του τομέα,  ενώ το πλαίσιο της ΕΕ και των εθνικών πολιτικών θα 

συμβάλλει σε αυτή τη δυναμική μέσα από νέα σχέδια δράσης σε επίπεδο της ΕΕ όσο και σε εθνικό 

επίπεδο. 

Αυτό θα πρέπει να ενθαρρύνει την πρόοδο στην ανάπτυξη του τομέα της βιολογικής 

γεωργίας έως το 2020.  Τα προσδιορισμένα αποτελέσματα του σχεδίου δράσης του 2004 δίνουν 

επίσης ώθηση στην ανάπτυξης σε σχέση με την εφαρμογή  του πλαισίου της περιβαλλοντικής 

πολιτικής σε επίπεδο της ΕΕ. Αυτό περιλαμβάνει και μια περιγραφή των επιτευγμάτων καθώς και  

αξιολόγηση των θεμάτων που πρέπει να εκπληρωθούν. 

Για παράδειγμα, θεωρείται ότι είναι απαραίτητες καλύτερες επαφές μεταξύ των εθνικών 

αλληλένδετων δράσεων και των εθνικών και περιφερειακών ΠΑΑΠ, όπως αναφέρεται στη 

Δραστηριότητα 6 του Σχεδίου Δράσης του 2004. Με αυτόν τον τρόπο θα υποστηρίζεται η ύπαρξη 

μιας σημαντικής συμφωνίας για τα πολιτικά πλαίσια για τον τομέα των βιολογικών προϊόντων στα 

κράτη μέλη (Sanders et al., 2011). Αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο πρέπει να εργαστούμε όλο 

και περισσότερο για να επικεντρωθεί η βιολογική γεωργία στα νέα ΠΑΑΠ έως το 2020. 

Με αυτόν τον τρόπο πρέπει να αναπτυχθούν πρόσθετα και συμπληρωματικά σχέδια 

δράσης της ΕΕ και των εθνικών αρχών δράσης, έτσι ώστε να επιτευχθούν τα σωστά αποτελέσματα 

στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες. Ως εκ τούτου, όλα τα σχέδια δράσης έως το 2020 θα πρέπει 

να υποστηριχθούν πλήρως από όλα τα πολιτικά πλαίσια της ΕΕ. 

Από την άποψη αυτή, αυτά θα πρέπει: 

• Να υλοποιήσουν αρκετά μεγάλη ανάπτυξη όλων των εύχρηστων εργαλείων και 

μέτρων στο πλαίσιο της ΚΑΠ στις ακόλουθες κατευθύνσεις: η στήριξη των πληρωμών 

στο πλαίσιο των μέτρων για τη βιολογική και την αγροτοπεριβαλλοντική απίδραση· η 

υποστήριξη της μεταφοράς γνώσης και καινοτομίας, η ανάπτυξη της αγοράς και η 

ανάπτυξη ικανοτήτων· 

• Αναπτύσσουν αλληλένδετες προσεγγίσεις στα ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ και 

καινοτόμα εργαλεία με σκοπό την προώθηση της ουσιαστικής μετάβασης προς 

αγροτο-περιβαλλοντικές προσεγγίσεις· 

• Να συνδέουν πιο αποτελεσματικά τις διατάξεις για τη βιολογική παραγωγή με την 

οριζόντια νομοθεσία, όπως, για παράδειγμα, η επισήμανση και η ρύθμιση των 

εισερχόμενων πόρων στα αγροκτήματα 

• Να αυξάνουν τη διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας ζωοτροφών πρωτεΐνης μέσω της 

αύξησης της τοπικής παραγωγής ζωοτροφών πρωτεΐνης και της χρήσης διαφόρων 

πηγών πρωτεΐνης· 

• Να προωθούν τη δυνατότητα χρησιμοποίησης οργανικών σπόρων και φυτών μέσω της 

χρηματοδότησης μακροπρόθεσμων προγραμμάτων αναπαραγωγής για τοπικά 

προσαρμοσμένες και οργανικές φυτικές ποικιλίες οι οποίες αυξάνουν την 

ποικιλλομορφία και βελτιστοποιούν το δυναμικό απόδοσης της βιολογικής γεωργίας· 
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• Να υποστήριξη τη δημιουργία νέων επιμερισμένων εκδηλώσεων - ορόσημα για τα 

βιολογικά προϊόντα που σχετίζονται με το λογότυπο της ΕΕ, και να  προωθούν την 

οργανική γεωργία στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στην παροχή ενός φιλικού προς 

το περιβάλλον δημόσιου τομέα· 

• Να βελτιώνουν τη συλλογή αλληλένδετων στοιχείων· αυτά που συλλέχθηκαν μέχρι 

σήμερα από τους ερευνητές και τις αρχές των κρατών μελών δεν είναι εναρμονισμένα 

αρκετά για να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά από τους υπεύθυνους για την χάραξη 

πολιτικών και τα ενδιαφερόμενα μέρη· 

• Να ενισχύουν τη νομοθεσία για την προστασία του βιολογικού τομέα από τη μόλυνση 

με ΓΤΟ· 

• Να υποστηρίζουν την καταγραφή των οργανικών, παραδοσιακών 

φυτοπροστατευτικών ουσιών σύμφωνα με  την οριζόντια νομοθεσία. 

 

ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 

Οι Ιδέες για αλληλένδετα ζητήματα περιλαμβάνονται συστηματικά στο πλαίσιο της 

πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της επιτημονικής έρευνας στις αρχές της δεκαετίας του ‘90. Μέχρι  

τη δεκαετία του ‘80, η επιστημονική έρευνα στον τομέα της βιολογικής γεωργίας 

πραγματοποιούνταν κυρίως από ιδιωτικά ερευνητικά ιδρύματα και  τα πρώτα σχέδια της ΕΕ για 

την βιολογική γεωργία χρηματοδοτήθηκαν στη δεκαετία του ‘90. Στη συνέχεια, ο προϋπολογισμός 

της ΕΕ για τη βιολογική έρευνα αυξήθηκε από 767,000 ευρώ το 1993 σε πάνω από 6 εκατομμύρια 

ευρώ το 2013. Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΕ έγινε σημαντικός επενδυτής στη βιολογική έρευνα και 

στην ανάπτυξη του τομέα. Γι ‘αυτό είναι σημαντικό να εφαρμοστούν τα διάφορα εργαλεία της 

πολιτικής της ΕΕ γαι την επιστημονική έρευνα και την καινοτομία και να καταλάβουμε πώς 

μπορούν να επηρεαστούν. 

Το πιο σημαντικό μέσο για τη χρηματοδότηση της έρευνας για την περίοδο 2014-2020 

είναι το Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020», με 

συνολικό προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ. Όπως προαναφέρθηκε, η στήριξη της 

καινοτομίας στον τομέα της γεωργίας, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ΕΙΡ-AGRI, 

προέρχονται τόσο από το προγραμμά «Ορίζοντας 2020», όσο και από τα νέα Προγράμματα 

Ανάπτυξης των Αγροτικών Περιοχών (ΠΑΑΠ). Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» ασχολείται με 

τρεις βασικούς τομείς: τα κορυφαία  επιστημονικά επιτεύγματα, την ηγεσία στον τομέα της 

βιομηχανίας και τις κοινωνικές προκλήσεις. Ο τελευταίος από αυτούς είναι ιδιαίτερα σημαντικός 

για το γεωργικό τομέα (ιδιαίτερα το ζήτημα της επισιτιστικής ασφάλειας, της βιώσιμης γεωργίας 

και της δασοκομίας, της έρευνας των θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων και της οικονομίας των 
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βιολογικών προϊόντων). Με τουλάχιστον 5% του συνολικού προϋπολογισμού του «Ορίζοντα 

2020» (τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ) που διατίθενται για την αντιμετώπιση των κοινωνικών 

προκλήσεων για τα επόμενα επτά χρόνια, ο προϋπολογισμός για αυτούς τους τομείς έρευνας έχει 

σχεδόν διπλασιαστεί σε σύγκριση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. 

Τα νέα εργαλεία στο πλαίσιο του «Ορίζοντα 2020» περιλαμβάνουν έργα με πολλαπλούς 

συμμμέτοχους και πολλά θεματικά δίκτυα. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 

συγκεκριμένων έργων που συμβάλλουν στην EIP-AGRI. 

- Τα έργα πολλών στόχων προορίζονται να περιλαμβάνουν διάφορα ενδιαφερόμενα 

μέρη (ερευνητές, αγροτικούς παραγωγούς, συμβούλους, επιχειρήσεις, εκπαιδευτικούς, μη 

κυβερνητικούς οργανισμούς, διοικήσεις και ρυθμιστικές αρχές). Αυτά στρέφονται στις ανάγκες 

και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι άλλοι επαγγελματίες. Προσπαθούν 

επίσης να ενθαρρύνουν την έρευνα της συμμετοχής  - κάτι στο οποίο ο οργανικός τομέας έχει ήδη 

πλούσια εμπειρία, για παράδειγμα μέσω προγραμμάτων καλλιέργειας σε αγροκτήματα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη μακρά ιστορία του κλάδου για μια δυνατή συνεργασία μεταξύ των 

διαφόρων κλάδων και μεταξύ των ερευνητών και των παραγωγών, η προσέγγιση με πολλούς  

συμμετέχοντες παρέχει καλές ευκαιρίες.  

Επιπλέον, πολλές από τις επικλήσεις για επιστημονικά ερευνητικά έργα με πολλούς 

συμμετέχοντες αναμένεται να είναι συνδεδεμένες  

ειδικά με τη βιολογική γεωργία, όπως προσκλήσεις που σχετίζονται με την ποιότητα και 

τη λειτουργία των εδαφών ή των γενετικών πόρων και της γεωργικής ποικιλότητας. 

- Θεματικά Δίκτυα, από την άλλη πλευρά, θα επικεντρωθούν σε συγκεκριμένα 

θέματα,  προσδιορίζοντας την τρέχουσα κατάσταση των υφιστάμενων επιστημονικών γνώσεων 

και των βέλτιστων πρακτικών. Τα δίκτυα θα συμβάλουν στην ανάπτυξη υλικών τα οποία είναι 

εύκολα προσβάσιμα και θα διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων. Παρόμοια με τα έργα με 

πολλαπλούς συμμετέχοντες, τα θεματικά δίκτυα θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη και να παρέχουν μια πλατφόρμα για τους συμμετέχοντες στον τομέα της 

βιολογικής γεωργίας οι οποίοι θα ανταλλάσσουν τις γνώσεις τους σε επίπεδο της ΕΕ. 

Η μεγάλες επενδύσεις της ΕΕ στην επιστημονική έρευνα εξακολουθούν να διαχειρίζονται 

από τα κράτη μέλη. Τα ερευνητικά ταμεία, τα οποία είναι μεγάλης σημασίας για τη βιολογική 

γεωργία , τα βιώσιμα τρόφιμα και την αγροτική οικονομία περιλαμβάνουν CORE Organic, ERA-

Net SUSFOOD και την πρωτοβουλία για από κοινού προγραμματισμό στο πλαίσιο της γεωργίας, 

την επισιτιστική ασφάλεια και την Κλιματική Αλλαγή (FACCE-JPI). Η ΕΕ υποστηρίζει αυτά τα 

παραδείγματα των κρατών μελών που ενώνουν την εθνική χρηματοδότηση για επιστημονική 

έρευνα. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ της ΕΕ και των εθνικών 

πολιτικών για την επιστημονική έρευνα. 
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ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ 

 

Ενώ η νομοθεσία και οι πολιτικές της ΕΕ στον τομέα της βιοποικιλότητας, όπως η ΚΑΠ 

και οι πολιτικές στον τομέα της επιστημονικής έρευνας και της καινοτομίας θίγουν άμεσα και 

έμμεσα τη βιολογική γεωργία, άλλες πολιτικές της ΕΕ έχουν επίσης σημαντικές επιπτώσεις για 

την ανάπτυξη των αγροτο-περιβαλλοντικιών προσεγγίσεων. Αναπροσανατολισμός του 

παραγείγματος προς την αειφορία στα τρόφιμα και τη γεωργία στην ΕΕ εξαρτάται επίσης από τους 

κανόνες και τους κανονισμούς της ΕΕ, οι οποίοι  τέινουν  να εμποδίζουν  την ανάπτυξη των 

μικρών και των τοπικών επιχειρήσεων και της βιώσιμης κατανάλωσης. Οι διασυνδεδεμένοι 

αγροτικοί παραγωγοί  ήταν πάντα πρωτοπόροι της βιωσιμότητας των τροφίμων και της γεωργίας, 

προσφέροντας λύσεις που είναι όχι μόνο ωφέλιμες  για το υπόλοιπο μέρος του τομέα των 

βιολογικών προϊόντων, αλλά επίσης μπορούν να εμπνεύσουν το σύνολο του τομέα των τροφίμων 

και της αγροτικής οικονομίας. 

 

Η προσαρμογή των μικρών και των τοπικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
Πολλά βιολογικά αγροκτήματα ασχολούνται με την επεξεργασία στο αγρόκτημα και την 

άμεση εμπορία. Αυτές οι δραστηριότητες τους βοηθούν να δημιουργούν δική τους προστιθέμενη 

αξία μέσω της χρήσης του Πακέτου υγιεινής των τροφίμων της ΕΕ του 2004. Όμως, διαπιστώθηκε 

ότι αυτή η διαδικασία είναι δύσκολη για τους αγρότες σε πολλά κράτη μέλη, επειδή κάνουν 

πρόσθετα έξοδα για να  ανταποκριθούν σε αυτές τις αυστηρές απαιτήσεις. Ως αποτέλεσμα, 

ορισμένοι γεωργοί εγκαταλείπουν πλήρως την επεξεργασία. Επιπλέον, τα κράτη μέλη συχνά δεν 

εφαρμόζουν σωστά τα μέτρα ευελιξίας  που επιτρέπουν προσαρμοσμένους  κανόνες και βλάβες 

για τους πρωτογενείς παραγωγούς. Τα αργότερα ασχολούνται με άμεσες αλυσίδες εφοδιασμού 

που περιλαμβάνουν μικρές ποσότητες πρωτογενών προϊόντων,  ή με τους τοπικούς λιανοπωλητές 

που παραδίδουν απευθείας στους καταναλωτές. 

Οι απαιτήσεις για την υγιεινή που θεσπίστηκαν επηρεάζουν τον τομέα της μεταποίησης 

και οδηγούν σε μεγαλύτερες απαιτήσεις για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Για παράδειγμα, 

πολλά μικρά κρεοπωλεία αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την επιχειρηματική δραστηριότητα  

λόγω των οικονομικών περιορισμών και των δύσκολων κανόνων υγιεινής. Αυτό περιορίζει την 

ικανότητα των βιοπαραγωγών να παραδίδουν τα προϊόντα τους σε πιστοποιημένους  οργανικούς 

επεξεργαστές σε κατάλληλη απόσταση από τα αγροκτήματά τους. 

 

Τρόφιμα και γεωργία χωρίς ΓΤΟ 
Οι περισσότεροι ευρωπαίοι καταναλωτές απορρίπτουν τους γενετικά τροποποιημένους 

οργανισμούς (ΓΤΟ) στα τρόφιμα. Ο κίνδυνος μόλυνσης των τροφίμων με ΓΤΟ δεν έχει 
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επηρεαστεί  κατηγορηματικά από τις αρχές της ΕΕ. Έτσι ο οργανικός τομέας εξακολουθεί να έχει 

υψηλά έξοδα για την απομάκρυνση του κινδύνου τέτοιας μόλυνσης. Τέτοια γεγονότα συνέβησαν 

στην Ισπανία, όπου ο γτενετικά τροποποιημένος αραβόσιτος έχει μολύνει τις οργανικές 

καλλιέργειες,  ενώ ορισμένοι αγρότες έχουν χάσει την πιστοποίησή τους για βιολογικά προϊόντα 

και τις πριμοδοτήσεις τους. Ως αποτέλεσμα, πολλοί από αυτούς τους βιοκαλλιεργητές έχουν 

σταματήσει να καλλιεργούν  το καλαμπόκι σε αυτές τις παραδοσιακές περιοχές, με αποτέλεσμα 

την απώλεια των αυτόχθονων ειδών του καλαμποκιού. 

Για να αποφευχθεί η ρύπανση της σόγιας και του καλαμποκιού από τέτοιες εταιρείες 

επεξεργασίας που δουλεύουν με τη σόγια και το καλαμπόκι, αυτές ανέφεραν το 2009 έξοδα που 

ανέρχονται σε περίπου 20-86 ευρώ ανά τόνο. 

 

Προσφορά στην αγορά νομοθεσίας για τους σπόρους και τα σπορόφυτα 
Η γενετική των φυτών λειτουργεί υπέρ της βιολογικής γεωργίας μέσω της διάθεσης ενός 

ευρέος φάσματος ειδών που δεν αντιστοιχούν στην απαίτηση των καταναλωτών και σε 

διαφορετικές γεωγραφικές συνθήκες. Οι αυξανόμενες περιβαλλοντικές προκλήσεις στην Ευρώπη, 

όπως η εξάντληση των πόρων και η αλλαγή του κλίματος είναι ζωτικής σημασίας για την ιδιαίτερη 

φροντίδα των φυτογενετικών πόρων και τη διατήρησή τους. Επομένως, μπορεί να είναι δυνατό να 

εμπορεύονται  νέες ποικιλίες και πληθυσμοί  που προσαρμόζονται στη χαμηλή ποσότητα της 

απορροφημένης ενέργειας και στις τοπικές συνθήκες. 

Η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την εμπορία σπόρων και σπορόφυτων περιορίζουν 

σίγουρα πρόσβαση σε εγγεγραμμένες ποικιλίες. Υπάρχουν αυστηρά κριτήρια για την εγγραφή και 

την πιστοποίηση  πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών. Η πολιτική αυτή επιτρέπει τη συγκέντρωση 

της αγοράς στις επιχειρήσεις  σπόρων και την απώλεια της γενετικής ποικιλομορφίας στις 

καλλιέργειες.  Με αυτόν τον τρόπο, ο νόμος πρέπει να είναι συνεπής με την υπεράσπιση των 

δικαιωμάτων των γεωργών και να διευκολύνει  τη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη των 

γενετικών πόρων και της ποικιλομορφίας των καλλιερεγειών. 

 

Η ενθάρρυνση των νέων να ξεκινήσουν τη βιολογική γεωργία 
Η γεωργική κοινότητα στην Ευρώπη αυξάνεται πολύ γρήγορα. Οι μελέτες στο θέμα αυτό 

δείχνουν ότι το 2007 ένας γεωργός ηλικίας κάτω των 35 ετών συνδέονταν με εννέα αγρότες άνω 

των 55 ετών. 

Από το 1975 έως το 2007, ο συνολικός αριθμός των εκμεταλλεύσεων το Βέλγιο, τη Δανία, 

τη Γερμανία, την Ιρλανδία, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες και το 

Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά περισσότερο από 2,6 εκατομμύρια,  με εκτιμώμενη απώλεια 

83 000 αγροκτηματάτων σε ετήσια βάση. Από αυτά, περίπου 1,8 εκατομμύρια ήταν μόνο στην 

Ιταλία και τη Γαλλία. Η σημαντική ανανέωση είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη 

οικονομικά βιώσιμων αγροτικών περιοχών και για τη διατήρηση των πολύμορφων πολιτιστικών 
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τοπίων, καθώς και για την παραγωγή τροφίμων υψηλής ποιότητας, τη βιοποικιλότητα και την 

καλλιέργεια ειδών διατροφής. Οι νεότεροι αγρότες επίσης χρειάζονται πρόσβαση στη γη. Επειδή 

κανένα πλαίσιο  στην ΕΕ δεν μπορεί να προσφέρει μια λύση «όλα σε ένα» , είναι αναγκαίος ένας 

συντονισμένος συνδυασμός πολιτικών μέτρων, ο οποίος λαμβάνει υπόψη την ΚΑΠ και τις άλλες 

πολιτικές της ΕΕ, και ενθαρρύνει τους νέους να ασχοληθούν με τη γεωργία. Αυτό θα πρέπει να 

περιλαμβάνει μια κοινή αντίληψη της πολιτικής για τη χρήση της γης μεταξύ των κρατών μελών. 

 

Οι χρήστες είναι σε θέση να κάνουν συνειδητές διατροφικές επιλογές 
Η επιλογή κατάλληλων τροφίμων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: από την 

πολιτιστική επάρκεια  έως  τις πληροφορίες που υποστηρίζουν τη διαφάνεια της διαδικασίας 

παραγωγής. Η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τις πληροφορίες για τα τρόφιμα των καταναλωτών 

μπορεί να διασφαλίζει  στους καταναλωτές αναλυτικές πληροφορίες για τα συστατικά. 

Το περιβαλλοντικό λογότυπο είναι ένα σημαντικό στοιχείο που συνδέεται με το μοντέλο 

της πιστοποίησης,  βασισμένο σε ένα μεγάλο αριθμό πτυχών της αειφορίας. Η χρήση 

διαφορετικών ετικετών και λογότυπων είναι ήδη επίκαιρο θέμα και για συζήτηση σε επίπεδο της 

ΕΕ. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η ρύπανση του εδάφους και ο κίνδυνος για το περιβάλλον από την παράλογη και 

εσφαλμένη εφαρμογή των αγροτικών χημικών στις καλλιέργειες είναι ζωτικής σημασίας για την 

ανάπτυξη της βιομηχανίας κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Επιπλέον, ο κίνδυνος για την ανθρώπινη 

υγεία έχει οδηγήσει στη δημιουργία ενός αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου για τη χρήση των 

συνθετικών χημικών ουσιών στη γεωργία. 

Τα κύρια προβλήματα στην παραγωγή και χρήση λιπασμάτων είναι τα εξής: 

❖ Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί για τη σωστή βλάστηση και ανάπτυξή τους και 

ανάπτυξή τους χρειάζονται μια ασφαλή και υγιή πρόσβαση σε θρεπτικά συστατικά, 

συμπεριλαμβανομένου του αζώτου, φωσφόρου και καλίου (ΑΦΚ). 

❖ Η εφαρμογή των λιπασμάτων στις γεωργικές πρακτικές είναι αναγκαία για τη 

καλλιέργεια ασφαλών αγροτικών προϊόντων που είναι διαθέσιμα σε μεγάλες ποσότητες. 

❖ Ορισμένες εκτιμήσεις δείχνουν ότι χωρίς εμπορικά λιπάσματα θα υπάρχει  

παγκόσμιο έλλειμμα τροφίμων, που ισοδυναμεί με το ένα τρίτο του υπάρχοντος αποθέματος. 

❖ Τα φυτά χρειάζονται 14 βασικά θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξή τους και αν 

στο έδαφος δεν υπάρχει ένα από αυτά, η ανάπτυξη των γεωργικών καλλιεργειών μπορεί να είναι 

εξαιρετικά περιορισμένη. 
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❖ Τα τρία μακροθρεπτικά συστατικά που είναι μεγάλης σημασίασς  για την 

παραγωγή και την ποιότητα των καλλιεργειών είναι το άζωτο, ο φώσφορος και το κάλιο (ΑΦΚ). 

❖ Σε πολλά μέρη της Ευρώπης και της Αφρικής παρατηρείται διάβρωση του εδάφους 

λόγω της έλλειψης οργανικής ύλης. 

Τα βιολιπάσματα έχουν αναδειχθεί ως η πιο εφικτή λύση σε αυτά τα προβλήματα και από 

τη στιγμή της αρχικής εισαγωγής τους στην αγορά έχουν αποκτήσει μεγάλη σημασία. Τα 

τελευταία, εκτός από την παροχή μιας περιβαλλοντικής παραλλαγής, επίσης με υψηλή 

αποτελεσματικότητα διατηρούν την κατάσταση της υγείας του εδάφους και των φυτών. 

Οι κύριοι παράγοντες στην παγκόσμια αγορά βιολιπασμάτων είναι  η αυξημένη ζήτηση 

για βιολογικά προϊόντα διατροφής, καθώς και η προώθηση των βιολιπασμάτων από διάφορες 

κυβερνητικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να δημιουργηθεί συνειδητοποίηση ανάμεσα στις μάζες 

σχετικά με τους περιβαλλοντικους κινδύνους που συνδέονται με τις χημικές ουσίες. Η παγκόσμια 

αγορά βιολιπασμάτων ελέγχεται από πολλούς παράγοντες, όπως η έλλειψη ευαισθητοποίησης 

σχετικά με την έννοια της εφαρμογής τους, η οποία περιορίζει τη βιομηχανική παραγωγή τους. 

Τα διάφορα πλεονεκτήματα των χημικών λιπασμάτων είναι ένας άλλος παράγοντας που αποτρέπει 

τους αγρότες να στραφούν στη χρήση βιολιπασμάτων. Το χαμηλό επίπεδο της αντίληψης 

οφείλεται σε ορισμένες ελλείψεις στην εφαρμογή τους. Οι κορυφαίοι κατασκευαστές 

επικεντρώνονται στην επέκταση των επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά και τη δημιουργία νέων 

εγκαταστάσεων για την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας και της σειράς προϊόντων. 

 

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 

 

Κατάσταση των παγκόσμιων αγορών για την παραγωγή λιπασμάτων 
Τον Ιούνιο του 2015 ο FAO / Ομάδα εργασίας των οργανισμών στον τομέα της παραγωγής 

λιπασμάτων συνόψισε τις μελλοντικές προοπτικές όσον αφορά την παγκόσμια αγορά λιπασμάτων 

για την περίοδο 2015/2019 καθώς και των ισοζυγίων της προσφοράς και της ζήτησης. Εκτιμάται 

ότι η παγκόσμια ζήτηση για λιπάσματα αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,6 τοις εκατό ετησίως από 

το 2015 έως το 2019. 

Σε απάντηση στην επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης σε πολλές αναδυόμενες και 

αναπτυσσόμενες χώρες, τις συνεχείς χαμηλές διεθνείς τιμές των περισσότερων γεωργικών 

προϊόντων και τις ξηρές συνθήκες στη Νότια Ασία, τη Νοτιοανατολική Ασία, τη Λατινική 

Αμερική και την Αφρική, η παγκόσμια ζήτηση για λιπάσματα συρρικνώθηκε κατά 1,0% το 2015 

/ 2016 έως 181 εκατομμύρια τόνους (Mt). Για τα τρία βασικά θρεπτικά συστατικά παρατηρήθηκαν 

επίσης μειώσεις με παρόμοιες τιμές: - 1,0% για το Ν έως 108 Mt, - 1,0% για τον Ρ, έως 41 Mt, και 

- 0,8% για το Κ, έως 32 Mt. Η συνολική ζήτηση στην περίοδο 2015/2016 αναμένεται να 

ανακάμψει σε τρεις περιοχές – την Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία (ΑΕΚΑ), τη Δυτική 
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Ασία και τη Βόρεια Αμερική. Η μεγαλύτερη μείωση αναμένεται στη Λατινική Αμερική, 

αντικατοπτρίζοντας τις δυσμενείς οικονομικές, πολιτικές και καιρικές συνθήκες στη Βραζιλία και 

την Αργεντινή. Η ζήτηση στην Αφρική  επηρεάστηκε από τις εκτεταμένες επιπτώσεις του Ελ Νίνιο 

και τις περικοπές στους προϋπολογισμούς για την επιδότηση της αγοράς λιπασμάτων σε αρκετές 

χώρες. Η χειρότερη εποχή των μουσώνων στη Νότια Ασία έχει επίσης επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό 

την κατανάλωση λιπασμάτων στο 2015/16. 

Οι προοπτικές για το 2016/2017 είναι πιο αισιόδοξες έχοντας υπόψη τη μικρή βελτίωση 

των συνθηκών της αγοράς, τις αναμενόμενες πιο ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και την καλύτερη 

πολιτική και οικονομική κατάσταση σε ορισμένες σημαντικές αγορές. Η παγκόσμια ζήτηση  

λιπασμάτων το 2016/2017 ανακτήθηκε (+ 2,9%) έως 186 εκατομμύρια τόνους, σε σχετικά 

συγκρίσιμες τιμές για τα τρία θρεπτικά συστατικά:. + 3,0% για το Ν έως 111 Mt, + 3,0% για τον 

Ρ, έως 42 Mt,  και + 2,3% για το Κ, έως 33 Mt. Η ζήτηση για λιπάσματα θα παραμείνει σχεδόν 

αμετάβλητη στη Βόρεια Αμερική και θα αυξηθεί σε άλλες περιοχές. Η αύξηση της ζήτησης στην 

ΑΕΚΑ θεωρείται μόνιμη, επειδή αναμένει οι εξαγωγές σιτηρών να αυξηθούν ως αποτέλεσμα της 

τρέχουσας αδυναμίας των περιφερειακών νομισμάτων. Χάρη στις προοπτικές για οαμλή 

βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της εποχής των μουσώνων, η ζήτηση στη Νότια Ασία θα ανακάμψει 

πλήρως από την ύφεση το 2015/2016. Καθοδηγούμενη από τις πρόσφατες πολιτικές αλλαγές στην 

Αργεντινή, η ζήτηση θα επιστρέψει στη Λατινική Αμερική, αλλά δεν θα ανακάμψει πλήρως, λόγω 

της συνεχιζόμενης ύφεσης στη Βραζιλία. Η αναμενόμενη αύξηση στον υπόλοιπο κόσμο θα είναι 

μικρότερη. 

Λόγω της απουσίας σημαντικών οικονομικών ή πολιτικών αλλαγών στις κύριες αγορές 

βιολιπασμάτων, η ζήτηση σε παγκόσμια κλίμακα θα αυξηθεί κατά μέσο όρο κατά 1,6% (p.s.) 

ετησίως μεταξύ του έτους αναφοράς (μέσος όρος από το 2013/2014 έως το 2015/2016) και της 

περιόδου 2020/21. Η παγκόσμια ζήτηση αναμένεται να φτάσει τα 199 εκατομμύρια τόνους μέχρι 

το τέλος της περιόδου πρόβλεψης. Η αναζήτηση για το Κ θα αυξηθεί στερεά (2.3% p.s. έως 37 

Mt), η ζήτηση P θα αυξηθεί πιο μέτρια (1,7% p.s. έως 45 Mt), και η αύξηση της ζήτησης του Ν 

θα συνεχίσει να μειώνεται σταδιακά (1,2% p.s. έως 117 Mt). Αυτή η εξισορρόπηση της αναλογίας 

Ν: P: Κ αντανακλά τη σταδιακή μετάβαση των αγροτών για την καλύτερη πρακτικές για τη 

διαχείριση της κοπριάς. Η υψηλότερη αύξηση θα φανεί στην Αφρική (3,6% PS). Η ζήτηση θα 

αυξηθεί επίσης σε μεγάλο βαθμό στη Λατινική Αμερική (2,9% p.s.), τη Νότια Ασία (2,9% p.s.) 

και ΑΕΚΑ (2,8% p.s.). H Λατινική Αμερική θα επωφεληθεί από το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

της Βραζιλίας και της Αργεντινής στις παγκόσμιες αγορές σόγιας, καλαμποκιού και ζάχαρης. 

Ομοίως η ΑΕΚΑ έχει τη δυνατότητα να αυξήσει το μερίδιό της στο παγκόσμιο εμπόριο σιτηρών. 

Η ζήτηση στη Νότια Ασία επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το καθεστώς επιδότησης των 

λιπασμάτων, η ανάπτυξη των οποίων είναι απρόβλεπτη. Υψηλή αβεβαιότητα  συνδέεται με τις 

προβλέψεις για την περιοχή αυτή. Στην Ανατολική Ασία, η αυξημένη ζήτηση για λιπάσματα 

αναμένεται να επιβραδυνθεί περαιτέρω (0,9% p.s.), καθώς η ζήτηση για N και P από την Κίνα θα 

φθάσει πιθανώς ένα οροπέδιο μέχρι το τέλος της περιόδου πρόβλεψης. Η ζήτηση στις 

ανεπτυγμένες χώρες αναμένεται να αυξηθεί ελαφρώς, με μεγάλες προοπτικές στην Ωκεανία. 

Καθώς η ζήτηση για Ν και Ρ στην Κίνα ισοπεδώνεται, το ήμισυ περίπου της παγκόσμιας αγοράς 
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μπορεί να θεωρηθεί «ώριμη». Όσον αφορά τον όγκο, η Νότια Ασία, η Ανατολική Ασία και η 

Λατινική Αμερική θα αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα το 33%, 22% και 22% της παγκόσμιας 

αύξησης της συνολικής ζήτησης λιπασμάτων που αναμένεται τα επόμενα πέντε χρόνια. 

 

Η ευρωπαϊκή αγορά λιπασμάτων 
Στην Ευρώπη, η συνολική παραγωγή λιπασμάτων το 2007 είναι αξίας περίπου 17 δισ. 

Ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 13,6 δισ. Ευρώ, σε σύγκριση με τα έσοδα για το 2004. Στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τις τελευταίες δεκαετίες σημειώνεται μείωση στη συνολική χρήση 

ορυκτών λιπασμάτων. Μια μελέτη από το 2015 του Τμήματος Πολιτικής «Β» του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για τις διαρθρωτικές πολιτκές και της πολιτικές συνοχής  δείχνει ότι η χρήση των 

ορυκτών λιπασμάτων μειώθηκε κατά 20% από το 1995 έως το 2012, κυρίως ως αποτέλεσμα της 

μείωσης της χρήσης προϊόντων φωσφόρου και καλίου. Στον τομέα των λιπασμάτων δρουν 1058 

επιχειρήσεις με συνολικά 100 000 εργαζομένους. Η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία έχουν τον 

υψηλότερο αριθμό εταιρειών (αντίστοιχα 228, 187 και 175), αλλά οι μικρές και οι μεσαίες 

επιχειρήσεις κυριαρχούν στις τρεις χώρες. Σε αντίθεση, 54 εταιρείες στη Γερμανία έχουν συνολικά 

πάνω από 10 000 εργαζομένους και αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 17% της συνολικής 

αξίας της παραγωγής της ΕΕ. Μερικά από τα νέα κράτη μέλη (δηλαδή η Πολωνία, η Ρουμανία, η 

Λιθουανία και η Βουλγαρία) έχουν, επίσης, μια σειρά από μεγάλες εταιρείες που απασχολούν 

κατά μέσο όρο πάνω από 2000 εργαζόμενους. Ωστόσο, το επίπεδο της παραγωγής σε αυτές τις 

χώρες είναι πολύ χαμηλό και δεν αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 3% της συνολικής 

παραγωγής της ΕΕ (με εξαίρεση την Πολωνία με 8%). Εκτός από τη Γερμανία, η Γαλλία 

προσφέρει το 13% της συνολικής παραγωγής λιπασμάτων στην ΕΕ, ενώ η Ολλανδία, η Βρετανία 

και η Ιταλία (κάθε μια  με περίπου 10%) έχουν επίσης ένα σημαντικό μερίδιο της ευρωπαϊκής 

αγοράς. 

Η βιομηχανική παρασκευή λιπασμάτων, ειδικά το τμήμα που συνδέεται με την παραγωγή 

των κύριων χημικών συστατικών τους, διέρχονται μέσω της φάσης της σταθεροποίησης στα τέλη 

της δεκαετίας του ‘80 και στις αρχές του ‘90 του 20ου  αιώνα. Αυτή η διαδικασία ήταν σε απάντηση 

στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και άλλους παράγοντες όπως το κόστος των βασικών 

προϊόντων. Επί του παρόντος, η παραγωγή λιπασμάτων στην Ευρώπη μπορεί να ομαδοποιηθεί σε 

τρεις κύριες κατηγορίες: 

❖ Ένας μικρός αριθμός μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών (όχι περισσότερο από επτά) 

με ευρύτερα συμφέροντα στον χημικό τομέα και με παγκόσμια δίκτυα των οποίων οι 

δραστηριότητες εστιάζονται στη μετατροπή των βασικών στοιχείων (αζώτου από τον αέρα, 

φωσφόρου και καλίου από τα ορυχεία) σε απλά ή σύνθετα ανόργανα λιπάσματα, τα οποία 

χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των βασικών καλλιεργειών. Η παρασκευή λιπασμάτων 

είναι μία από τις πιθανές χρήσεις των χημικών τους. Μερικοί από αυτούς πωλούν τα προϊόντα 

τους σε μεγάλες ποσότητες σε μικρότερες εταιρείες για ανάμειξη ή περαιτέρω επεξεργασία, αλλά 

οι περισσότερες επιχειρήσεις συμμετέχουν επίσης στην εμπορία και την πώληση των προϊόντων 

της για γεωργική, επαγγελματική ή ακόμα και για γενική χρήση. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν 
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ότι 4-5 εταιρείες είναι υπεύθυνες για περισσότερο από το 80% της συνολικής παραγωγής 

λιπασμάτων, αν και υπάρχουν ακόμα κάποιοι ανεξάρτητοι εθνικοί φορείς σε συγκεκριμένες χώρες 

(π.χ. στην Πολωνία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα). 

❖ Μια σειρά μεσαίων επιχειρήσεων (ανεξάρτητες ή θυγατρικές των μεγάλων 

κατασκευαστών της ανωτέρω ομάδας) στρέφονται στην παραγωγή σύνθετων υγρών λιπασμάτων 

και άλλων εξειδικευμένων προϊόντων. Αυτές οι επιχειρήσεις καλύπτουν τόσο την επαγγελματική 

(γεωργική) αγορά, όσο  και το λεγόμενο τομέα του χόμπι (της κηπουρικής), με πωλήσεις 

απευθείας στους καταναλωτές. Ένας σημαντικός αριθμός από αυτές επικεντρώνονται στις 

εγχώριες αγορές, αλλά μερικοί (πάνω από 30%) εξάγουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ακόμη και 

εκτός της ΕΕ. Ωστόσο, δεν είναι διαθέσιμα πιο ακριβή δεδομένα. 

❖ Ένας μεγάλος αριθμός των μικρών επιχειρήσεων - σύμφωνα με την προκαταρκτική 

εκτίμηση της Eurostat πάνω από 800 από συνολικά 1,058 - κατευθύνονται αποκλειστικά προς την 

ανάμειξη λιπασμάτων που αγοράστηκαν από μεγάλες εταιρείες για να καλύψουν κυρίως τις 

ανάγκες της τοπικής αγοράς (αμπέλια, φρούτα και λαχανικά). Ο αριθμός και η εστίαση των 

εταιρειών αυτών ποικίλλουν στις διαφορετικές χώρες. Οι περισσότερες από αυτές 

επικεντρώνονται στις τοπικές ή εθνικές αγορές, και πολύ λίγα από αυτά εξάγονται σε άλλες χώρες 

της ΕΕ ή σε τρίτες χώρες. Στον τομέα αυτό, το επίπεδο της πολυπλοκότητας των διαδικασιών 

παραγωγής μπορεί να διαφέρει σημαντικά. 

Η χρήση των ανόργανων λιπασμάτων στη γεωργία αποτελεί βασικό τμήμα της αγοράς 

(Σχήμα 1). Το 2008, η συνολική κατανάλωση στην αγροτική οικονομία στα 27 κράτη μέλη της 

ΕΕ (ΕΕ-27) ήταν 17,9 εκατομμύρια τόνοι θρεπτικά συστατικά (11,2 εκατομμύρια τόνοι Ν,  3,1 

εκατομμύρια τόννοι P και 3,6 εκατομμύρια τόνοι K). Η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία και η 

Πολωνία καταναλώνουν τη μεγαλύτερη ποσότητα (άζωτο, φώσφορο και ανθρακικό κάλιο), που 

μαζί αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% της συνολικής κατανάλωσης. Ωστόσο, τα σημερινά 

επίπεδα της παραγωγής στην Ευρώπη δεν ανταποκρίνονται στη ζήτηση. Η Ευρώπη είναι καθαρός 

εισαγωγέας αζωτούχων και φωσφορικών λιπασμάτων (κυρίως από τη Ρωσία, την Ουκρανία, το 

Μαρόκο και την Αίγυπτο), αν και έχει θετικό εμπορικό ισοζύγιο όσον αφορά τα λιπάσματα 

καλίου. 

Ταυτόχρονα, κατά την τελευταία δεκαετία υπάρχει μια σημαντική συνολική μείωση της 

χρήσης λιπασμάτων στα κράτη μέλη  της ΕΕ-15 (14% πτώση). Αντίθετα, στα περισσότερα κράτη 

μέλη της ΕΕ-12 η συνολική κατανάλωση έχει αυξηθεί μεταξύ 5% (Ουγγαρία) και 24% (Λετονία). 

Σε κάποιο βαθμό αυτό αντανακλά τις αλλαγές στην ένταση της χρήσης λιπασμάτων και 

βελτιωτικών του εδάφους (που εκφράζεται ως κόστος ανά εκτάριο καλλιεργήσιμης γης) και τα 

διαφορετικά επίπεδα της κηπουρικής και των πολυετών φυτών στη γενική γεωργική χρήση. Η 

οικονομική κρίση οδήγησε σε πιο δραματική μείωση της συνολική κατανάλωσης λιπασμάτων. 

Έπεσε κατά 23,5% μεταξύ του 2008 και του 2011, λόγω της κατάρρευσης των τιμών των 

γεωργικών προϊόντων και τη μείωσης της γεωργικής παραγωγής. Η κατανάλωση των λιπασμάτων 

αζώτου στην ΕΕ-27 έχει μειωθεί κατά 13,5%, ενώ στα λιπασματα φωσφόρου και  καλίου έχει 

μειωθεί κατά περίπου 40%. 
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Εικ.1. Η κατανάλωση λιπασμάτων στην ΕΕ 

 

Όσον αφορά το κόστος της παραγωγής λιπασμάτων οι σημαντικοί παράγοντες είναι  τόσο 

το επίπεδο της ζήτησης όσο και το κόστους της ενέργειας, των πρώτων υλών και των μεταφορών. 

Η τιμή του φυσικού αερίου προσδιορίζει το 50-70% του συνολικού κόστους παραγωγής για τα 

αζωτούχα λιπάσματα. Η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου κατά τα τελευταία χρόνια οδήγησε 

σε αύξηση της τιμής των λιπασμάτων στην ΕΕ-27 κατά περίπου 25% και αναμένεται ακόμη 

μεγαλύτερη αύξηση (σχεδόν διπλάσια σε σύγκριση με το 2000). 

 

Η μετάβαση στην παραγωγή και τη χρήση χρήσης λιπασμάτων 
Τα τρέχοντα δεδομένα δείχνουν ότι σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, η εφαρμογή των 

λιπασμάτων δεν είναι ισορροπημένη. Ειδικά στην Ασία και την Ευρώπη οι αγρότες 

χρησιμοποιούν πολύ λίγο φώσφορο και κάλιο σε σχέση με τη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων. Σε 

άλλες χώρες, η εξάντληση των θρεπτικών ουσιών στο εδάφους και οι αποδόσεις των καλλιεργειών 

έχουν μειώθεί σημαντικά. Αυτό το πρόβλημα είναι πιο σοβαρό στην υποσαχάρια Αφρική, στην 

Καραϊβική και σε τμήματα της Ασίας. Αυτό οδηγεί στην απελευθέρωση νέας γεωργικής γης 

υψηλής ποιότητας. Ωστόσο το οριακό όφελος της μετατροπής νέων εκτάσεων γης είναι 

περιορισμένο. Οι διαθέσιμοι πόροι γης και υδάτων έχουν μειωθεί σε πολλές αναπτυσσόμενες 

χώρες. Η μελλοντική ανάπτυξη της παραγωγής τροφίμων θα εξαρτάται κυρίως από την περαιτέρω 
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εντατικοποίηση της αγροτικής οικονομίας σε περιοχές με υψηλό δυναμικό, και σε μικρότερο 

βαθμό σε περιοχές με χαμηλό δυναμικό. Οι αλλαγές στην παραγωγή λιπασμάτων και των 

εισαγωγών από την Κίνα, τον μεγαλύτερο καταναλωτή στον κόσμο, συνεχίζουν να έχουν 

σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια κατανάλωση. Κατά την τελευταία δεκαετία, η Κίνα έχει 

μειώσει τις εισαγωγές λιπασμάτων κατά 18% και αύξησε την παραγωγή της κατά περίπου 14%. 

Στις χώρες της ΕΕ (π.χ. Δανία και Ιταλία) η οργανικής ύλης στο εδάφους μειώνεται σημαντικά σε 

μη αποδεκτά επίπεδα (3%). 

Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός για πόρους αυξάνεται σε όλο τον κόσμο. Η συγκέντρωση 

των ορυχείων φωσφορικών αλάτων και των πεδίων φυσικού αερίου εκτός της ΕΕ, καθιστά την 

παραγωγή  λιπασμάτων και την ευρωπαϊκή κοινωνία εξαρτημένη και ευάλωτη από τις εισαγωγές, 

τις υψηλές τιμές των πρώτων υλών, καθώς  και από την πολιτική κατάσταση στης προμηθεύτριες 

χώρες. Κατά συνέπεια, η μετάβαση στην αποκατάσταση των φυσικών στοιχείων θα είναι ο 

παράγωντας  κλειδί για την αύξηση της ασφάλειας των τροφίμων στην Ευρώπη. 

Η βιομηχανική παραγωγή ανόργανων λιπασμάτων έχει υψηλή κατανάλωση ενέργειας. 

Εκτιμάται ότι το 2% της παγκόσμιας παραγωγής ενέργειας προορίζεται για την παρασκευή 

ανόργανων λιπασμάτων αζώτου. Το 2007, η παγκόσμια βιομηχανία ανόργανων λιπασμάτων 

(συμπεριλαμβανομένων των λιπασμάτων  αζώτου και φωσφόρου) παράγει 465 εκατομμύρια 

τόνους CO2. Από την άλλη πλευρά, η ανάκτηση των θρεπτικών συστατικών θα συμβάλει στην 

άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής με λιγότερο ενεργοβόρων τεχνολογιών. Αυτές οι διαδικασίες 

μπορούν να συνδυαστούν με την παραγωγή εναλλακτικών πηγών ενέργειας (όπως για 

παράδειγμα, η αποδόμηση των οργανικών αποβλήτων, που παράγουν βιοαέριο και θερμική 

ενέργεια), συμβάλλοντας έτσι στη μετάβαση προς μια φιλική προς το περιβάλλον και βιώσιμη 

οικονομία. 

Η μειωμένη ανάκτηση των θρεπτικών ουσιών είναι ένα πρόβλημα τόσο για την Ευρώπη 

όσο και για όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια της παραγωγής γεωργικών καλλιεργειών, ο 

φώσφορος και το άζωτο που δεν έχει αφομοιωθεί από τα φυτά χάνονται από το περιβάλλον. Η 

απώλεια αζώτου και φωσφόρου, ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας οδήγησαν στην 

οικολογική υποβάθμιση των επιφανειακών υδάτων μέσω του ευτροφισμού και στην εμφάνιση  

νεκρών πυθμένων στις παράκτιες περιοχές των ωκεανών της ΕΕ. Οι συνολικές απώλειες είναι 

σημαντικές και αντιπροσωπεύουν το 30-35% της ετήσιας χρήσης φωσφόρου. 

Με τη διατήρηση της αξίας των πρώτων υλών και τη μείωση του κόστους της ενέργειας, 

κατά τη χρήση οργανικών πηγών των φυσικών στοιχείων, θα επιτευχθεί η μετάβαση προς μια 

κυκλική οικονομία, θα ενθαρρύνεται η καινοτομία, θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα του τομέα 

και αυτό θα οδηγήσει στη δημιουργία θέσεων εργασίας. 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες υποθέτουν ταχεία ανάπτυξη της αγοράς  βιολιπασμάτων. Η 

ζήτηση για τα προϊόντα αυτά θα προωθηθεί τόσο από την ανάγκη για ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, όσο και από τη σταδιακή κατάργηση 

της χρήσης συνθετικών τοξικών ουσιών. 
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Η ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 
 

Η χρήση βιολιπασμάτων 
Αν και τα βιολιπάσματα εμπορευματοποιήθηκαν για πρώτη φορά στη Βόρεια Αμερική και 

την Ευρώπη, παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον σε αυτά  σε διάφορα μέρη της περιοχής 

Ασίας-Ειρηνικού και τη Νότια Αμερική. Η Βόρεια Αμερική είναι η μεγαλύτερη αγορά 

βιολιπασμάτων και ακολουθείται από την Ευρώπη. Μαζί, αυτές οι αγορές αντιπροσωπεύουν πάνω 

από το 50% των παγκόσμιων εσόδων. Η αυξανόμενη προτίμηση για βιολογικά τρόφιμα, σε 

συνδυασμό με την αυξανόμενη συνειδητοποίηση των κινδύνων που σχετίζονται με τα χημικά 

λιπάσματα και την ατμοσφαιρική ρύπανση έχει οδηγήσει στην αύξηση της χρήσης τους σε αυτές 

τις περιοχές. Επιπλέον, η θέσπιση ενός αυστηρού κανονιστικού πλαισίου ως προς τα χημικά 

παρασκευάσματα ανάγκασε πολλούς αγρότες να χρησιμοποιούν βιολιπάσματων, το οποίο θα 

αυξήσει περαιτέρω τη ζήτηση κατά την επόμενη δεκαετία. Αυτό σχετίζεται με την εισαγωγή της 

«Κοινής Αγροτικής Πολιτικής» (ΚΑΠ) στην Ευρώπη που περιορίζει και ελέγχει την εφαρμογή 

συνθετικών λιπασμάτων, ενταυτόχρονα προωθεί τη χρήση βιολιπασμάτων και τη βιολογική 

γεωργία. 

Η περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού είναι η τρίτη μεγαλύτερη αγορά βιολιπασμάτων 

και η ζήτησή τους κατά τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά στις περιφερειακές αγορές 

όπως η Ινδία, η Κίνα και η Ταϊβάν. Η χρήση βιολιπασμάτων στην περιοχή της Ασίας και του 

Ειρηνικού αναμένεται να αυξηθεί κατά διψήφιο αριθμό για την περίοδο 2013-2020 λόγω της 

ραγδαίας ανάπτυξης της γεωργικής δραστηριότητας και της αύξησης της προτίμησης των 

καταναλωτών για τα βιολογικά τρόφιμα. Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλες περιοχές, η βασική 

εφαρμογή των βιολιπασμάτων στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού είναι η επεξεργασία του 

εδάφους, αλλά όχι η επεξεργασία των σπόρων. 

Κατά τη διάρκεια των επόμενων επτά ετών αναμένεται η χρήση βιολιπασμάτων να αυξηθεί 

περισσότερο στη Νότια Αμερική, λόγω των αυξανόμενων γεωργικών δραστηριοτήτων στη 

Βραζιλία. Εκεί, για την περίοδο 2013-2020 αναμένεται σύνθετο ετήσιο ρυθμό αύξησης 16,4%. Τα 

βιολιπάσματα που περιέχουν αζωτοδεσμευτικούς μικροοργανισμοούς είναι το μεγαλύτερο τμήμα 

του προϊόντος για το έτος 2012 στην περιοχή αυτή, και αντιπροσωπεύουν πάνω από το 70% των 

παγκόσμιων εσόδων. Η αυξανόμενη ζήτηση για τα αζωτούχα λιπάσματα θεωρείται ως ένας 

βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη της αγοράς βιολιπασμάτων που περιέχουν 

άζωτοδεσμευτικούς  μικροοργανισμούς. Τα τελευταία χρησιμοποιούνται ευρέως στις περιοχές της 

Νότιας Ασίας και της Νότιας Αμερικής. 

Το φωσφορικό άλας είναι το δεύτερο πιο διαδεδομένο θρεπτικό συστατικό στα λιπάσματα 

και το 2012 η κατανάλωσή του υπερβαίνει τα 40 εκατομμύρια τόνους. Ένα από τα μειονεκτήματα 

των φωσφορικών λιπασμάτων είναι η ταχεία ακινητοποίηση και η αδυναμία για επακόλουθη 

απορρόφηση τους από τις καλλιέργειες. 
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Όσον αφορά την εφαρμογή βιολιπασμάτων, η προσέγγιση που χρησιμοποιείται πιο συχνά 

είναι η επεξεργασία σπόρων και το 2012 αυτή αντιπροσωπεύει πάνω από το 70% της αγοράς. 

Αυτή η επεξεργασία αυξάνει την αντίσταση των σπόρων σε βακτηριακές και ιογενείς επιθέσεις, 

καθώς και την γεωργική απόδοση. Εξάλλου, τα βιολιπασμάτα συμβάλλουν στην αξιοποίηση του 

ατμοσφαιρικού αζώτου, καθιστώντας το διαθέσιμο για τα φυτά. Οι σπόροι που κατεργάζονται με 

βιολιπάσματα, είναι ικανοί να αυξάνουν την περιεκτικότητα του φωσφόρου στο έδαφος, 

διαλύοντας τις ακινητοποιημένες ενώσεις που περιέχουν φώσφορο. 

Η επεξεργασία του εδάφους με βιολιπάσματα είναι μια άλλη κύρια  εφαρμογή τους και 

περιλαμβάνει τον ψεκασμό τους στην αγροτική γή. Έτσι,  αύξάνεται η γονιμότητα του εδάφους 

και  βελτιώνεται η απόδοση των φυτευμένων καλλιεργειών. 

 

Η Τμηματοποίηση της αγοράς βιολιπασμάτων 
Η αγορά βιολιπασμάτων μπορεί να χωριστεί με βάση τους τύπους των προϊόντων, τις 

προσεγγίσεις για την εφαρμογή και τις γεωγραφικές περιοχές. Όσον αφορά τους τύπους των 

προϊόντων, για ένα χρονικό διάστημα επτά ετών μεταξύ του 2015 και του 2022 αναμένεται να 

είναι διαθέσιμοι τρεις κύριοι τομείς: 

1. Βιολιπάσματα που περιέχουν αζωτοδεσμευτικούς μικροοργανισμούς. 

2. Βιολιπάσματα που διαλύουν τα φωσφορικά άλατα 

3. Άλλα βιολιπάσματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορούν να κινητοποιήσουν 

την ποτάσα και να διαλύουν τον ψευδάργυρο (Εικόνα 2). 

 



 

 pg. 10 

Η ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΆΣ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΆΤΩΝ 

 
 

Εικ. 2. Η τμηματοποίση της αγοράς βιολιπασμάτων 

 

Τα αζωτοδεσμευτικά λιπάσματα αποτελούνται από ένα μίγμα στελεχών των διαφορετικών 

αζωτοδεσμευτικών μικροοργανισμών όπως Rhizobium, Azospirillum, Acetobacter και 

Azotobacter. Αυτοί συμβάλουν στη βελτίωση της απόδοσης του αζώτου στο έδαφος. Τα 

λιπασματα που διαλύουν τα φωσφορικά άλατα  χρησιμοποιούνται ως παράγοντες ελέγχου για τη 

βελτίωση της γεωργίας. 

Όσον αφορά την εφαρμογή, η αγορά χωρίζεται σε δύο κύρια τμήματα, που περιλαμβάνουν 

την επεξεργασία των σπόρων και την επεξεργασία του εδάφους. 

Η Παρασκευή και η χρήση  βιολιπασμάτων χωρίζονται και σε περιφερειακό επίπεδο ως 

προς τα έσοδα (σε εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ), ενώ το 2014 θεωρείται το έτος βάση, με περίοδο 

πρόβλεψης επτά ετών μεταξύ του 2015 και του 2022. 

 

Το μέγεθος της αγοράς βιολιπασμάτων και προοπτικές ανάπτυξης 
Η αγορά βιολιπασμάτων αναμένεται να αυξάνεται με ένα σύνθετο ετήσιο ρυθμό αύξησης 

των 14.08% το 2016 για να φθάσει τα 2,305.5 εκατ. το 2022 (Εικόνα 3). Οι εκτιμήσεις αυτές 

Η τμηματοποίηση της αγοράς  
βιολιπασμάτων 
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καθορίζονται από παράγοντες όπως: i) η αύξηση της ζήτησης λόγω της αύξησης στην παγκόσμια 

παραγωγή τροφίμων και ii) η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την παραγωγή βιο- λιπασμάτων. Το 

υψηλό δυναμικό ανάπτυξης των αναδυόμενων αγορών και οι αχρησιμοποίητες περιοχές 

προσφέρουν νέες ευκαιρίες για την αύξηση του αριθμό των ενδιαφερομένων στην αγορά 

βιολιπασμάτων. Από την άλλη πλευρά, μερικοί από τους παράγοντες που περιορίζουν την αγορά 

των εν λόγω προϊόντων, είναι η έλλειψη ενημέρωσης και η χαμηλή αποδοχή των βιολιπασμάτων, 

σε συνδυασμό με την κακή υποδομή. 

Αναμένεται ότι η παγκόσμια αγορά βιολιπασμάτων θα αυξηθεί σημαντικά κατά την 

περίοδο 2015-2020, δεδομένου ότι τα σκευάσματα αυτά παρέχουν ένα φυσικό φράγμα κατά των 

παρασίτων. Επιπλέον, τα προϊόντα αυτά προστατεύουν τα φυτά από τα παθογόνα και βελτιώνουν 

την απορρόφηση του ψευδαργύρου και του φωσφόρου. Η χρήση βιολιπασμάτων στη γεωργία 

υποβοηθά την αποσύνθεση της οργανικής ύλης και τονώνει τη συνολική ανάπτυξη και την 

βλάστηση των φυτών. Η ανάγκη για υψηλότερες γεωργικές αποδόσεις, σύμφωνα με τις 

αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού έχει οδηγήσει στην χρήση βιολιπασμάτων, καθώς τα 

τελευταία χαρακτηρίζονται από την απουσία αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Μέσα στα 

επόμενα πέντε έως επτά χρόνια αναμένεται ότι η αυξηνόμενη ζήτηση βιολογικών τροφίμων από 

τους καταναλωτές θα έχει θετική επίδραση στην αγορά λιπασμάτων. Από την άλλη πλευρά, η 

αύξηση του κόστους των χημικών λιπασμάτων, σε συνδυασμό με την αύξηση των τιμών των 

τροφίμων, αναμένεται να είναι μια άλλη βασική κινητήρια δύναμη για την αγορά βιολιπασμάτων 

κατα την περίοδο 2015-2020. 

 

 

 

Εικ.3. Παγκόσμια έσοδα από την αγορά βιολιπασμάτων, 2012 – 2022 (εκατομ.US$) 
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Ένα βασικό πρόβλημα στην ανάπτυξη της αγοράς και την υιοθέτηση των βιολιπασμάτων 

από το κοινό είναι η βιομηχανική αλυσίδα της αξίας. Αποτελείται από τους κατασκευαστές και 

τους προμηθευτές πρώτων υλών, τους παραγωγούς βιολιπασμάτων, τα κανάλια διανομής και τους 

τελικούς χρήστες (αγρότες, τοπικούς καλλιεργητές).Τα βιολιπάσματα παράγονται σε 

διαφορετικές πρώτες ύλες όπως γεωργικές καλλιέργειες, λίπη, νιφάδες πατάτας, ζωικά απόβλητα, 

απόβλητα σφαγείων, οργανικά οικιακά απόβλητα και κατάλοιπα από τη βιομηχανία τροφίμων. 

Υπάρχουν πολυάριθμοι διαφορετικοί προμηθευτές πρώτων υλών που εφοδιάζουν τους 

κατασκευαστές βιολιπασμάτων. Για παράδειγμα, η εταιρεία «Σουηδικό βιοαέριο» είναι μια 

ολοκληρωμένη εταιρεία που παράγει  βιολιπάσματα ως υποπροϊόν κατά την παραγωγή βιοαερίου. 

Η εταιρεία προμηθεύει επίσης τις πρώτες ύλες σε ανεξάρτητους παραγωγούς βιολιπασμάτων. Οι 

περισσότεροι προμηθευτές πρώτων υλών δημιουργούν κόστος κατά την προετοιμασία και την 

παράδοσή τους στους παραγωγούς. Δεδομένου ότι οι περισσότερες από τις πρώτες ύλες είναι 

βιολογικά απόβλητα, η αποδοτικότητα των προμηθευτών είναι υψηλή, και εκτιμάται σε περίπου 

10% της προστιθέμενης αξίας. 

Στο πλαίσιο αυτό οι περισσότεροι κατασκευαστές βιολιπασμάτων ενσωματώνουν τα 

διάφορα στάδια της αλυσίδας της αξίας, καθώς η ζήτηση για το προϊόν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

από τους τελικούς χρήστες. Τα 90% του εμπορικού παρασκευάσματος βιολιπασμάτων είναι 

ενσωματωμένη με την παραγωγή αραβοσίτου και ρυζιού. 

Τα βιολογικά τρόφιμα και ποτά είναι προϊόντα που παράγονται φυσικά, χωρίς να 

περιέχουν συνθετικές χημικές ουσίες και  πρόσθετα τροφίμων. Τα βασικά βιολογικά προϊόντα 

είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, τα προϊόντα με βάση το κρέας, τα φυσικά παραγόμενα αλκοολούχα 

ποτά όπως το κρασί και η μπύρα. Η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τις αρνητικές 

επιπτώσεις των ανόργανων τροφίμων στην υγεία του ανθρώπου οδήγησαν σε μετατόπιση των 

τάσεων στη βιομηχανία προς την προώθηση της αγοράς βιολογικών τροφίμων. Αυτό αναμένεται 

να είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν σε αύξηση της αγοράς βιολιπασμάτων 

κατά την περίοδο 2015 -2020. 

 

Το μερίδιο της αγοράς βιολιπασμάτων ανάλογα με το προϊόν 
Τα αωτοδεσμευτικά λιπάσματα  κυριαρχούν στην αγορά και αντιπροσωπεύουν το 79% 

των παγκοσμίων εσόδων το 2012 (Εικόνα 4). Χρησιμοποιούνται για την λίπανση τόσο των 

οσπρίων όσο και μη-οσπρίων, και βρίσκουν  ευρεία εφαρμογή στην καλλιέργεια ρυζιού και 

ζαχαροκάλαμου. Η αύξηση στην κατηγορία των αζωτοδεσμευτικών σκευασμάτων οφείλεται στο 

γεγονός ότι είναι τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα βιολιπάσματα σε όλο τον κόσμο. Κατά τη 

διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, έγινε σημαντική προσπάθεια στον τομέα της 

επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και για την ευαισθητοποίηση των γεωργών. Αυτό 

οδήγησε σε σημαντική αύξηση του μεριδίου αγοράς των εν λόγω προϊόντων. Η κρίσιμη σημασία 

του της δέσμευσης του αζώτου για τη βιοσύνθεση πολυάριθμων ενώσεων όπως τα νουκλεϊκά 

οξέα, και η χλωροφύλλη στα φυτά αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην αγορά κατά τα 
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επόμενα επτά χρόνια. Ωστόσο, η παρουσία των γνωστών συνθετικών λιπασμάτων, μπορεί να 

αποτελέσει σοβαρή απειλή για την ζήτηση των αζωτοδεσμευτικών  σκευασμάτων. 

 

 

 

Εικ.4. Μερίδιο αγοράς των βιολιπασμάτων ανάλογα με το προϊόν 

 

Το 2012, το 14% της παγκόσμιας αγοράς βιολιπασμάτων καταλαμβάνεται από τους 

μικροοργανισμούς που διαλύουν τα φωσφορικά άλατα και αναμένεται να φθάσουν περίπου το 

18% του μεριδίου των εσόδων το 2022. Τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως για τη 

μετατροπή των οργανικών οξέων χαμηλού μοριακού βάρους  σε διαλυτές μορφές. 

Οι άλλοι τύποι προϊόντων περιλαμβάνουν βιολιπάσματα κινητοποίησης με βάση την 

ποτάσα και βιολιπάσματα που διαλύουν τον ψευδάργυρο και το θείο. Τα προαναφερθέντα 

παρασκευάσματα καταλαμβάνουν από κοινού το 7% των παγκόσμιων εσόδων από βιολιπάσματα 

το 2012. 

Μία από τις επερχόμενες τάσεις, η οποία αναμένεται να τονώσει τις προοπτικές ανάπτυξης 

αυτής της αγοράς είναι η εισαγωγή υγρών παρασκευασμάτων. Τα τελευταία είναι σκευάσματα 

που περιέχουν τους επιθυμητούς μικροοργανισμούς, ιχνοστοιχεία και χημικές ενώσεις οι οποίες 

προάγουν το σχηματισμό των σπορίων. Αυτό υποβοηθά την αύξηση της διάρκειας ζωής και την 

ανοχή σε αντίξοες συνθήκες – έχουν διάρκεια ζωής σχεδόν δύο χρόνια και αντοχή σε υψηλές 

θερμοκρασίες και υπεριώδη ακτινοβολία. Επιπλέον, η πυκνότητα των μικροοργανισμών σε 

τέτοιες συνθέσεις είναι υψηλότερη σε σύγκριση με τα στερεά βιολιπάσματα. Η εφαρμογή τους 

γίνεται μέσω μηχανοκίνητων ψεκαστήρων, δοχείων για υδρολίπανση, ψεκαστήρων χειρός και ως 
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βασικό λίπασμα που αναμειγνύεται με κοπριά. Αυτά τα υγρά βιολιπάσματα έχουν πολύ υψηλή 

ενζυματική δραστικότητα, η οποία διευκολύνει την αποδοχή τους από τους γεωργούς. 

Αναμένεται ότι η παγκόσμια αγορά για τα υγρά λιπάσματα θα αυξηθεί κατά περίπου 3% 

μέχρι το 2020. Η επιδείνωση της ποιότητας του εδάφους προωθεί τη χρήση προϊόντων που 

επιτρέπουν στους αγρότες να αυξήσουν τις αποδόσεις των καλλιεργειών τρεις έως τέσσερις φορές. 

Η αύξηση των αγροτικών περιοχών και η ανάγκη να αυξηθούν οι αποδόσεις ενθαρρύνει πολλούς 

αγρότες να χρησιμοποιούν υγρά βιολιπάσματα επειδή τα φυτά μπορούν να  απορροφήσουν 

αμέσως τα θρεπτικά συστατικά, έτσι ώστε να επιτευχθούν γρηγορότερα αποτελέσματα. Οι μικροί 

αγρότες αγοράζουν επίσης υγρά βιολιπάσματα για να μειώσουν την εξάρτησή της από τις 

κλιματικές συνθήκες και να αποκτήσουν αυξημένες αποδόσεις ακόμη και σε υγρές ή θυελλώδεις 

καιρικές συνθήκες. Επιπλέον, παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον για την ορθή εφαρμογή των 

μικροβιακών παρασκευασμάτων, επειδή η υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους οδηγεί σε 

ελλείψεις μικροθρεπτικών συστατικών για την ανάπτυξη των γεωργικών καλλιεργειών σε όλο τον 

κόσμο. 

Η περιοχή της Ασίας  και του Ειρηνικού θα είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά για 

την περίοδο 2012-2020, λόγω της αύξησης των εκτάσεων  με υδροπονικό σύστημα, της 

διαθεσιμότητας επιδοτήσεων για τη χρήση βιολιπασμάτων και την αύξηση της εκμηχάνισης. Αυτό 

προϋποθέτει μια μεγάλης κλίμακας υιοθέτηση των τεχνολογιών, όπως ψεκαστήρες υγρών 

λιπασμάτων. Μερικές από τις κύριες χώρες που χρησιμοποιούν έντονα τα βιολιπάσματα στη 

γεωργική πρακτική είναι η Αυστραλία, η Ινδονησία, η Μαλαισία, οι Φιλιππίνες, η Ταϊλάνδη, το 

Βιετνάμ, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Κίνα, η Ινδία, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές. Η ζήτηση 

για τέτοια προϊόντα θα οδηγήσει σε τεράστια αύξηση στην περιοχή, λόγω της αύξησης των 

προγραμμάτων που προωθούν την ισόρροπη χρήση λιπασμάτων. 

 

Το μερίδιο αγοράς βιολιπασμάτων ανάλογα με την εφαρμογή 
Η επεξεργασία σπόρων είναι το μεγαλύτερο τμήμα της εφαρμογής, το οποίο 

αντιπροσωπεύει το 72% των παγκόσμιων εσόδων  στη αγορά βιολιπασμάτων το 2014 (Εικόνα 5). 

Οι σπόροι των φυτών υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτά τα παρασκευάσματα με σκοπό την 

πρόληψη βακτηριακής και ιογενούς ρύπανσης που μειώνει την απόδοση των καλλιεργειών. 

Επιπλέον, τα βιολιπάσματα συμβάλλουν στη δέσμευση του ατμοσφαιρικού αζώτου και στην 

απορρόφηση του από το φυτό. Οι σπόροι που επεξεργάζονται με βιολιπασμάτα, είναι ικανά να 

αυξάνουν την περιεκτικότητα του φωσφόρου στο έδαφος,  ενώ το διαλύουν  και βελτιώνουν τη 

διαθεσιμότητά του. 
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Εικ.5. Το μερίδιο αγοράς των βιολιπασμάτων ανάλογα με την εφαρμογή 

 

Εξάλλου, η αυξανόμενη ζήτηση για  βιολιπάσματα, με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης 

της παραγωγής,  αύξησε και τις πωλήσεις νέου εξοπλισμού ψεκασμού σε όλο τον κόσμο. Ως 

αποτέλεσμα, οι προμηθευτές διέθεσαν στην αγορά νέα μοντέλα ψεκαστηρών με βελτιωμένα 

χαρακτηριστικά όπως: εκτεταμένη περίμετρος ψεκασμού, έξυπνα συστήματα ελέγχου της 

ταχύτητας, βελτίωση της ακρίβειας του ψεκασμού και βραδεία αποδέσμευση λιπασμάτων που 

συμβάλλουν στην ακριβή εφαρμογή τους και στη διατήρηση της ποιότητας του εδάφους. Άλλες 

εφευρέσεις στους ψεκαστήρες περιλαμβάνουν συστήματα φωτισμού με λαμπτήρες LED, 

αυξημένη χωρητικότητα των δεξαμενών και βελτιωμένη ασφάλεια. Αυτές οι τεχνολογικές 

εξελίξεις και βελτιωμένες δυνατότητες θα επιταχύνουν τον όγκο των πωλήσεων 

λιπασματοδιανομέων κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης. Αναλυτές της εταιρείας 

Technavio προβλέπουν ότι η παγκόσμια αγορά για λιπασματοδιανομείς θα αυξηθεί κατά 

περισσότερο από 6% έως το 2020. 

Οι ακριβεις λιπασματοδιανομείς θα συμβάλλουν στη βελτίωση των αποδόσεων των 

καλλιεργειών και θα αυξήσουν την παραγωγή μέσω συστημάτων βαθμονόμησης και ελεγκτών για 

τη ροή μάζας, που ρυθμίζουν την ποσότητα των εφαρμοζόμενων λιπασμάτων. Επίσης, αυτές οι 

διανομείς θα συμβάλλουν στην  χαρτογράφηση των εδαφών, επειδή θα έχουν πακέτα λογισμικού 

που προωθούν την εφαρμογή των λιπασμάτων μέσω  δορυφορικών τεχνολογιών. KUHN, 

AMAZONE, BBI και Sulky είναι μερικές από τις δημοφιλείς μάρκες στην αγορά για ακριβείς 

διανομείς λιπασμάτων. 
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Εικ. 6. Τμηματοποίηση ανά τύπο προϊόντων και ανάλυση της αγοράς  για την εφαρμογή 

βιολιπασμάτων 

 

Ο τομέας των λιπασματοδιανομέων μεγάλης εμβέλειας  κυριαρχεί στην αγορά το 2015 και 

αντιπροσωπεύει περίπου το 64% του συνολικού μεριδίου της αγοράς (Εικόνα 6). Αυτές οι 

διανομείς  είναι επίσης γνωστοί ως περιστροφικοί ή φυγοκεντρικοί και χρησιμοποιούνται κυρίως 

για την εφαρμογή των κοκκωδών λιπασμάτων. Η ενοποίηση της γεωργικής γης θα έχει θετική 

επίδραση στην ανάπτυξη αυτού του τομέα κατά τα επόμενα χρόνια καθώς οι διανομείς είναι 

κυρίως κατάλληλοι για χρήση σε μεγάλα αγροκτήματα. Επιπλέον, οι πωλητές εισάγουν νέους 

λιπασματοδιανομείς με βελτιωμένα χαρακτηριστικά, όπως:  ισορροπημένη κατανομή των 

λιπασμάτων, αισθητήρες GPS της ταχύτητας και συστήματα ελέγχου των ακροφυσίων, με βάση 

την πίεση, για να εξασφαλίζουν μια σταθερή ροή κατά τη διασπορά του λιπάσματος. 

Η γεωγραφική κατάτμηση της αγοράς λιπασματοδιανομέων είναι μεταξύ των χωρών της 

Βόρειας και Νότιας Αμερικής, της περιοχής Ασίας και Ειρηνικού και της Ευρώπης, της Αφρικής 

και της Μέσης Ανατολής. Η περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού θα συνεχίσει να κυριαρχεί στην 

αγορά κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης και αναμένεται να λάβει πάνω από το 60% του 

συνολικού μεριδίου αγοράς έως το 2020. Η αυξανόμενη εξάρτηση από τα λιπάσματα για τη 

βελτίωση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών είναι ένας σημαντικός παράγοντας που 

συμβάλλει στο υψηλό μερίδιο αγοράς σε αυτόν τον τομέα. Οι αυξημένες απαιτήσεις σχετικά με 

την ποιότητα των φυτικών προϊόντων οδηγούν στην αυξημένη χρήση του λιπασμάτων φωσφόρου 

και καλίου η οποία με τη σειρά της αυξάνει τις πωλήσεις  λιπασματοδιανομέων στην περιοχή. 
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Το μερίδιο αγοράς βιολιπασμάτων ανάλογα με την περιοχή 
Η Βόρεια Αμερική είναι η μεγαλύτερη αγορά, που αντιπροσωπεύει περίπου το 32% των 

παγκόσμιων εσόδων από λιπάσματα το 2014 (Εικόνα 7). Η θετική προοπτική για τη αγροτική 

οικονομία στις ΗΠΑ και στον Καναδά, καθώς και η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με 

την εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων στη γεωργία αναμένεται να έχουν θετική 

επίπτωση στην αγορά βιολιπασμάτων τα επόμενα επτά χρόνια. Το 2014, η Ευρώπη κατέχει το 

23% των παγκόσμιων εσόδων απο βιολιπασμάτων. Το 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε 

την στρατηγική «Ορίζοντας 2020», η οποία έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την κατανάλωση και την 

παραγωγή βιολογικών προϊόντων σε εθνικό επίπεδο. Εξάλλου, η Επιτροπή έχει προγραμματίσει 

το Σχέδιο Δράσης 2020, στο οποίο προβλέπεται αύξηση της παραγωγής οργανικών τροφίμων. 

 

 

 

Εικ.7. Το μερίδιο αγοράς των βιολιπασμάτων ανάλογα με την περιοχή 

 

Η κυβερνητική υποστήριξη για τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και την 

αύξηση της παραγωγής βιολογικών τροφίμων αναμένεται να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της 

αγοράς των βιολιπασμάτων στην περίοδο 2015 - 2022. Η Μέση Ανατολή, η Αφρική και η περιοχή 

της Ασίας και του Ειρηνικού αναμένεται να παραμείνουν υποσχόμενες αγορές κατά τα επόμενα 

επτά χρόνια. Οι μεγάλες δυνατότητες στην αγορά τροφίμων και ποτών στην περιοχή της Ασίας 

και του Ειρηνικού και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναμένεται να διαδραματίσουν 

αποφασιστικό ρόλο στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής σε εθνικό επίπεδο, η οποία θα 

οδηγήσει σε μελλοντική επέκταση του πεδίου εφαρμογής των βιολιπασμάτων. 
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Εταιρείες που παράγουν βιολιπάσματα για εμπορικούς σκοπούς 
Οι κορυφαίες εταιρείες που παράγουν βιολιπάσματα για εμπορικούς σκοπούς είναι οι εξής: 

 

❖ Novozymes A/S  

❖ Rizobacter Argentina S.A.  

❖ Lallemand Inc.  

❖ National Fertilizers Limited  

❖ Madras Fertilizers Limited  

❖ Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd.  

❖ T Stanes & Company Limited  

❖ Camson Bio Technologies Limited  

❖ Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd.  

❖ Biomax  

❖ Symborg  

❖ Agri Life  

❖ Kiwa Bio-Tech Products Group Corporation 
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