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1. ΒΕςΕΖΕΤ⊃Σ (Τµαφελϖετσ, ινδοκλ〈σ, χλκιτ#ζσ) 

Αζ ελλεν!ρζττεν κρνψεζετκµλ! (ιντεγρ〈λτ) τερµεσζτσσελ φογλαλκοζ⌠ κονφερενχι〈ν 

(Λενγψελορσζ〈γ, 1995) ϖ〈λτ ισµερττ, � ρϕα ΒΥΒℑΝ � ηογψ Νψυγατ−Ευρ⌠π〈βαν ιντεγρ〈λτ 

τερµεσζτστ φολψτατνακ αζ αλµα σ κρτετερµεσζτσσελ ηασζνοστοττ τερλετ 42 %−〈ν (µιντεγψ 

250 000 ηεκτ〈ρον) σ εζ 40 %−καλ τββ µιντ 1991−βεν ϖολτ (σζερκ. ΙΝℑΝΤΣΨ, 2001). 

Αζ ιντεγρ〈λτ γψµλχστερµεσζτσβεν αλκαλµαζοττ ταλαϕτακαρ〈σ (µυλχσοζ〈σ) ργεν ισµερτ 

(µ〈ρ α ηερβιχιδεκ µεγϕελενσε ελ!ττ ισ ελτερϕεδτ) ταλαϕµ∀ϖελσι ελϕ〈ρ〈σ, δε α µ⌠δσζερ 

ελ!νψσ ηατ〈σαι ν〈λυνκ µγ νεµ ελγγ ισµερτεκ, γψ αλκαλµαζ〈συκ ισ κορλ〈τοζοττ. Α φιαταλ 

γψµλχσσκβεν α ταλαϕτακαρ〈σνακ φοντοσ σζερεπε ϖαν φ!λεγ α ταλαϕ ϖζκσζλετνεκ 

µεγ!ρζσβεν σ α ηερβιχιδηασζν〈λατ νλκλι γψοµµεντεσσγ βιζτοστ〈σ〈βαν. ⊆γψ α 

γψµλχσφασοροκ γψοµµεντεσεν ταρτ〈σ〈ρα εγψρε γψακραββαν ηασζν〈λϕ〈κ (α ηαγψοµ〈νψοσ 

µεχηανικαι ϖαγψ ηερβιχιδεσ ελϕ〈ρ〈σ ηελψεττ) α φ⌠λι〈σ ϖαγψ εγψβ ανψαγοκκαλ τρτν! 

(ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα, σζαλµα, κρεγζζαλκ, στβ.) ταλαϕτακαρ〈σι µ⌠δσζερεκετ.  

Ηαζ〈νκβαν α φαχσκ τακαρ〈σα ισµτ ελ!τρβε κερλτ, µιντ α ϖεγψσζερηασζν〈λατοτ µρσκλ!, 

εζ〈λταλ αζ ιντεγρ〈λτ τερµεσζτσ κϖετελµνψεινεκ ισ ελεγετ τεϖ!, κρνψεζετετ κµλ! 

µεγολδ〈σ, ϕελεντ!σεββ ελτερϕεδσε αζονβαν χσακ αζ υτ⌠ββι ϖεκβεν ινδυλτ µεγ. Αζ 

ελϕ〈ρ〈σνακ ταλαϕϖδ! (κισζ〈ραδ〈σ, ερ⌠ζι⌠, δεφλ〈χι⌠, στβ.) τυλαϕδονσ〈γ〈ν κϖλ, α κεδϖεζ! 

µικροκλιµατικυσ ϖισζονψοκ αλακτ〈σ〈βαν ϕ〈τσζοττ σζερεπε ισ ϕ⌠λ ισµερτ (ΕΑΣΣΟΝ σ 

ΡΕΑΡΝΕΗΟΥΓΗ, 2003; ΟΣΣΟΜ ετ αλ., 2003.)  

Α τακαρ〈σρα φεληασζν〈λτ ανψαγοκ λεηετνεκ νϖνψι−, 〈λλατι−, σ ιπαρι ερεδετ∀εκ, ιλλετϖε 

κλνβζ! µελλκτερµκεκ, αµελψεκ κζλ α χλνακ µεγφελελ!εν ϖ〈λασζτϕ〈κ κι α τακαρ〈σρα 

ηασζν〈λτ ανψαγ µιν!σγτ σ α τακαρ〈σ µ⌠δϕ〈τ. Αζ ισ ισµερτ, ηογψ α νϖνψτακαρ⌠ α ταλαϕ 

φιζικαι σ κµιαι σαϕ〈τοσσ〈γαι, ϖαλαµιντ µικροσζερϖεζετει κζττ τββ ιρ〈νψ κλχσνηατ〈σ 

〈λλ φενν (ΚℑΤΑΙ, 1992). Εζεκβεν αζ ιντερακχι⌠κβαν α ταλαϕ σαϕ〈τοσσ〈γαινακ µεγηατ〈ροζ⌠ 

σζερεπε ϖαν α τερµεσζτεττ νϖνψεκρε σ αζ οττ τεϖκενψκεδ! µικροοργανιζµυσοκρα. Εζεκ 

τββσγε κζϖετλενλ ϖαγψ κζϖετϖε α νϖνψι µαραδϖ〈νψοκβ⌠λ ϕυτ ενεργιαφορρ〈σηοζ, 

αµελψεκ ελβοµλ〈σ〈νακ µρτκε σζοροσ σσζεφγγστ µυτατ α ταλαϕβαν λεϕ〈τσζ⌠δ⌠ βιολ⌠γιαι 

φολψαµατοκ ιντενζιτ〈σ〈ϖαλ; ιδε ταρτοζνακ α βιοκµιαι ακτιϖιτ〈σ ρτκει, α 

µικροοργανιζµυσοκ φιζιολ⌠γιαι χσοπορτϕαινακ σσζεττελε σ βιοµασσζ〈ικ τµεγε, στβ.  

Α φεντιεκβ!λ κϖετκεζικ, ηογψ α ταλαϕβα ηελψζεττ σζερϖεσανψαγ πρ⌠β〈κ αλκαλµασακ α 

βιολ⌠γιαι φολψαµατοκ ρεγισζτρ〈λ〈σ〈ρα. Κλνσεν µεγφελελ!εκ ιλψεν χλρα α ϕ⌠λ δεφινι〈λτ 
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ηοµογν σσζεττελ∀ ανψαγφρακχι⌠κ, µιντ πλδ〈υλ α χελλυλ⌠ζ, αµι αζρτ ισ ναγψον ϕελεντ!σ, 

µερτ α Φλδνκν ελ!φορδυλ⌠ λεγγψακοριββ σζερϖεσ ανψαγ, σ α κελετκεζ! νϖνψι 

µαραδϖ〈νψοκνακ τββ µιντ 50%−〈τ εζ αλκοτϕα. ⊆γψ α ταλαϕβαν ϖγβεµεν! 

ανψαγτρανσζφορµ〈χι⌠κβαν αλαπϖετ! σζερεπετ ϕ〈τσζ⌠ σζαπροφιτα µικροβ〈κ λεγ〈λταλ〈νοσαββ 

ενεργιαφορρ〈σα. Εββ!λ ισ κϖετκεζικ, ηογψ ταλαϕτακαρ〈σοσ (ηερβιχιδτακαρκοσ) κσρλετεκηεζ 

καπχσολ⌠δ⌠ − α χλκιτ∀ζσνλ ισµερτετεττ − ϖιζσγ〈λαταινκν〈λ µινδ τερµσζετεσ (σζαβαδφλδι), 

µινδ µεστερσγεσ (λαβορατ⌠ριυµι) ϖισζονψοκ κζττ α ηατ〈σ τανυλµ〈νψοζ〈σ〈ρα ππεν α 

χελλυλ⌠ζτ ϖ〈λασζτοττυκ. 

Α ταλαϕτακαρ〈σ νϖνψϖδελµι ϖονατκοζ〈σ〈τ σοκαν (πλ: ΨΟΥ σ ΣΙςΑΣΙΤΗΑΜΠΑΡΑΜ, 

1995), αζονβαν α ταλαϕ λετρε, α ταλαϕ µικροοργανιζµυσαιρα γψακορολτ ηατ〈σ〈τ µινδεδδιγ 

κεϖεσεν ϖιζσγ〈λτ〈κ. Ιλψεν αδατοκκαλ σζιντε χσακ ΒΥΒℑΝ σ σζερζ!τ〈ρσαι (1996/α, 1996/β), 

ιλλετϖε ΗΕΛΜΕΧΖΙ ετ αλ. (1997) κζλεµνψειβεν ταλ〈λκοζυνκ. Εζιρ〈νψ πρ⌠β〈λκοζ〈σαινκατ 

ελσ!σορβαν εζ α κρλµνψ ινδοκολτα. 

Α ταλαϕοκ βιολ⌠γιαι ακτιϖιτ〈σ〈νακ µρσρε αζ εγψεσ κυτατ⌠κ κλνβζ! µ⌠δσζερεκετ 

ταρτανακ αλκαλµασνακ. ϑΑΚΑΒ (1991) α χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈στ σ α µικροβασζ〈µοτ, 

ΓΑΩΡΟΝΣΚΑ ετ αλ. (1991) α ταλαϕβαν τερµελ!δττ ΧΟ2 µεννψισγνεκ µρστ ηασζν〈λτα 

α βιολ⌠γιαι ακτιϖιτ〈σ µρσρε. Εζ υτ⌠ββι µ⌠δσζερτ µ〈ρ ΦΕΗ⊃Ρ (1954) σικερρελ αλκαλµαζτα 

σιϖαταγι κρλµνψεκ κζττ ισ. ΜΕΛΙΣΖΕΩΣΚΑ (1969) α φεντιεκ µελλεττ α φεηρϕεβοντ〈σ 

µρτκτ ισ αλκαλµασνακ τλτε α ταλαϕ τερµκενψσγνεκ µρσρε. 

Α ταλαϕβαν αζ 〈λλατοκ, α νϖνψεκ, φ!λεγ πεδιγ α µικροοργανιζµυσοκ 〈λταλ τερµελτ ενζιµεκ 

ϖιζσγ〈λατ〈νακ (αζ ν. �ταλαϕενζιµολ⌠γι〈�−νακ) κεζδετε αζ ελµλτ σζ〈ζαδ ελσ! ϖειβε νψλικ 

ϖισσζα. Τελϕεσ κιβοντακοζ〈σνακ αζονβαν χσακ αζ 1950−εσ ϖεκβεν, ΗΟΦΜΑΝΝ (1955) σ 

κϖετ!ινεκ τεϖκενψσγϖελ ινδυλτ, ακικ ϕαββ σ ϕαββ κσρλετετ τεττεκ αρρα, ηογψ α 

ταλαϕτερµκενψσγ σ εζεν παραµτερ σζοροσ σσζεφγγστ ιγαζολϕ〈κ. Ελµονδηατ⌠ υγψαν, 

ηογψ α ταλαϕενζιµολ⌠για σζ〈µοσ αδατταλ ϕ〈ρυλτ ηοζζ〈 α ταλαϕβιολ⌠γιαι ισµερετεκ 

γψαραπτ〈σ〈ηοζ, δε µιηαµαρ κιδερλτ (ΣΖΑΒ, 1955), ηογψ µ⌠δσζερει νεµ αλκαλµασακ α 

ταλαϕ τερµκενψσγνεκ ϕελλεµζσρε. Εννεκ ελλενρε αζ ελµλτ νη〈νψ ϖτιζεδβεν ϖγζεττ 

ϖιζσγ〈λατοκ ερεδµνψεκντ α ταλαϕβ⌠λ κιµυτατοττ ενζιµεκ σζ〈µα λεγαλ〈ββ µεγδυπλ〈ζ⌠δοττ, 

δε σζερεπκ, ιλλετϖε ϕελεντ!σγκ α ταλαϕ τερµκενψσγνεκ µεγτλσβεν τοϖ〈ββρα ισ 

ερ!σεν ϖιτατοττ (ΜΕΛΙΣΖΕΩΣΚΑ, 1969; ΗΕ ετ αλ., 1991; ΩΑΧΗΕΝ∆ΟΡΦ ετ αλ., 1992). 

ςιζσγ〈λαταινκατ µι σεµ αζζαλ α χλλαλ ϖγεζτκ, ηογψ αννακ αλαπϕ〈ν α ταλαϕ τερµκενψσγτ 

ρτκελϕκ, χσυπ〈ν τ〈ϕκοζ⌠δνι κϖ〈ντυνκ αρρ⌠λ, ηογψ ιλψεν φελττελεκ µελλεττ (σζ〈µοσ εγψβ 
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παραµτερρελ εγψττ) ηογψαν ϖ〈λτοζικ α ταλαϕβαν ελ!φορδυλ⌠ νη〈νψ (φοντοσαββακ κζ 

ταρτοζ⌠) ενζιµ ακτιϖιτ〈σα. ∨γψ ϖλϕκ, ηογψ αζ 〈λταλυνκ ϖιζσγ〈λτ εγψβ παραµτερεκκελ 

εγψττ (σσζεσ βακτριυµσζ〈µ, σσζεσ γοµβασζ〈µ, νη〈νψ φιζιολ⌠γιαι χσοπορτβα ταρτοζ⌠ 

βακτριυµοκ σζ〈µα, ΧΟ2 προδυκχι⌠, χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ιντενζιτ〈σ, στβ.) αζ ενζιµακτιϖιτ〈σ 

µρτκε ισ φοντοσ µυτατ⌠ϕα λεηετ α ταλαϕτακαρ〈σ ταλαϕλεττανι ηατ〈σ〈νακ µεγτλσβεν. 

Α δολγοζατοµβαν σζερεπλ! ϖιζσγ〈λαταινκ χλκιτ∀ζσε ρϖιδεν α κϖετκεζ!κβεν φογλαληατ⌠ 

σσζε: 

1) Κλνβζ! ταλαϕτακαρ⌠ ανψαγοκ ηατ〈σ〈ρα ηογψαν ϖ〈λτοζικ  

α) µικροβ〈κ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σα τερµσζετεσ (σζαβαδφλδι) σ µεστερσγεσ 

(λαβορατ⌠ριυµι) κρλµνψεκ κζττ, 

β) α κλνβζ! φιζιολ⌠γιαι χσοπορτβα ταρτοζ⌠ βακτριυµ− ιλλετϖε σσζεσ βακτριυµσζ〈µ 

σ µικοσζκοπικυσ γοµβ〈κ σζ〈µα, 

χ) α σζν−διοξιδ τερµελσ µεννψισγε, 

δ) α φοντοσαββ ταλαϕενζιµεκ ακτιϖιτ〈σα, 

φ) α γψµλχσφ〈κ φεϕλ!δσε, νϖεκεδσε. 

2) √σσζεφγγσεκ κερεσσε α φεντι παραµτερεκ κζττ. 

 

 

 

 

 

 

2. ΙΡΟ∆ΑΛΜΙ ℑΤΤΕΚΙΝΤ⊃Σ 

Α τµ〈ϖαλ καπχσολατοσ ηαζαι σ νεµζετκζι σζακιροδαλοµβαν µεγϕελεντ µυνκ〈κρ⌠λ − 

ιλλετϖε αζοκ εγψ ρσζρ!λ − α κϖετκεζ! τ κρδσ κρ χσοπορτοστϖα αδυνκ ρϖιδ 

τ〈ϕκοζτατ〈στ. 
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2.1. Α ταλαϕτακαρ〈σ µ⌠δϕαι, σζερεπκ σ α φεληασζν〈ληατ⌠ ταλαϕτακαρ⌠ ανψαγοκ 

Α µινιµ〈λισ ταλαϕµ∀ϖελσ ιγνψειτ λεγινκ〈ββ κιελγτ!, ηερβιχιδτακαρκοσ µ∀ϖελσι µ⌠δ α 

ταλαϕτακαρ〈σ. Κλτσγκµλσ σζεµποντϕ〈β⌠λ α γψµλχσσβεν α ταλαϕνακ νεµ αζ εγσζ 

φελλεττ, ηανεµ αννακ χσακ εγψ ρσζτ, α φαχσκοκατ ϖαγψ α γψµλχσφ〈κ τρζσκρλι 

ρσζτ τακαρϕ〈κ.  

Φιαταλ λτετϖνψεκβεν α φαχσκοκ τακαρ〈σα κλνσεν φοντοσ, µερτ ναγψ σζερεπε ϖαν α ταλαϕ 

ϖζκσζλετνεκ µεγ!ρζσβεν (ϑΕςΤΙΧ, 1997; ΤΙΑΝ ετ αλ., 1997) σ α ηερβιχιδηασζν〈λατ 

νλκλι γψοµµεντεσσγ βιζτοστ〈σ〈βαν (ϑΑΙΣΩΑΛ, 1995; ΣΖΩΕ∆Ο σ ΜΑΣΖΧΖΨΚ, 

2001). Α φ⌠λι〈ϖαλ τακαρτ ταλαϕ φελσ! 0−10 χεντιµτερεσ ρτεγβεν 9−12, µγ 10−50 χµ−εσ 

ηοριζοντϕ〈βαν 2−3 %−καλ ϖολτ µαγασαββ α νεδϖεσσγταρταλοµ, µιντ α τακαρατλαν ταλαϕβαν 

(ΠΥΣΖΤΑΙ, 1963). Α φασοροκ γψοµµεντεσεν ταρτ〈σ〈ρα µινδινκ〈ββ φιγψελεµβε ϖεσζικ − α 

ηαγψοµ〈νψοσ µεχηανικαι ϖαγψ α ηερβιχιδεσ ελϕ〈ρ〈σοκ ηελψεττ − α φ⌠λι〈σ σ εγψβ 

ανψαγοκκαλ τρτν! ταλαϕτακαρ〈σ λεηετ!σγειτ. Μαναπσ〈γ εζ ισ αζ εγψικ φοντοσ ϕελλεµζ!ϕε 

αζ ιντεγρ〈λτ γψµλχστερµεσζτσνεκ. Α φαχσκοκ τακαρ〈σ〈ρα ρενδκϖλ σοκφλε ανψαγ 

ηασζν〈ληατ⌠. Εζεκ λεηετνεκ; τερµσζετεσ ϖαγψ µεστερσγεσ ανψαγοκ, ηελψβεν 

µεγτερµεληετ!κ ϖαγψ ιδεγενβ!λ ηοζοττακ (ΠΑΠΠ σ ΤΑΜℑΣΙ, 1979). Α ηελψβεν 

µεγτερµελτ σζερϖεσ τακαρ⌠ανψαγοκ κζ ταρτοζνακ α ζλδτρ〈γψανϖνψεκ, α µεστερσγεσεν 

τελεπτεττ φ∀φλκ σ α τερµσζετεσ γψοµϖεγετ〈χι⌠, ιδεγενβ!λ ηοζοττ λεηετ α σζαλµα, α 

τ!ζεγ, α φ∀ρσζπορ, παπρ, φακρεγ στβ.  

ϑΑΛΟΤΑ σ ΠΡΙΜΑΡ (1991) σζεριντ α µυλχσ ηασζν〈λατα ελσ!σορβαν α π〈ρολγ〈σ 

χσκκεντσε σζεµποντϕ〈β⌠λ ϕελεντ!σ. ΧΑΛΚΙΝΣ σ ΣΩΑΝΣΟΝ (1998) τακαρατλαν ταλαϕβαν 

χσκκεντ ϖζελνψελστ σ αγγρεγ〈τυµ κπζ!δστ ταπασζταλτ. ΠΙΝΑΜΟΝΤΙ (1998) α 

ταλαϕτακαρ〈σνακ α ταλαϕ σζερκεζετρε γψακορολτ κεδϖεζ! ηατ〈σαι κζλ α ϖζταρτ⌠ κπεσσγ σ 

α ποροζιτ〈σ νϖεκεδστ εµελι κι. Αζ λ! µυλχσ αλκαλµαζ〈σακορ α φαχσκβαν− εγσζ ϖεν 

〈τ, ϖαγψ ιδ!σζακοσαν φ∀φλκ, πιλλανγ⌠σϖιρ〈γ, ϖαγψ εγψβ νϖνψεκ, εσετλεγ τερµσζετεσ 

νϖνψτακαρ⌠ ϖαν. ΕΝΓΕΛ (1988) σζεριντ α σορκζκβεν αλκαλµαζϖα α πιλλανγ⌠σοκ 

γψοµελνψοµ⌠ ηατ〈σα ισ ρϖνψεσλ. Α τερµσζετεσ νϖνψζετ !σζι σ τλι ϕελεντλτε α 

φαχσκοκβαν σζ〈µοσ ελ!ννψελ ϕ〈ρ; µρσκελτεββ α τ〈πελεµεκ σ α κλνβζ! ϖεγψσζερεκ 

λεµοσ⌠δ〈σα, κισεββ αζ εσετλεγεσ ερ⌠ζι⌠ (ΜΝΥΣ, 1999) σ δεφλ〈χι⌠, κεϖσβ κργεσεδικ 

Υγψανακκορ φιγψελεµβε κελλ ϖεννι αζ ϖελ! µυλχσ ϖζ−, σ τ〈πανψαγ φογψασζτ〈σ〈τ 

(ΧΣΕΛ#ΤΕΙ ετ αλ., 1993). 
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Α λεηυλλοττ λοµβ σ αζ αϖαρ ισ ϕ⌠ τακαρ⌠, δε απρτανι σζκσγεσ, µιϖελ λεϖεγ!τλεν ρτεγετ 

κπεζ α ταλαϕ φελσζνν σ βοµλ〈σα ισ ηοσσζαββ. Α γψµλχσφ〈κ, αζ ακ〈χ−, α ϖαδγεσζτενψε−, 

α δι⌠− σ α βοδζαλεϖελ λγοσ, α πλατ〈ν −, α τλγψ− σ α χσερεσζνψελοµβ σαϖασ κµηατ〈σ 

(ℑΧΣ, 1994). 

ΤΑΜℑΣΙ (1990) σζεριντ α σζνα (λεϖ〈γοττ γψεπ) αζ εγψικ λεγρζκενψεββ τακαρ⌠ανψαγ, 

µιϖελ ϖασταγ ρτεγβεν λετερτεττ νψερσ φ∀ κννψεν πενσζεδικ. Εζρτ φοννψασζτοττ ϖαγψ 

σζ〈ρτοττ φορµ〈βαν ηασζν〈λϕ〈κ. 

Α σζαλµα τακαρ⌠ανψαγ ηατ〈σ〈τ ΒΟΡΟΣ, 1963 (χιτ. ΠΑΠΠ σ ΤΑΜℑΣΙ, 1979), ϖεκεν 

κερεσζτλ ϖιζσγ〈λτα σ µεγ〈λλαπτοττα, ηογψ α φ〈κ ηαϕτ〈σνϖεκεδσε α τακαρατλαν φ〈κκαλ 

σζεµβεν µιντεγψ 15−20%−καλ ϖολτ ιντενζϖεββ σ ρενδκϖλ ερ!τελϕεσ γαζδαγον ελ〈γαζ⌠ 

γψκρρενδσζερ φεϕλ!δττ. ΣΤΡΥΖΙΝΑ (1991), α σζαλµα µελλεττ α κυκοριχ〈βαν αζ 〈τλ〈τσζ⌠− 

σ φεκετεφ⌠λι〈τ ισ αλκαλµαζτα.  

ΝΙΓΓΛΙ, ετ αλ. (1985), ϖιζσγ〈λαται σζεριντ α ηυµυσζβαν σζεγνψ ταλαϕοκον α φακρεγ σ α 

ρεπχεσζαλµα τακαρ〈σ ηατ〈σ〈ρα ν!ττ α ταλαϕ ηυµυσζταρταλµα. Α ϖζγαζδ〈λκοδ〈σ ϕαϖυλ〈σα 

µελλεττ α τακαρ〈σ ηατ〈σ〈ρα βεκϖετκεζ! ηυµυσζταρταλοµ νϖεκεδσρε ΓΥΤ ετ αλ. (1990), 

ισ φεληϖϕα α φιγψελµετ. Αζ υτ⌠ββι ϖτιζεδεκβεν α ϖιλ〈γον κιτερϕεδτεν ηασζν〈λϕ〈κ α 

φενψ!κρεγ ζζαλκοτ. Ναπϕαινκβαν α ταλαϕτακαρ〈σρα φεληασζν〈ληατ⌠ ανψαγοκ κρβεν µινδ 

ναγψοββ τερετ η⌠δτανακ α µ∀ανψαγφ⌠λι〈κ. Εζεκ υγψαν µεγακαδ〈λψοζζ〈κ α γψοµοσοδ〈στ 

σ α ταλαϕνεδϖεσσγ ελπ〈ρολγ〈σ〈τ, δε νεµ γαζδαγτϕ〈κ α ταλαϕ τ〈πανψαγκσζλεττ, σ 

τββνψιρε νεµ βοµλανακ λε. Εζζελ σζεµβεν αζ εγψβ σζερϖεσ ανψαγοκ κλνβζ! ιδ! αλαττ 

λεβοµλανακ, γψ π⌠τλ〈συκρ⌠λ µινδιγ γονδοσκοδνι κελλ. ⊆γψ πλδ〈υλ ΝΙΓΓΛΙ ετ αλ. (1985), 

σζεριντ α φακρεγ νγψ−τ, α ρεπχεσζαλµα κτϖενκντ φελϕτ〈σρα σζορυλ. Α κσρλετεκ σζλεσ 

κρε ιγαζολϕα, ηογψ α ταλαϕτακαρ〈σ σοκολδαλαν ηατ α ταλαϕ σζερκεζετρε σ τερµκενψσγρε, 

α γψµλχσφ〈κ νϖεκεδσρε, σ βιζονψοσ ρτελεµβεν π⌠τολϕα α ταλαϕµ∀ϖελστ ισ (ΠΑΠΠ σ 

ΤΑΜℑΣΙ, 1979). Α φαχσκκεζελσι ελϕ〈ρ〈σοκ ερεδµνψεσσγτ βεφολψ〈σολϕα α κεζελτ φαχσκ 

σζλεσσγε (ΗΑΡΤΙΝΓΣςΕΛ∆Τ, 1992) σ α γψοµµεντεστσ ιδ!ζτσε (ΓΥΤ ετ αλ., 

1995). ΝΙΓΓΛΙ ετ αλ. (1990), σζεριντ αζ 〈λταλυκ ϖιζσγ〈λτ τακαρ⌠ανψαγοκ κζλ ϕ⌠ 

γψοµελνψοµ⌠νακ βιζονψυλτ α φενψ!κρεγ, α τλγψκρεγ σ α ρεπχεσζαλµα, µγ α 

κρεγκοµποσζτ, α ηυλλαδκκοµποσζτ σ αζ αλµαηϕ χσακ κισ µρτκβεν γ〈τολτα α 

γψοµοκατ. ΓΑϑΡΙϑΑΝ (1992) σζεριντ α ταλαϕτακαρ〈σ κϖετκεζτβεν α ταλαϕβαν α Ν−

φεληαλµοζ⌠δ〈σα σ α χελλυλ⌠ζβοντ〈σ φελγψορσυλτ. Φ⌠λι〈ϖαλ τακαρτ ταλαϕβαν ΑΡΟΡΑ ετ αλ. 
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(1998) µαγασαββ νιτρ〈τ−, σ αµµ⌠νιυµ−νιτρογν, ϑΙΜΕΝΕΖ ∆ΙΑΖ ετ αλ. (1997) µαγασαββ 

Ν σ Π ταρταλµατ µρτ. ΣΗΑΡΜΑ ετ αλ. (1998) σζεριντ α φεκετε φ⌠λι〈ϖαλ τακαρτ ταλαϕβαν 

ϕαϖυλ α Π φεληασζν〈λ〈σ ηατκονψσ〈γα. ΠΦΑΜΜΑΤΤΕΡ ετ αλ. (1997) αλµαλτετϖνψ 

φενψ!κρεγ ζζαλκκαλ φεδεττ ταλαϕ〈βαν µαγασαββ 〈λλανδ⌠ Ν µινεραλιζ〈χι⌠σ σζιντετ φιγψελτ 

µεγ. 

∆ΑΡΒΕΛΛΑΨ (1997) αλµαλτετϖνψ φενψ!κρεγ ζζαλκκαλ τακαρτ παρχελλ〈ιβαν 20−79%−

καλ ιντενζϖεββ τρζσφεϕλ!δστ σ 23−89%−καλ ναγψοββ τερµστ µρτ, µιντ α τακαρατλαν 

κοντρολλ παρχελλ〈βαν. Α φεκετε φ⌠λι〈ϖαλ τακαρτ παρχελλ〈κβαν αζ αλµαφ〈κ τρζσφεϕλ!δσε 8−

12%−καλ, τερµσε 3−64%−καλ ϖολτ µαγασαββ α κοντρολλτ⌠λ. Σ!τ ϖιζσγ〈λαται σζεριντ χσκκεντ 

αζ αλτερνανχια ισ. Ηαζαι ϖονατκοζ〈σβαν ΠΕΤΗ# σ ΤΤΗ ϖιζσγ〈λατι ερεδµνψει ναγψ 

(4900 φα/ηα) 〈λλοµ〈νψσ∀ρ∀σγ∀, σζαλµ〈ϖαλ τακαρτ φιαταλ λτετϖνψεκβ!λ σζ〈ρµαζνακ. 

Σζεριντκ α τακαρτ τερλετεν 〈λλ⌠ η〈ροµϖεσ φ〈κ τενγελψν τββ ϖολτ α κορονα φελλεττ 

νϖελ! ηοσσζηαϕτ〈σ, αζ ολδαληαϕτ〈σοκον 24%−καλ ναγψοββ ϖολτ α δ〈ρδ〈κ σ α 

τερµ!νψ〈ρσακ µεννψισγε. ΒΥΒℑΝ ετ αλ. (1996/α, 1996/β) κσρλετβεν α σζαλµ〈ϖαλ, 

ιστ〈λλ⌠τρ〈γψ〈ϖαλ, φενψ!κρεγ ζζαλκκαλ σ φεκετεφ⌠λι〈ϖαλ ϖγζεττ ταλαϕτακαρ〈σν〈λ αζ σσζεσ 

ηαϕτ〈σνϖεκεδσ (χµ/ηαϕτ〈σ) 6−22%−καλ, αζ 〈τλαγοσ ηαϕτ〈σηοσσζσ〈γ 12−22%−καλ ϖολτ τββ 

µιντ α καπ〈ϖαλ γψοµµεντεστεττ φαχσκοκβαν. 

Α ταλαϕτακαρ〈σνακ α τερµσ νϖεκεδσρε γψακορολτ κεδϖεζ! ηατ〈σ〈τ νεµχσακ 

γψµλχσλτετϖνψεκβεν, ηανεµ γψαποτβαν (ΣΟΝΓ ετ αλ., 1994), βζ〈βαν (ΡΑΗΜΑΤ 

ΥΛΙΑΗ ετ αλ., 1998), βυργονψ〈βαν (ϑΕςΤΙΧ, 1997), ναπραφοργ⌠βαν (ΣΕΚΗΟΝ ετ 

αλ.,1997), σ καβακοσοκβαν (ΙΒΑΡΡΑ−ϑΙΜΕΝΕΖ ετ αλ., 1997; ΛΕΕ ετ αλ., 1998) στβ. ισ 

µεγφιγψελτκ. 

Υγψανακκορ ΩΕΥ ετ αλ. (1997) αζτ ισ µεγφιγψελτε, ηογψ α ηαγψοµ〈νψοσ φ⌠λια αλαττ 

µεγνϖεκεδεττ ΧΟ2 κονχεντρ〈χι⌠β⌠λ ερεδ!εν α τερµσ αλαχσονψαββ ϖολτ, µιντ α περφορ〈λτ 

φ⌠λια αλαττ. Εζ υτ⌠ββι τακαρ⌠ανψαγ ϕαϖτοττα α ταλαϕ λεϖεγ!ζττσγτ, φελγψορστοττα α λεϖλ 

φοτοσζιντζιστ, σ α γψκερεκ τ〈πανψαγφελϖεϖ! καπαχιτ〈σ〈τ. 

Α µ∀ανψαγ φ⌠λι〈κνακ α τερµσ µιν!σγρε γψακορολτ ηατ〈σ〈τ ϖιζσγ〈λϖα 

ΒΡΑΝ∆ΕΝΒΕΡΓΕΡ ετ αλ. (1997) αζτ ταπασζταλτα, ηογψ α διννψκ 〈τλαγοσ µρετε 

νϖεκεδεττ. ΛΙΥ ετ αλ. (1997) α ϕοββ µιν!σγ∀ δοη〈νψλεϖελεκ σζ〈µ〈νακ νϖεκεδστ 

φιγψελτε µεγ φ⌠λιατακαρ〈σ ηατ〈σ〈ρα. ΠΦΑΜΜΑΤΤΕΡ ετ αλ. (1997) αδαται σζεριντ 

φενψ!κρεγ ζζαλκκαλ ϖαλ⌠ τακαρ〈σ ηατ〈σ〈ρα ν!ττ αζ αλµατερµσ ναγψσ〈γα σ αζ αλµ〈κ 
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µρετε, δε χσκκεντ αζ ελσ! οσζτ〈λψ γψµλχσκ αρ〈νψα. ∆ΑΡΒΕΛΛΑΨ (1997) 

φενψ!κρεγ ζζαλκκαλ τακαρτ αλµ〈σβαν α γψµλχσκ γψενγββ σζινεζ!δστ φιγψελτε 

µεγ. 

 √σσζεφογλαλ〈σκντ − αζ ιροδαλµι αδατοκ τοϖ〈ββι φελσορολ〈σα νλκλ ισ − µεγ〈λλαπτηατ⌠: 

− Α ταλαϕτακαρ〈σοσ (ηερβιχιδτακαρκοσ) φαχσκκεζελσ κεδϖεζ!εν βεφολψ〈σολϕα α ταλαϕ 

τυλαϕδονσ〈γαιτ, τερµκενψσγτ, α τερµεσζτεττ νϖνψ νϖεκεδστ, φεϕλ!δστ. 

− Α ταλαϕτακαρ〈σ µικροοργανιζµυσοκρα γψακορολτ ηατ〈σ〈ϖαλ καπχσολατβαν ρενδκϖλ κεϖσ 

ιροδαλµι αδατταλ ταλ〈λκοζυνκ. 

− Μ〈ρ εζ µαγα ισ εγψρτελµ∀εν ιγαζολϕα α τµ〈ϖαλ σσζεφγγ! µικροβιολ⌠γιαι ϖιζσγ〈λατοκ 

σζκσγεσσγτ, τµαϖ〈λασζτ〈συνκ ινδοκολτσ〈γ〈τ.  

2.2. Α χελλυλ⌠ζ κµιαι τυλαϕδονσ〈γαι, φελπτσε σ λεβοµλ〈σα α ταλαϕβαν 

Α νατϖ χελλυλ⌠ζ νεµ εγψσζερ∀εν γλκ⌠ζανηιδριδ−λ〈νχ, ηανεµ σζυπραµολεκυλ〈ρισ 

στρυκτρ〈κκ〈 ρενδεζ!δττ πολιµερ, αµελψ α σεϕτεκβεν σ σζϖετεκβεν νεµ χελλυλ⌠ζσζερ∀ 

µ〈τριξβα πλ βε σ γψακραν λιγνιν ϖεσζι κρλ. Α βιολ⌠γιαι ερεδετ∀ χελλυλ⌠ζ ροστοκ 

κιαλακυλ〈σ〈ν〈λ α φολψαµατοκνακ η〈ροµ σζακασζ〈τ κλνβζτετϕκ µεγ (ΣΖΑΒ, 1989): 

− α χελλυλ⌠ζ−µικροφιβριλλυµοκ βιοσζιντζισε,  

− α µικροφιβριλλυµοκ χσοπορτϕαινακ σαϕ〈τοσ τρβελι οριεντ〈λ⌠δ〈σα, αγγρεγ〈λ⌠δ〈σα, σζαβ〈λψοσ 

αλακζατοκ λτρεϕττε,  

− αζ αγγρεγ〈τυµοκ τοϖ〈ββι ελρενδεζ!δσε α σεϕτεκβεν ϖαγψ σεϕτχσοπορτοκβαν. 

Α χελλυλ⌠ζ ΕΛ#∆Ι (1983) σζεριντ, α βιοσζφρα σζερϖεσ ανψαγαινακ χσακνεµ α φελτ κιτεϖ! 

µεννψισγε, α νϖνψι σεϕτφαλακ σζιλ〈ρδτ⌠ αλαπανψαγα. Εζ εγψβεν α λεγεγψσζερ∀ββ 

σζερκεζετι φελπτσ∀ πολισζαχηαριδ: ∆−γλκ⌠ζεγψσγεκβ!λ, βτα (1,4) − κτσεκκελ αλακυλ 

κι, α λεγαλαχσονψαββ ενεργιασζιντετ κπϖισελι, σ ελ〈γαζ〈στ νεµ ταρταλµαζ. Ρσζλεγεσ σαϖασ 

ηιδρολζισ ϖαγψ χελλυλ〈ζζαλ τρτν! ενζιµατικυσ βοντ〈σ τϕ〈ν α χελλυλ⌠ζβ⌠λ κτ γλκ⌠ζ 

εγψσγετ ταρταλµαζ⌠ χελλοβι⌠ζ κελετκεζικ.  

Α χελλυλ⌠ζ µαγασ πολιµεριζ〈χι⌠σ φοκ, βτα−1,4−κτσ∀ ∆−γλκ⌠ζµαραδκοκ λ〈νχα. Α 

φαχελλυλ⌠ζ εσετβεν α πολιµεριζ〈χι⌠βαν ρσζτϖεϖ! εγψσγεκ σζ〈µ〈τ 8000−10000−ρε 

βεχσλικ (ΣΖΑΒ, 1989). Α νατϖ χελλυλ⌠ζ µεγηατ〈ροζατλαν ηοσσζσ〈γ, ρσζβεν 
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κριστ〈λψοσ µικροφιβριλλυµοκ αγγρεγ〈τυµα. Α χελλυλ⌠ζροστοκ λιγνινεσεδεττ σζϖετεκβεν 

φορδυλνακ ελ!, αηολ µεχηανικαι τ〈µασζτκυλ σζολγ〈λνακ. 

Α χελλυλ⌠ζ κµιαι ϖ〈λτοζ〈σ νλκλ νεµ ολδηατ⌠ φελ, αµι ϖιζσγ〈λατα σορ〈ν σοκ προβλµ〈τ 

οκοζοττ. Μολεκυλατµεγε 50000 σ 500000 κζττ ϖ〈λτοζηατ, αµι 300−3000 

γλκ⌠ζεγψσγνεκ φελελ µεγ (ΕΛ#∆Ι, 1983).  

Α µικροοργανιζµυσοκ ποζιτϖ σζερεπε σ ϕελεντ!σγε α χελλυλ⌠ζβοντ〈σ τερν ελσ!σορβαν 

αββ⌠λ α τνψβ!λ αδ⌠δικ, ηογψ α φοτοσζιντετιζ〈λ⌠κ ηατ〈σ〈ρα α Φλδν ϖεντε α σζν−διοξιδ 

3ξ1010 τοννα σζερϖεσ ανψαγγ〈 τρανσζφορµ〈λ⌠δικ, αµελψνεκ σζνκσζλεττ α κρφοργαλοµβα 

α χελλυλ⌠ζβοντ⌠κ ϖεζετικ ϖισσζα (ΣΖΑΒ, 1989). 

Αζ αυτοτρ⌠φ τ〈πλ〈λκοζ〈στ φολψτατ⌠ ζλδ νϖνψεκ ρενδελτετσε, ηογψ α Ναπ συγ〈ρζ⌠ 

ενεργι〈ϕ〈νακ σεγτσγϖελ α σζερϖετλεν ανψαγοκβ⌠λ (σζν−διοξιδ, ϖζ) σζερϖεσ 

σζνϖεγψλετεκετ ηοζζανακ λτρε (προδυχενσεκ). Α ταλαϕλακ⌠, ηετεροτρ⌠φ 

µικροοργανιζµυσοκ φελαδατα αζ εληαλτ σζερϖεσ ανψαγοκ λεβοντ〈σα, εγψσζερ∀ββ σζερϖετλεν 

ϖεγψλετεκκ αλακτ〈σα, α µινεραλιζ〈χι⌠ (ρεδυχενσεκ, δεκοµπον〈λ⌠κ). Α σζ〈ραζφλδι 

κοσζισζτµ〈κ ανψαγ〈ραµλ〈σ〈νακ µινεραλιζ〈χι⌠σ σζακασζα α ταλαϕβαν ζαϕλικ α ταλαϕ 

λ!ϖιλ〈γα, φ!λεγ πεδιγ α µικρ⌠β〈κ ρϖν (ΚΟςℑΧΣ, 1977). 

Α φελπτ! σ λεβοντ⌠ φολψαµατοκ λνψεγβεν α σζν κρφοργαλµ〈βαν ϖαλ⌠συλνακ µεγ. 

Εννεκ σορ〈ν α ταλαϕβαν κπζ!δ! σζν−διοξιδ λεγναγψοββ µεννψισγε α χελλυλ⌠ζβ⌠λ 

τερµελ!δικ. Α χελλυλ⌠ζ ελβοµλ〈σ〈νακ φολψαµατα ΗΕΣΣ (1979), νψοµ〈ν α κϖετκεζ! 

εγψσζερ∀στεττ φορµ〈βαν ϕελλεµεζηετ!: 

 

ΧΕΛΛΥΛΖ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−> ΧΕΛΛΟΒΙΖ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−> ΓΛ⇐ΚΖ 

                        χελλυλ〈ζ                                          χελλοβι〈ζ 

Α χελλυλ⌠ζτ χελλοβι⌠ζρα βοντ⌠ χελλυλ〈ζ χσακ εγψσεϕτ∀εκβεν, γοµβ〈κβαν, χσιγ〈κβαν 

τερµελ!δικ, α τββι λ!λνψ α χελλυλ⌠ζτ νεµ κπεσ φεληασζν〈λνι (ΕΛ#∆Ι, 1983). 

Α χελλυλ〈ζ σ χελλοβι〈ζ ενζιµετ α χελλυλ⌠ζβοντ⌠ µικροοργανιζµυσοκ τερµελικ. Α βοντ〈σ 

αεροβ σ αναεροβ κρλµνψεκ κζττ µεηετ ϖγβε βακτριυµοκ, συγ〈ργοµβ〈κ σ 

ταλαϕλακ⌠ γοµβ〈κ σεγτσγϖελ (ΗΕΛΜΕΧΖΙ, 1994). Α κτ φολψαµατ λνψεγβεν χσακ α 

λεβοντ〈σ υτολσ⌠ σζακασζ〈βαν, α γλκ⌠ζ ϖγσ! βεπτσι λπχσ!ϕνεκ κιαλακυλ〈σ〈βαν 

κλνβζικ εγψµ〈στ⌠λ. Αζ αεροβ φολψαµατοκν〈λ α γλκ⌠ζ σζν−διοξιδρα σ ϖζρε βοµλικ, 
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µγ αζ αναεροβ λεβοντ〈σν〈λ ϖγτερµκκντ µετ〈ν σ ηιδρογν, ιλλετϖε σζερϖεσ σαϖακ σ 

αλκοηολοκ µελλεττ εγψβ σζερϖεσ ανψαγοκ ισ κελετκεζνεκ.  

Α χελλυλ⌠ζ µινεραλιζ〈χι⌠ϕ〈νακ τελϕεσ βιολ⌠γιαι κρφολψαµατ〈τ ΦΕΗ⊃Ρ (1954), µυτατϕα βε. 

Ισµερτετι α ταλαϕβαν ελτερϕεδτ αεροβ σ α κεϖσβ γψακορι αναεροβ βοµλ〈σι φολψαµατοτ σ α 

κελετκεζεττ τερµκεκετ. 

 

2.3. Α χελλυλ⌠ζβοντ〈σ κολ⌠γιαι φελττελει  

Α χελλυλ⌠ζβοντ〈σ ϖ〈λτοζ⌠ κρνψεζετι φελττελεκ µελλεττ φολψικ. Α µικροοργανιζµυσοκ 

τεϖκενψσγτ µεγηατ〈ροζ⌠ κολ⌠γιαι σ αζ εµβερι τεϖκενψσγ 〈λταλ ιρ〈νψτοττ φελττελεκ 

αζ αλ〈ββιακ σζεριντ φογλαληατ⌠κ σσζε: 

α) Ταλαϕ−ταλαϕλακ⌠ µικροσζερϖεζετεκ, γενετικαι τιπυσ, 〈σϖ〈νψι ανψαγοκ µεννψισγε, 

τ〈πανψαγτ!κε, ηυµυσζταρταλοµ, νεδϖεσσγταρταλοµ, λεϖεγ!ζττσγ, στβ. 

β) ⊃γηαϕλατ−η!µρσκλετ, χσαπαδκ, στβ. 

χ) Αγροτεχηνικα−τρ〈γψ〈ζ〈σ, ταλαϕµ∀ϖελσ, νϖνψϖδελεµ, ντζσ, τερµεσζτεττ νϖνψ 

δ) Μελιορ〈χι⌠−ϖζρενδεζσ, ταλαϕϕαϖτ〈σ, ταλαϕϖδελεµ. 

Α µικροοργανιζµυσοκ ελσ!σορβαν οπτιµ〈λισ νεδϖεσσγετ ιγνψελνεκ α χελλυλ⌠ζταρταλµ 

ανψαγοκ βοντ〈σ〈ηοζ. Α Βασιδιοµψχετεσ−ηεζ ταρτοζ⌠ γοµβ〈κ α νεδϖεσσγ ϖισζονψλαγ σζ∀κ 

σκ〈λ〈ϕ〈ν ακτϖακ. Α βακτριυµοκ, αζ Ασχοµψχετεσ σ α Φυνγι Ιµπερφεχτι ταγϕαι α 

νεδϖεσσγ σ η!µρσκλετ σζλεσεββ ιντερϖαλλυµαιν βελλ τεϖκενψκεδνεκ, τοϖ〈ββ〈 

χελλυλ⌠ζτ ολψαν κρλµνψεκ κζττ ισ βοντανακ, µελψετ α βασιδιοµιχετ〈κ µ〈ρ νεµ 

τολερ〈λνακ (ΣΖΑΒ, 1989). Α χελλυλ⌠ζβοντ⌠ βακτριυµοκ α ςΚµαξ=60−70 %−οσ ρτκνλ 

α λεγακτϖαββακ (ΜΙΣΗΥΣΤΙΝ, 1972), εζ αλαττ α συγ〈ργοµβ〈κ κερλνεκ ελ!τρβε 

(ΙΜΣΕΝΨΕΧΚΙϑ, 1950). Α χελλυλ⌠ζτ βοντ⌠ γοµβ〈κ σζαποροδ〈σα α ςΚµαξ=30−40 %−οσ 

ρτκνλ α λεγιντενζϖεββ (ΝΑΠΛΕΚΟςΑ, 1974). 

Α χελλυλ⌠ζβοντ⌠ βακτριυµοκ σζ〈µ〈ρα α 6,5−7,8 κζττι, α γοµβ〈κ σ α συγ〈ργοµβ〈κ 

σζ〈µ〈ρα α 6−7 κζττι πΗ ταρτοµ〈νψ βιζονψυλτ οπτιµ〈λισνακ (ΝΑΠΛΕΚΟςΑ, 1974). 

Τερµσζετεσεν α χελλυλ⌠ζβοντ⌠ µικροσζερϖεζετεκ µ∀κδσνεκ πΗ ιντερϖαλλυµα εττ!λ 

τ〈γαββ. Α βακτριυµοκ 5,5−9, α γοµβ〈κ 4,5−9 πΗ ρτκ µελλεττ ισ βοντϕ〈κ α χελλυλ⌠ζτ. 
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ΣΖΕΓΙ (1969) γοµβ〈κν〈λ πΗ 9 φελεττ, ϑΕΝΣΕΝ (1931) πεδιγ πΗ 1,8−2 κζττ ισ 

µεγφιγψελτ χελλυλ⌠ζβοντ〈στ. 

Α χελλυλ⌠ζ ταρταλµ σζϖετεκ τ〈µαδ〈σ〈ρα α γοµβ〈κ ινκ〈ββ αλκαλµασακ, µιντ α 

βακτριυµοκ, µιϖελ ηιφαφοναλαικκαλ αζοκβα µλψεν βεηατοληατνακ, γψ πλδ〈υλ α 

βκκφ〈βαν α Σχηιζοπηψλευµ χοµµυνε αξι〈λισ ιρ〈νψ νϖεκεδσε ακ〈ρ 0.3 µµ/⌠ρα 

σεβεσσγετ ισ ελρηετ (ΝΑςΡΑΤΙΛΟςΑ, 1964 χιτ. ΣΖΑΒ, 1989). 

Α χελλυλ⌠ζφορρ〈στ ϖιζσγ〈λϖα ΙΒΡΑΗΙΜ ετ αλ. (1982) α στρεπτοµψχεσνλ χσακ α 

γψαποτχελλυλ⌠ζ εσετβεν φιγψελτ µεγ βοντ〈στ. Α γοµβ〈κ ϖισζοντ α σζ∀ρ!παπρτ βοντοττ〈κ α 

λεγιντενζϖεββεν (ΑΒ∆ΕΛ−ΚΑ∆ΕΡ ετ αλ., 1982). Φ〈κ χελλυλ⌠ζµαραδκ〈νακ βοµλ〈σι 

σεβεσσγτ σσζεηασονλτϖα α τλγψ κννψεββεν βοντηατ⌠νακ βιζονψυλτ α βκκνλ 

(ΧΟΡΤΕΖ, 1998). 

Αζ αλαπϖετ! σζακµυνκ〈κον (ΦΕΗ⊃Ρ, 1954; ΗΟΡςℑΤΗ, 1980) σ αγροτεχηνικαι 

φορρ〈σανψαγοκον (ΝΨ⊆ΡΙ, σζερκ. 1993) κϖλ τββ, ηαζαι σ κλφλδι σζερζ! φογλαλκοζικ α 

τερµσζετεσ σ µεστερσγεσ κρνψεζετ, σ α χελλυλ⌠ζβοντ〈σ καπχσολατ〈ϖαλ. 

Α ταλαϕ σ α κλµα, µιντ �κριτικυσ φιζικαι κνψσζερφελττελεκ� βεφολψ〈σολ⌠ σζερεπϖελ, 

ελεµζσϖελ ισ τββ κυτατ⌠ φογλαλκοζοττ (ΣΖΕΓΙ, 1962/β; 1962/χ; ΓΑΜΑΛ ΕΛ ∆ΙΝ, 1974; 

ΣΖΕΓΙ, 1975/α).  

Α χελλυλ⌠ζβοντ〈σ φολψαµατ〈τ α τερµσζετεσ ταλαϕοκβαν σζ〈µταλαν τνψεζ! βεφολψ〈σολϕα. 

∨γψ λ〈τσζικ, ηογψ εζεκ κζττ α ηοζζ〈φρηετ! φιξ〈λτ νιτρογννεκ µινδενκππεν δντ! 

σζερεπε ϖαν (ΒΗΑΡΓΑςΑ, 1972 χιτ. ΣΖΑΒ, 1989; ΠΑΡΚ, 1976 χιτ. ΣΖΑΒ, 1989; 

στβ). Εζζελ σσζεφγγσβεν ΚΝΟΒΛΑΥΧΗ (1987) α ϕ⌠ ϖζ−σ τ〈πανψαγελλ〈τ〈σ 

βιζτοστ〈σ〈νακ σζκσγεσσγτ ηανγσλψοζζα. Εζτ τ〈µασζτϕα αλ〈 ΒΕΨΕΡΣ ετ αλ (1992) 

µεγ〈λλαπτ〈σα ισ, ακι σζεριντ α χελλυλ⌠ζβοντ〈σ ακτιϖιτ〈σα φγγ α ταλαϕ τ〈πανψαγ−

ελλ〈τοττσ〈γ〈τ⌠λ, Ν−ταρταλµ〈τ⌠λ. Α χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ εγψικ ινδικ〈τορα λεηετ α ταλαϕ 

τερµκενψσγνεκ. 

Α χελλυλ⌠ζβοντ〈σ κλνβζ! ιρ〈νψ σ µρτκ∀ βεφολψ〈σολ〈σα µεστερσγεσ κολ⌠γιαι 

φακτοροκκαλ, αγροτεχηνικαι σ µελιορ〈χι⌠σ τνψεζ!κκελ ισ λεηετσγεσ. Εζεν σσζεφγγσεκ 

κυτατ〈σ〈τ ιγεν κιτερϕεδτ ιροδαλοµ ισµερτετι (ΡΑΩΑΛ∆, 1968; ΣΖΕΓΙ, 1974; 1975/α; 

1975/β; ΗΕΛΜΕΧΖΙ σ ΚℑΡΠℑΤΙΝ⊃, 1977; ΗΕΛΜΕΧΖΙ, 1979). 
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Α ταλαϕ σζερϖεσ ανψαγαι 〈λλανδ⌠ µοζγ〈σβαν ϖαννακ, σ µιντ ΣΖΕΓΙ (1974) ρϕα, α 

µικροοργανιζµυσοκ τεϖκενψσγε φολψτ〈ν σζιντετιζ〈λ⌠δνακ, σ εζζελ εγψιδ!βεν, ιλλετϖε 

κλχσνηατ〈σβαν µινεραλιζ〈λ⌠δνακ ισ. Α χελλυλ⌠ζβοντ〈σ σεβεσσγε βιζονψοσ τεκιντετβεν 

σσζεφγγσβε ηοζηατ⌠ α ταλαϕ τερµκενψσγϖελ, µιντηογψ α βοντ〈σ σεβεσσγε νϖεκσζικ, 

ηα α ταλαϕ νϖνψι τ〈πανψαγοκβαν γαζδαγαββ (ΗΑΡΓΙΤΑΙ, 1964). 

Α µικροοργανιζµυσοκ, νϖνψεκ τ〈πλ〈λκοζ〈σ〈τ σεγτ! σζερεπτ − α µ∀τρ〈γψ〈ζ〈σ σζλεσ 

κρ∀ αλκαλµαζ〈σ〈ϖαλ − αζ εµβερ ϖ〈λλαλτα µαγ〈ρα. Εννεκ ελλενρε 〈λλαπτϕα µεγ ΣΖΕΓΙ 

(1974), ηογψ α µικροοργανιζµυσοκνακ τοϖ〈ββρα ισ φοντοσ σζερεπκ ϖαν α ταλαϕβα κερλ! 

νϖνψι τ〈πανψαγοκ τοϖ〈ββι σορσ〈τ ιλλετ!εν. Σ!τ ΣΖΕΓΙ (1975/β) σζεριντ α κεµιζ〈χι⌠ σ α 

γπεστσ σζνϖοναλ〈νακ εµελσϖελ α µικρ⌠β〈κ σζερεπε εγψρε ναγψοββ λεττ.  

ΛΙϑς σ ΤΟΟΜΡΕ (1977) ϖιζσγ〈λαται σζεριντ α 200κγ/ηα ηατ⌠ανψαγν〈λ ναγψοββ Ν−δ⌠ζισ 

σζελεκτϖ ηατ〈στ γψακορολ α ταλαϕ µικροφλ⌠ρ〈ϕ〈ρα, αµινεκ εγψικ ερεδµνψε α χελλυλ⌠ζβοντ⌠ 

βακτριυµοκ σζ〈µ〈νακ σ ακτιϖιτ〈σ〈νακ ϕελεντ!σ µρτκ∀ χσκκενσε. Εζζελ σζεµβεν 

ΥΝΓΕΡ (1968) 480 κγ/ηα νιτρογν δ⌠ζισ µελλεττ µρτε α λεγµαγασαββ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ 

ακτιϖιτ〈στ. Α νιτρογν µεννψισγν κϖλ φοντοσ αννακ φορµ〈ϕα ισ. Α βακτριυµοκ α 

νιτρ〈τοτ (ΙΜΣΕΝΨΕΧΚΙϑ, 1950), α γοµβ〈κ αζ αµµ⌠νιυµοτ (ΣΖΕΓΙ, 1968) ρσζεστικ 

ελ!νψβεν. Εζζελ σσζεφγγσβεν τββεν ισ µεγ〈λλαπτοττ〈κ (ΝΑΠΛΕΚΟςΑ, 1965 χιτ. 

ΣΖΕΓΙ, 1988; ΣΖΕΓΙ, 1968), ηογψ α βακτριυµοκρα αζ αµµ⌠νιυµ−σζυλφ〈τ σ αζ 

αµµ⌠νιυµ−νιτρ〈τ γ〈τλ⌠λαγ, α γοµβ〈κρα αζ αµµ⌠νιυµ−σζυλφ〈τ σερκεντ!λεγ ηατ. Κυτατ⌠κ αζτ 

ισ µεγ〈λλαπτοττ〈κ, ηογψ α µαξιµ〈λισ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σηοζ ταρτ⌠ζ⌠ σζερϖεσ σ 

µ∀τρ〈γψα δ⌠ζισ εγψβεεσεττ α µαξιµ〈λισ τερµσηεζ ταρτοζ⌠ δ⌠ζισσαλ (ΓΥΛΨℑΣ, 1979), δε 

αζ υγψανεζεν ακτιϖιτ〈σηοζ ταρτοζ⌠ ΑΛ−Π2Ο5 ρτκ αλαχσονψαββ, µιντ α α µαξιµ〈λισ 

τερµσηεζ ταρτοζ⌠ (ΛℑΣΖΤΙΤΨ ετ αλ., 1981). 

ΗΕΛΜΕΧΖΙ (1974, 1976, 1978) ποζιτϖ σσζεφγγστ 〈λλαπτοττ µεγ α ναγψ αδαγ 

τρ〈γψ〈ζ〈σ σ α ταλαϕλετ α χελλυλ⌠ζβοντ〈σ ιντενζιτ〈σα κζττ. ΗΕΛΜΕΧΖΙ σ ΚℑΡΠℑΤΙΝ⊃ 

(1977) µσζισζαπ σ ΝΠΚ µ∀τρ〈γψα εγψττεσ αλκαλµαζ〈σ〈ϖαλ σζ〈ντ⌠φλδι κισπαρχελλ〈σ 

κσρλετβεν α χελλυλ⌠ζβοντ⌠ βακτριυµοκ σζ〈µ〈νακ νϖεκεδστ 〈λλαπτοττ〈κ µεγ. Α 

τ〈πελεµεκ εγψµ〈σηοζ ϖισζονψτοττ αρ〈νψ〈τ ϖιζσγ〈λϖα ΝΟςℑΚ σ ΠΛΑΧΕΡΟςΑ (1998) α 

µαγασ νιτρογν ταρταλµ ερδ!ταλαϕβαν κ〈λχιυµ αδαγολ〈σ ηατ〈σ〈ρα νϖεκϖ! χελλυλ⌠ζβοντ⌠ 

ακτιϖιτ〈στ ταπασζταλτ. 
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Μ⇐ΛΛΕΡ (1977. χιτ. ΗΕΛΜΕΧΖΙ ετ. αλ., 1986) ϖιζσγ〈λαται σζεριντ α ταλαϕβα ϕυτατοττ 

κµαιαι ανψαγοκ ταλαϕβιολ⌠γιαι διναµιζµυσυκ αλαπϕ〈ν η〈ροµ χσοπορτβα (σερκεντ!κ, γ〈τλ⌠κ 

σ κζµβσεκ) σοροληατ⌠κ. Αζονβαν αζ ελκλντσ νεµ ιλψεν εγψσζερ∀, σ ε κυτατ⌠κ εζζελ 

καπχσολατοσ κζλσει σοκ εσετβεν µεγλεηετ!σεν ελλεντµονδ〈σοσακ. 

ΗΑΤΤΟΡΙ (1991) α χελλυλ⌠ζ ταλαϕβαν τρτν! λεβοντ〈σ〈τ ϖιζσγ〈λϖα, µεγ〈λλαπτοττα, ηογψ α 

Χδ3+−ιον − α κονχεντρ〈χι⌠τ⌠λ φγγ!εν − σερκεντι ϖαγψ γ〈τολϕα α χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈στ. 

Νεηζφµεκετ ταρταλµαζ⌠ σζεννψϖζισζαππαλ κεζελτ ταλαϕοκ βιοµασσζ〈ϕα σ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ 

ακτιϖιτ〈σα χσακ 50%−〈τ ρτε ελ α νεµ σζεννψεζεττ ταλαϕοκνακ (ΧΗΑ∆ΕΡ σ ΒΡΟΟΚΕΣ, 

1991). Α ταλαϕ σ⌠κονχεντρ〈χι⌠ϕα σζιντν βεφολψ〈σολϕα α χελλυλ⌠ζβοντ⌠κ τεϖκενψσγτ. Α 

βακτριυµοκατ µ〈ρ 0,5% ΝαΧλ κονχεντρ〈χι⌠ ισ γ〈τολϕα (ΝΑΠΛΕΚΟςΑ, 1969 χιτ. ΣΖΕΓΙ, 

1988), δε α γοµβ〈κ εγψρσζε µγ 17,5%−οσ σ⌠κονχεντρ〈χι⌠ µελλεττ ισ τεϖκενψκεδικ, 

ιγαζ, τββσγκ χσακ 0,7%−οσ κονχεντρ〈χι⌠τ ϖισελ ελ (ΣΖΕΓΙ, 1968/β). 

Βολγ〈ρ κυτατ⌠κ σζεριντ α κλνβζ! σζερϖεσ τρ〈γψ〈κ (ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα, φαηυλλαδκ, κοµποσζτ) 

ηατ〈σ〈ρα νϖεκεδεττ α χελλυλ⌠ζβοντ〈σ ακτιϖιτ〈σα. Νεµ µινδεγψ αζονβαν α σζερϖεσ 

τρ〈γψαανψαγοκ µιν!σγε. ΠΟΧΗΟΝ (1958) α 30:1, µγ ΣΖΕΓΙ (1969) α 25:1 

σζν:νιτρογν αρ〈νψτ  ταρτϕα α χελλυλ⌠ζβοντ〈σ σζεµποντϕ〈β⌠λ ιδε〈λισνακ. ΠΟΚΟΡΝΑ ετ αλ. 

1970 (χιτ. ΣΖΕΓΙ, 1988) α βζασζαλµα χελλυλ⌠ζβοντ〈σρα γψακορολτ ηατ〈σ〈τ κεδϖεζ!νεκ, α 

κοµποσζττ κζµβσνεκ τλτε. Α µ∀τρ〈γψα σ αζ ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα αλκαλµαζ〈σ〈νακ 

µικρ⌠βασζ〈µρα, βιοµασσζ〈ρα σ ενζιµακτιϖιτ〈σρα γψακορολτ ηατ〈σ〈τ ϖιζσγ〈λϖα ΦΡΑΣΕΡ ετ 

αλ. (1988), ΚΑΝΑΖΑςΑ ετ αλ. (1988) ηασονλ⌠ − αζ ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα ϕαϖ〈ρα ρηατ⌠ − κεδϖεζ! 

ερεδµνψεκετ καπτακ.  

ΗΕΛΜΕΧΖΙ (1965) σζεριντ αηογψ ν! α ηερβιχιδεκ αλκαλµαζ〈σι τερλετε σ νϖεκσζικ αζ 

ενγεδλψεζεττ ϖεγψσζερεκ σζ〈µα, γψ ϖ〈λικ εγψρε µεγηατ〈ροζ⌠ββ κολ⌠γιαι φακτορρ〈 α 

ταλαϕµικροοργανιζµυσοκ σζ〈µ〈ρα. Εζ µα µ〈ρ εγψ〈λταλ〈ν νεµ κτσγεσ σ ϕ⌠λ ισµερτ, ηογψ 

α χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ ισ ναγψµρτκβεν φγγ αζ αλκαλµαζοττ ηερβιχιδεκτ!λ ισ.  

ΒΛΙΕς (1973) σαϖανψ σ σεµλεγεσ κµηατ〈σ ταλαϕοκον ϖγζεττ κσρλετι ερεδµνψει 

σζεριντ α ∆αλαπον κλνβζ! δ⌠ζισαι α χελλυλ⌠ζβοντ⌠ βακτριυµοκ σζ〈µ〈τ σ α 

χελλυλ⌠ζβοντ〈σ ακτιϖιτ〈σ〈τ κεζδετβεν (10, 60 ναπ υτ〈ν) χσκκεντεττκ, κσ!ββ πεδιγ (90 

ναπ υτ〈ν) νϖελτκ. ΧΖΥΛΑΚΟΩ σ ΖΑΡΑΣΟς (1973) σζεριντ α 2,4−∆ (0.4κγ/ηα) νεµ 

γψακορολ γ〈τλ⌠ ηατ〈στ α ταλαϕ µικροβι〈λισ φολψαµαταιρα.  
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Τββεν ισ µεγ〈λλαπτοττ〈κ, ηογψ α ηερβιχιδεκ αλκαλµαζ〈σακορ νεµχσακ α ηασζνοσ 

µικροοργανιζµυσοκ σζ〈µα χσκκεν ϖαγψ νϖεκσζικ α ταλαϕβαν, ηανεµ ϖ〈λτοζικ α 

µικροφλ⌠ρα φαϕι σσζεττελε ισ (ΗΕΛΜΕΧΖΙ, 1979; ΚΑΤΟ, 1980; ΗΕΛΜΕΧΖΙ ετ αλ., 

1981/α, 1981/β; ΚΑΠΥΡ ετ αλ., 1981; στβ.). Α ταλαϕ τπυσ〈τ⌠λ φγγ!εν α χελλυλ⌠ζβοντ⌠ 

σζερϖεζετεκ 38−60%−α γοµβα, 18−28%−α βακτριυµ σ 22−35%−α συγ〈ργοµβα. Α 

βακτριυµοκ κζλ α µαγασ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σσαλ ρενδελκεζ!κ 20−70%−βαν, α 

κζεπεσ ακτιϖιτ〈σακ 20−50%−βαν, α κισ ακτιϖιτ〈σακ 10−30%−βαν ϖαννακ ϕελεν (ΓΑΜΑΛ 

ελ ∆ΙΝ, 1976) 

Μα µ〈ρ ναγψον σοκ αζ ολψαν κζλεµνψεκ σζ〈µα, αµελψεκ α κλνβζ! ηερβιχιδεκ 

χελλυλ⌠ζβοντ⌠ µικρ⌠β〈κρα, ιλλετϖε α χελλυλ⌠ζβοντ〈σ ακτιϖιτ〈σ〈ρα γψακορολτ ηατ〈σ〈ϖαλ 

φογλαλκοζνακ (ΑΧΣΑΛΙΓΕ ετ αλ., 1989; ΒΛΙΕς 1988; ΕΝΧΣΕςΑ σ ΡΑΝΚΟς, 1991; 

ΓℑΛ, 1977; ΗΕΛΜΕΧΖΙ ετ αλ., 1986; στβ). ΠℑΝΤΟΣ ετ αλ. 1964 (χιτ. ΣΖΕΓΙ, 1988) 

ϖιζσγ〈λαται σζεριντ α σιµαζιν σ αζ ατραζιν σερκεντ!λεγ, γ〈τλ⌠λαγ, ϖαγψ εγψ〈λταλ〈ν νεµ 

ηατοττ α χελλυλ⌠ζβοντ⌠ µικροσζερϖεζετεκρε. Αµγ ΤΟΡΝΣΣΤΕΝΣΟΝ ετ αλ. (1977) σζεριντ 

αζ ΜΧΠΑ σ α 2,4−∆ ηατ⌠ανψαγοκ γ〈τολτ〈κ α χελλυλ⌠ζβοντ⌠ µικροβ〈κατ, αδδιγ ΣΖΕΓΙ 

(1972) σ ςΟΙΝΟςΑ ετ αλ. (1983) αζτ αζ ερεδµνψτ καπτ〈κ, ηογψ α γψακορλατβαν 

αλκαλµαζοττ δ⌠ζισοκ µελλεττ α γψοµρτ⌠ σζερεκ νεµ ϖαγψ χσακ κισ µρτκ∀ σερκεντ! 

ηατ〈σσαλ ϖολτακ α χελλυλ⌠ζβοντ⌠ µικροοργανιζµυσοκρα. 

 

2.4. Α ταλαϕ βιολ⌠γιαι ακτιϖιτ〈σα 

Α ταλαϕ βιολ⌠γιαι ακτιϖιτ〈σ〈τ � µιντ αζτ µ〈ρ α βεϖεζετ!βεν εµλτεττκ � κλνβζ! 

παραµτερεκ σ µ⌠δσζερεκκελ ϖιζσγ〈λτ〈κ α σζακρ⌠κ (πλ.: ΜΑΛΙΣΖΕΩΣΚΑ, 1969; 

ΒΑΧΚΕΣ, 2001; στβ.). ⊃ππεν εζρτ δντττνκ γψ, ηογψ τββ παραµτερ εγψττεσ 

ϖιζσγ〈λατ〈ϖαλ φογλαλκοζυνκ, µελψβε βελεταρτοζικ α σζν−διοξιδ τερµελσ, αζ ενζιµ 

ακτιϖιτ〈σ, αζ σσζχσρασζ〈µ, α γοµβασζ〈µ, σ νη〈νψ φιζιολ⌠γιαι χσοπορτβα ταρτοζ⌠ 

βακτριυµφαϕ µεννψισγι µεγηατ〈ροζ〈σα. 

 

2.4.1. Α ταλαϕοκ σζν−διοξιδ τερµελσε 

Α ταλαϕβαν φολψαµατοσαν µεγφιγψεληετ! αζ οξιγν ελνψελσ σ α σζν−διοξιδ τερµελσ, 

µελψ υτ⌠ββι διναµικυσ εγψενσλψτ ταρτ φεντ α λεϖεγ! σ α τενγερ σζν−διοξιδ ταρταλµ〈ϖαλ. 
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Α ταλαϕλεϖεγ! σζν−διοξιδ ταρταλµα λνψεγεσεν − ακ〈ρ 150−300−σζορ (ΓΛΙΝΣΚΙ σ 

ΣΤΕΠΝΙΕΩΣΚΙ, 1985; ΝΟΒΕΛ σ ΠΑΛΤΑ, 1989) ισ − ναγψοββ µιντ α λγκρι λεϖεγ!. 

Β〈ρ α σζν−διοξιδ ϕελενλτε σζκσγεσ α βακτριυµοκ σ γοµβ〈κ κεζδετι νϖεκεδσηεζ 

(ΜΟΑΤ σ ΦΟΣΤΕΡ, 1988) ιλψεν ναγψ κονχεντρ〈χι⌠βαν α νϖνψεκ νϖεκεδστ, − α Ν, 

Π, Κ, Χα, Μγ σ ϖζ φελϖτελνεκ γ〈τλ〈σ〈ν κερεσζτλ − κορλ〈τοζζα (ϑΟΝΕΣ σ 

ΓΡΕΕΝΦΙΕΛ∆, 1982), εζ〈λταλ σζελεκτ〈λ α φαϕοκ κζττ. ϑ⌠ πλδα ερρε, ηογψ α 

Σταπηψλοχοχχυσοκ 10%, α Βρυχελλα αβορτυσ 5−10 % ΧΟ2−οτ ιγνψελνεκ α τενψσζτσ σορ〈ν 

αζ ατµοσζφρ〈βαν (ΣΖΑΒ, 1989). Υγψανακκορ α ταλαϕ βιολ⌠γιαι νσζαβ〈λψοζ⌠ ρενδσζερε 

κϖετκεζτβεν α µεγεµελκεδεττ ΧΟ2 κονχεντρ〈χι⌠ α ταλαϕλγζσ χσκκενσηεζ ϖεζετ 

(ΝΑΚΑ∆ΑΙ ετ αλ., 1993). Α ταλαϕβαν κπζ!δ! βιολ⌠γιαι ερεδετ∀ ΧΟ2 µεννψισγνεκ 

κτηαρµαδα µικροβι〈λισ ερεδετ∀, εγψηαρµαδα πεδιγ α νϖνψεκ γψκρλγζσβ!λ 

σζ〈ρµαζικ (ΛΥΝ∆ΕΓΑΡ∆ΤΗ, 1923−24), σ κπζ!δσε διναµικυσαν ϖ〈λτοζ⌠. Εηηεζ ϕ〈ρυλ 

µγ α νϖνψτερµεσζτσ (ΣΧΗΛΕΣΙΝΓΕΡ, 1997), ϖαλαµιντ α σζερϖεσ ϖεγψλετεκ κµιαι 

βοµλ〈σα σορ〈ν κελετκεζ! µεννψισγ, µελψ φολψαµατ α τββι ϖγτερµκηεζ κπεστ 

τερµοδιναµικαιλαγ κεδϖεζµνψεζεττ (ΠΑΠΠ σ Κ⇐ΜΜΕΛ, 1992). Α ΧΟ2 ταλαϕβελι 

σζερεπε κεττ!σ. Εγψρσζτ α ταλαϕ νεδϖεσσγταρταλµ〈ϖαλ σζνσαϖϖ〈 εγψεσλϖε ελ!σεγτι α 

κµιαι µ〈λλ〈στ, µ〈σρσζτ σζνφορρ〈συλ σζολγ〈λ αζ αυτοτρ⌠φ σ ηετεροτρ⌠φ σζερϖεζετεκ ΧΟ2 

µεγκτ! φολψαµαταιηοζ. Εζ υτ⌠ββι φυνκχι⌠ φοντοσσ〈γ〈τ µυτατϕα, ηογψ αζ αναεροβ 

κεµολιτοτρ⌠φ αυτοτρ⌠φοκ, αζ οβλιγ〈τ αεροβ κεµολιτοτρ⌠φ αυτοτρ⌠φοκ σ αζ οβλιγ〈τ αεροβ 

φοτοτρ⌠φοκ σζ〈µ〈ρα α σζν−διοξιδ αζ εγψεδλι σζ⌠βα ϕηετ! σζνφορρ〈σ (ΣΖΑΒ, 1989). 

Εζτ α σζνφορρ〈στ α ταλαϕλακ⌠ σζναυτοτρ⌠φοκ α Χαλϖιν χικλυσβαν, α φορδτοττ χιτρ〈τκρβεν, α 

ηετεροτρ⌠φοκ α πιροσζ!λ!σαϖβαν ϖαγψ α φοσζφο−ενολ−πιρυϖ〈τ−βαν κτικ µεγ (ΣΖΑΒ, 

1986).  

Α ΧΟ2 προδυκχι⌠ µρτκε φγγ α ταλαϕ η!µρσκλεττ!λ (ΖΙΣΚΑ, 1998), α ταλαϕτπυστ⌠λ 

(ΚℑΤΑΙ ετ αλ., 2001), α νεδϖεσσγταρταλοµτ⌠λ (∆ΑςΙ∆ΣΟΝ ετ αλ., 2000; ΣΑςΑΓΕ σ 

∆ΑςΙ∆ΣΟΝ, 2001; 2003; ΠΙΑΟ ετ αλ., 2000), α νϖνψζεττ!λ, αζ εληαλτ νϖνψι 

µαραδϖ〈νψοκτ⌠λ, α µικροοργανιζµυσοκ µεννψισγτ!λ, α ταλαϕσζινττ!λ (ΠℑΝΤΟΣ−

∆ΕΡΙΜΟςΑ, 1983), α κεµικ〈λι〈κτ⌠λ σ α µινταϖτελ ιδ!ποντϕ〈τ⌠λ (ΖΕΛΛΕΣ ετ αλ, 1984). 

ΒΟΥΜΑ−ΒΡΨΛΑ (2000) α φινοµαββ τεξτρ〈ϕ, ΟΥΨΑΝΓ σ ΖΗΥΝΓ (2000), 

ΧΟΝΑΝΤ ετ αλ (2000) σ ΟΝ∆ΡΑΣΕΚ ετ αλ. (2000/α) α µαγασαββ νεδϖεσσγταρταλµ, 

ΚΛΕΒΑΝΟςΙΧΗ σ ΜΟΡΟΖ (1998) α κεϖσβ λγοσ ταλαϕοκβαν µρτεκ ναγψοββ ΧΟ2 

τερµελστ. Νεµ εληανψαγοληατ⌠ α τερµσζετεσ νϖνψτακαρ⌠ ΧΟ2 προδυκχι⌠τ µ⌠δοστ⌠ 
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σζερεπε σεµ. ΑΡΥΝΑΧΗΑΛΑΜ ετ αλ (1999) σ ΧΗΕΝ ετ αλ (2000) γψεπ αλαττ, ΤΗΥΙΛΛΕ 

ετ αλ (2000) σζ〈ντ⌠φλδβεν µαγασαββ ΧΟ2 τερµελστ µρτ, µιντ αζ ερδ! ταλαϕ〈βαν. ΤΙΘΥΙΑ 

ετ αλ (2002) α µυλχσοζ〈στ ελ!νψσνεκ ταλ〈λτα α ΧΟ2 τερµελσ σζεµποντϕ〈β⌠λ.  Σζ〈ντ⌠φλδν 

αζ ιντενζϖ, φοργατ〈σοσ µ∀ϖελσ νϖελτε α ΧΟ2 τερµελστ (∆ΕΞΤΕΡ ετ αλ., 2000), αζ 

ερδ!τερλετεκ κζλ ϖισζοντ, αζ ριντετλεν τερλετεκ ταλαϕ〈βαν τββ ΧΟ2 τερµελ!δττ, µιντ α 

βολψγατοττ ϖαγψ φελγετεττ ερδ!κ ταλαϕ〈βαν (ΑΡΥΝΑΧΗΑΛΑΜ ετ αλ., 1999; 

ΣΑΩΑΜΟΤΟ ετ αλ., 2000). Α γψεπτερλετεκ ΧΟ2 τερµελσε ΟΝ∆ΡΑΣΕΚ ετ αλ. (2000/β) 

κσρλετβεν α φ∀ηοζαµµαλ π〈ρηυζαµοσαν ν!ττ. Α λεγελ! ηασζν〈λατ〈ϖαλ καπχσολατοσ 

ϖιζσγ〈λατοκ σορ〈ν ΛΕΧΑΙΝ ετ αλ. (2000) νεµ ταπασζταλτ ϖ〈λτοζ〈στ ΧΟ2 τερµελσβεν α 

λεγελτετσ ιντενζιτ〈σ〈νακ ηατ〈σ〈ρα. 

Α τερµεσζτστεχηνολ⌠γιαι ελεµ κζλ α κυτατ⌠κ ελσ!σορβαν α ϖετσϖ〈λτ〈σ σ α 

τ〈πανψαγυτ〈νπ⌠τλ〈σ ΧΟ2 τερµελσρε γψακορολτ ηατ〈σ〈τ ϖιζσγ〈λτ〈κ. Α ϖιζσγ〈λατοκ σορ〈ν α 

ταλαϕλγζσβ!λ σζ〈ρµαζ⌠ ΧΟ2 µεννψισγτ αζ ιστ〈λλ⌠τρ〈γψ〈ζ〈σ (Μ⇐ΛΛΕΡ, 1991), α 

µ∀τρ〈γψ〈ζ〈σ (ΚℑΤΑΙ, 1992; 1997/β; 2000), α µονοκυλτρ〈σ τερµεσζτσ, α µεσζεζσ 

(ΚℑΤΑΙ, 1992; 1997/α;) νϖελι. Εζζελ σζεµβεν α µ∀τρ〈γψ〈ζ〈σ µελλεττι µεσζεζσ 

(ΚℑΤΑΙ, 2000), µονοκυλτρ〈βαν α µ∀τρ〈γψ〈ζ〈σ (ΚℑΤΑΙ, 1999; ΚℑΤΑΙ σ ΗΕΛΜΕΧΖΙ, 

1995), ϖαλαµιντ αζ ντζσ (ΚℑΤΑΙ, 1992) χσκκεντηετι. Τββ τ〈πελεµ ηατ〈σ〈νακ 

εγψττεσ ϖιζσγ〈λατακορ α κιεγσζτ! µεσζεζσ α µ∀τρ〈γψ〈κ κεδϖεζ! ηατ〈σ〈τ νϖελτε, αζ 

ιστ〈λλ⌠τρ〈γψ〈τ χσκκεντεττε (ΚℑΤΑΙ,1997/β). Α κλνβζ! τρ〈γψαδ⌠ζισοκ σ τ〈πελεµ 

αρ〈νψοκ σζιντν ελτρ!εν βεφολψ〈σολτ〈κ α ταλαϕ σζν−διοξιδ τερµελστ. Λεγινκ〈ββ α 

κζεπεσ σ ναγψ µ∀τρ〈γψααδαγοκ νϖελτκ α σζν−διοξιδ τερµελστ, β〈ρ εζτ α νϖεκεδστ α 

µεσζεζσ µεγσζντεττε. Υγψανχσακ κεδϖεζ!τλεν ηατ〈σ α τλζοττ µρτκ∀ Ν τρ〈γψ〈ζ〈σ 

(ΟΝ∆ΡΑΣΕΚ ετ αλ., 2000/β). 

Α σζν−διοξιδ τερµελσ σζεζον〈λισ ινγαδοζ〈σ〈τ φιγψελεµεβε ϖϖε (ΓΡΟΓΑΝ σ ΧΗΑΠΙΝ, 

1999) α κυτατ⌠κ γψ ϖλικ, ηογψ α ταλαϕ σζν−διοξιδ τερµελσε νψ〈ρον σ ταϖασσζαλ 

(ΓΡΕΕΝ σ ΟΛΕΚΣΨΣΖΨΝ, 2002) ρι ελ χσχσποντϕ〈τ σ τλεν µλψποντϕ〈τ (ΟΗΑΣΗΙ ετ 

αλ, 2000; ΡΑΙΧΗ ετ αλ., 2002). 

 

2.4.2. Α ταλαϕενζιµεκ σ ακτιϖιτ〈συκ 
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Αζ ενζιµεκ αζ λ! σζερϖεζετ ανψαγχσερϕτ σ ενεργιαφοργαλµ〈τ σζαβ〈λψζ⌠ 

βιοκαταλιζ〈τοροκ.  Ταλαϕενζιµεκ αλαττ α ταλαϕβαν φελλεληετ! σσζεσ ενζιµ µεννψισγτ, 

ενζιµακτιϖιτ〈σ αλαττ πεδιγ εζεν ενζιµεκ σσζεσ ακτιϖιτ〈σ〈τ ρτϕκ.  

Α ταλαϕβαν φεληαλµοζ⌠δοττ ενζιµεκ σζ〈ρµαζηατνακ α µ〈ρ εληαλτ, δε µγ ιντακτ σεϕτηεζ −, 

ϖαγψ σεϕτφραγµεντηεζ κτττ, τοϖ〈ββ〈 α γψκερεκβ!λ, α µικροβ〈κβ⌠λ σ α φαυν〈β⌠λ 

σζ〈ρµαζ⌠ εξτραχελλυλ〈ρισ ενζιµεκβ!λ, ϖαλαµιντ α τνκρεµεντ σεϕτεκ ενδοενζιµειβ!λ. 

Λεγναγψοββ µεννψισγβεν αζ οξιδορεδυκτ〈ζοκ (πλ.: δεηιδρογεν〈ζ, καταλ〈ζ, στβ.) σ α 

ηιδρολ〈ζοκ (πλ.: φοσζφατ〈ζ, σζαχηαρ〈ζ, υρε〈ζ, στβ.) φορδυλνακ ελ! (ΣΖΑΒ, 1986). 

Β〈ρ α ταλαϕενζιµολ⌠για ιγεν ναγψ σζολγ〈λατοτ τεττ α ταλαϕοκ βιοδιναµικ〈ϕ〈νακ ϕοββ 

µεγτλσβεν, σζεριντνκ σεµ ηελψεττεστηετι αζ εγψβ ταλαϕβιολ⌠γιαι ϖιζσγ〈λατοκατ. Αζ 

ιλψεν ϕελλεγ∀ κσρλετεκ ερεδµνψει ϕελενλεγ ισ µεγλεηετ!σεν ελλεντµονδ〈σοσακ, αµι ϕελζι 

αζτ ισ, ηογψ αζτ σζ〈µοσ τνψεζ! βεφολψ〈σολϕα, σ γψ αζ ερεδµνψεκετ χσακ τελϕεσεν αζονοσ 

κσρλετι φελττελεκ βιζτοστ〈σα µελλεττ λεηετ σσζεηασονλτανι. ⊆γψ πλ. ΜΟΛΛΕΡ (1979) 

ποζιτϖ κορρελ〈χι⌠τ ταλ〈λτ αζ υρε〈ζ ακτιϖιτ〈σα σ α ταλαϕ πΗ−ϕα, σζερϖεσανψαγ βοντοττσ〈γ〈νακ 

φοκα σ α Χ/Ν αρ〈νψα κζττ, µγ ΒΟΡΙΕ σ ΦΥΕΝΤΕΑΧΒΑ (1982), ΡΕ∆∆Ψ ετ αλ. (1996) 

νεγατϖ κορρελ〈χι⌠τ ταπασζταλτ αζ υρε〈ζ ακτιϖιτ〈σ σ α ταλαϕ πΗ−ϕα κζττ. ΚΟςℑΧΣ (1990) 

µινδεν ελλεντµονδ〈σ ελλενρε α καταλ〈ζ ακτιϖιτ〈σι ρτκετ α ταλαϕ βιολ⌠γιαι ακτιϖιτ〈σ〈νακ 

ινδικ〈τορακντ ηασζν〈λτα. ΖΗΑΝΓ ετ αλ. (2000) αζ υρε〈ζ, καταλ〈ζ, χελλυλ〈ζ, δεηιδρογεν〈ζ σ 

προτε〈ζ ενζιµεκετ α ταλαϕ σζερϖεσανψαγ ταρταλµ〈νακ ϖ〈λτοζ〈σα σζεµποντϕ〈β⌠λ φοντοσ 

τνψεζ!νεκ ταρτϕα. ΑΝΓΕΡΣ ετ αλ. (1993) σζεριντ πεδιγ α φοσζφατ〈ζ ακτιϖιτ〈σ µρτκε α 

φοργατ〈σ νλκλι ταλαϕµ∀ϖελσνλ µαγασαββ ϖολτ, µιντ α σζ〈ντ〈σοσν〈λ σ α ϖετσφοργ⌠βαν ισ 

15 %−καλ ϖολτ µαγασαββ, µιντ µονοκυλτρ〈βαν. 

 

2.4.2.1. Α φοσζφατ〈ζ ενζιµ σζερεπε σ αζ ακτιϖιτ〈σ〈τ βεφολψ〈σολ⌠ τνψεζ!κ 

Α φοσζφορ, α νϖνψεκ φελπτ! σ ενεργιαιγνψεσ λετφολψαµαταιηοζ (πλ. φεηρϕεσζιντζισ) 

νλκλ!ζηετετλεν τ〈πελεµ. Αζονβαν α ταλαϕ σσζεσ φοσζφορταρταλµ〈νακ κβ. 50 %−α 

κοµπλεξεκηεζ σ αγψαγ〈σϖ〈νψοκηοζ σζερϖεσεν κτττ νεηεζεν ολδηατ⌠ φορµ〈βαν ϖαν 

ϕελεν, γψ α νϖνψεκ σζ〈µ〈ρα κζϖετλενλ νεµ φελϖεηετ!. Α νϖνψεκ σζ〈µ〈ρα α ταλαϕβ⌠λ 

κζϖετλενλ φελϖεηετ! κννψεν ολδηατ⌠ φοσζφορταρταλοµ νϖελσβεν − α ϕοββ τ〈πανψαγ 

ελλ〈τοττσ〈γ βιζτοστ〈σ〈βαν − α φοσζφατ〈ζ ενζιµ ακτιϖιτ〈σ〈νακ δντ! σζερεπε ϖαν. Α ρενδσζερ 

νσζαβ〈λψοζ〈σα φεεδ βαχκ ρϖν ϖαλ⌠συλ µεγ, µελψνεκ σορ〈ν α κννψεν ολδηατ⌠ 
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φοσζφορταρταλοµ χσκκενσε, ϖαγψισ α σζερϖεσ φοσζφορταρταλοµ νϖεκεδσε, σερκεντι α 

φοσζφατ〈ζ ακτιϖιτ〈σ〈τ (ΚΡΑΜΕΡ σ ΕΡ∆ΕΙ, 1959/β; ΓΑςΡΙΛΟςΑ ετ αλ., 1973; 1974). 

Εζζελ σζεµβεν α νϖνψεκ 〈λταλ κννψεν φελϖεηετ! σζερϖετλεν φοσζφ〈τοκ µεννψισγνεκ 

νϖεκεδσε α ταλαϕβαν, χσκκεντι α φοσζφατ〈ζ ακτιϖιτ〈σ〈τ (ΚΡΑΜΕΡ σ ΕΡ∆ΕΙ, 1959/β).  

Αζ ενζιµ σζλσ!σγεσ κρνψεζετι ϖισζονψοκηοζ ϖαλ⌠ ϕ⌠ αλκαλµαζκοδ〈σ〈τ βιζονψτϕα αζ, 

ηογψ β〈ρ η!µρσκλετι οπτιµυµα σζ∀κ (ΓΑΛΣΤΨΑΝ, 1965), τ〈γ η!µρσκλετι 

ταρτοµ〈νψβαν ισ µεγ!ρζι µ∀κδ!κπεσσγτ (ΒΡΕΜΝΕΡ σ ΖΑΝΤΥΑ, 1975). Α 

η!µρσκλετι σζλσ!σγεκηεζ αλκαλµαζκοδϖα αλαχσονψ η!µρσκλετεν α σζαβαδ σ α 

γψενγν κτττ, µαγασ η!µρσκλετεν αζ ιµµοβιλιζ〈λτ φορµα ακτϖιτ〈σα α µαγασαββ 

(ΚΗΑΖΙΕς, 1975). Α φοσζφατ〈ζ σταβιλιτ〈σ〈ρα ϕελλεµζ!, ηογψ 9000 ϖεσ κ!ζετβ!λ 

(ΣΚΥϑΙΝΣ σ ΜχΛΑΡΕΝ, 1967) σ 13000 ϖεσ λεδκβ!λ ισ κιµυταττακ ακτϖ φοσζφατ〈ζ 

ενζιµετ (ΡΑ∆ΥΛΕΣΧΥ σ ΚΙΣΣ, 1971). Εζτ λεγινκ〈ββ αζζαλ λεηετ µαγψαρ〈ζνι, ηογψ α 

φοσζφατ〈ζ σσζεσ ακτιϖιτ〈σ〈νακ δντ! τββσγε αζ λεδκ σ αζ αγψαγ φρακχι⌠β⌠λ σζ〈ρµαζικ 

(ΚΑΝ∆ΕΛΕΡ ετ αλ., 1999). 

Αζ ενζιµ πΗ οπτιµυµ〈τ ιλλετ!εν ελτρστ ταπασζταληατυνκ α σαϖασ σ α λγοσ φοσζφατ〈ζ 

κζττ. Αζ ελ!ββι 4−6, αζ υτ⌠ββι 8−10 πΗ ρτκ µελλεττ ρι ελ α µαξιµ〈λισ ακτιϖιτ〈σ〈τ 

(ΡΑΜΙΡΕΖ−ΜΑΡΤΙΝΕΖ, 1966; ΠΑΡΚΣ, 1974). Εζζελ σσζεφγγσβεν ΑΡΥΤΨΥΝΨΑΝ 

σ ΓΑΛΣΤΨΑΝ (1975) αζτ 〈λλαπτοττα µεγ, ηογψ α λγοσ φοσζφατ〈ζ µ∀κδσνεκ α ϖζζελ 

τελτεττ, α σαϖασνακ α ϖζζελ τελτετλεν ταλαϕ κεδϖεζ. Υγψανχσακ ϖ〈λτοζικ αζ ακτιϖιτ〈σ αττ⌠λ 

φγγ!εν, ηογψ α ταλαϕµιντα µιλψεν µλψσγβ!λ σζ〈ρµαζικ (ΦΥ ετ αλ., 1998). Εζζελ 

καπχσολατβαν ΣΑΜΥΕΛ ετ αλ. (2000) αζτ ταπασζταλτα, ηογψ α µλψεββ ταλαϕρτεγεκβεν 

αλαχσονψαββ α φοσζφατ〈ζ ακτιϖιτ〈σα. Αζ ακτιϖιτ〈σ µρτκε αζονβαν νεµχσακ α 

ταλαϕµλψσγτ!λ, ηανεµ αζ ενζιµ ερεδεττ!λ ισ φγγ (ΡΙ∆ΓΕ σ ΡΟςΙΡΑ, 1971), υγψανισ 

ακτϖαββ α µικροβ〈κ, µιντ α νϖνψεκ 〈λταλ κιϖ〈λασζτοττ ενζιµ. Τββ κυτατ⌠ α ταλαϕ 

τυλαϕδονσ〈γαι κζλ α σζερϖεσανψαγ−,  (ΚℑΤΑΙ σ ςΕΡΕΣ, 2000; 2001; 2003), α τ!ζεγ−, 

(ΓΑςΡΙΛΟςΑ ετ αλ, 1974), αζ αγψαγ−, (ΑΒ∆ΕΛ−ΜΑΚΣΟΥ∆, 1997) σ α σζνταρταλµατ 

(∆ΙΑΖ−ΜΑΡΧΟΤΕ ετ αλ., 1995) εγψρτελµ∀εν κεδϖεζ!νεκ τλτκ α φοσζφατ〈ζ ακτιϖιτ〈σ 

σζεµποντϕ〈β⌠λ. Υγψανακκορ ΣΠΕΙΡ (1984) νεµ τυδοττ κιµυτατνι κορρελ〈χι⌠τ α σζερϖεσ−

σζν ταρταλοµ σ α φοσζφατ〈ζ ακτιϖιτ〈σα κζττ.  

Α ταλαϕ φοσζφατ〈ζ ακτιϖιτ〈σ〈ρα ηατ〈σσαλ ϖαν α νϖνψβορτοττσ〈γ, α τερµεσζτεττ νϖνψφαϕ, α 

νϖνψ φεϕλεττσγε, φενοφ〈ζισα, α ταλαϕµ∀ϖελσ µικντϕε, α τ〈πανψαγυτ〈νπ⌠τλ〈σ µρτκε σ 

µ⌠δϕα, ϖαλαµιντ αζ ντ!ζσ (ΓΑςΡΙΛΟςΑ ετ αλ., 1973; ΒΕΧΚ, 1974). ΜΥ (1997) α 
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νϖνψζεττελ φεδεττ ταλαϕβαν µαγασαββ ακτιϖιτ〈στ µρτ, µιντ α φεδετλενβεν. Αζ ακτιϖιτ〈σι 

χσχσοκ, α νϖνψ φεϕλεττσγηεζ ιγαζοδ⌠αν α ϖετσ υτ〈νι 60. σ 120. ναπον ϕελεντκεζτεκ. 

Σ!τ α νϖνψφαϕοκατ ισ φιγψελεµβε ϖϖε, αζ ακτιϖιτ〈σρτκεκ σζεµποντϕ〈β⌠λ α 

κυκοριχαταρλ⌠ κεδϖεζ!ββνεκ βιζονψυλτ, µιντ α σζ⌠ϕαταρλ⌠. ΣΡΙΝΙςΑΣ ετ αλ. (2000) σζιντν 

ταπασζταλτ νϖνψφαϕτ⌠λ φγγ! ακτιϖιτ〈σβελι κλνβσγετ, αµιτ αζονβαν α τερµ!ηελψ 

µ⌠δοστοττ. ςιζσγ〈λαται σζεριντ α φοσζφατ〈ζ ακτιϖιτ〈σ α τενψσζιδ!σζακ ελεϕν (ϖετσ υτ〈νι 0−

45 ναπ) ρτε ελ χσχσποντϕ〈τ. ΧΗΕΝ ετ αλ (2000) αζ ερδ! ταλαϕ〈βαν φολψ⌠ ναγψοββ 

µινεραλιζ〈χι⌠ ελλενρε α γψεπ ταλαϕ〈βαν µρτε α µαγασαββ φοσζφατ〈ζ ακτιϖιτ〈στ. Α 

νϖνψτακαρ⌠ν κϖλ αζ αγροτεχηνικα ισ λνψεγεσεν βεφολψ〈σολϕα αζ ενζιµακτιϖιτ〈στ. 

ΑΝΓΕΡΣ ετ αλ. (1993) αδαται σζεριντ α φοσζφατ〈ζ ακτιϖιτ〈σρα α σζ〈ντ〈σοσ αλαπµ∀ϖελσ σ α 

µονοκυλτρ〈σ τερµεσζτσ νεγατϖ ηατ〈σσαλ ϖολτ. Αζονβαν ΜΥ (1997) σ ΣΑΜΥΕΛ ετ αλ 

(2000) α νεµ µ∀ϖελτ ϖαγψ µινιµ〈λισ µ∀ϖελσβεν ρσζεστεττ τερλετεκεν ισ αλαχσονψαββ 

ακτιϖιτ〈σρτκεκετ µρτ. Αµγ ΚℑΤΑΙ σ ΗΕΛΜΕΧΖΙ (1995) α δικυλτρ〈σ τερµεσζτσβεν 

ταπασζταλτα α λεγµαγασαββ φοσζφατ〈ζ ακτιϖιτ〈στ, αδδιγ ΣΑΜΥΕΛ ετ αλ. (2000) α ϖετσφοργ⌠ν 

βελλι νϖνψι σορρενδετ ισ φοντοσανκ ταλ〈λτα αζ ακτιϖιτ〈σ σζεµποντϕ〈β⌠λ.  

Α τ〈πανψαγ υτ〈νπ⌠τλ〈σ〈νακ α φοσζφατ〈ζ ακτιϖιτ〈σ〈ρα γψακορλοτ ηατ〈σ〈τ σζ〈µοσ κυτατ⌠ 

ϖιζσγ〈λτα. ΖΓΛΙΜΒΕΑ σ ΜΙΝΑΙΛΑ (1996) σζεριντ α φοσζφορτ νεµ ταρταλµαζ⌠ µ∀τρ〈γψ〈κ 

νιτρογνταρταλµυκτ⌠λ φγγ!εν νϖελικ α φοσζφατ〈ζ ακτιϖιτ〈σ〈τ. Β〈ρ ΖΓΛΙΜΒΕΑ σ 

ΜΙΝΑΙΛΑ, (1996) φοσζφορτρ〈γψ〈ζ〈σν〈λ ισ ταπασζταλτ ακτιϖιτ〈σνϖεκεδστ, ηα α νιτρογν 

µ∀τρ〈γψ〈ζ〈σ µινιµ〈λισ (κεϖεσεββ, µιντ 50 κγ/ηα) ϖολτ. ΓΑΡΧΙΑ−ΓΙΛ ετ αλ. (2000) σ 

ΠΑΡΗΑΜ ετ αλ. (2002) κσρλετβεν α φοσζφατ〈ζ ακτιϖιτ〈σρα νζϖε α σζερϖεστρ〈γψ〈κ 

γ〈τλ⌠λαγ, α µ∀τρ〈γψ〈κ σερκεντ!λεγ ηατοττακ. ΣΑΜΥΕΛ ετ αλ (2000) ϖισζοντ α µ∀τρ〈γψ〈ϖαλ 

κιεγσζτεττ ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα κιϕυττατ〈σ〈τ τεκιντι α λεγκεδϖεζ!ββνεκ. ΧΛΑΡΗΟΛΜ σ 

ΡΟΣΕΝΓΡΕΝΒΡΙΧΚ (1995) σζεριντ αζ αµµ⌠νιυµ−σζυλφ〈τ κιϕυττατ〈σ σ αζ ντζσ 

στιµυλ〈λϕα α φοσζφατ〈ζ ακτιϖιτ〈στ. Γ〈τολϕα ϖισζοντ α φοσζφατ〈ζ ακτιϖιτ〈στ α σαϖανψ ταλαϕβα 

αδαγολτ κ〈λχιυµ (ΗΑΛΣΤΕ∆, 1964), α ν〈τριυµ−νιτρ〈τ, α νεηζφµεκ (ΜΙΚΑΝΟςΑ ετ αλ., 

2001). Νεµ ϖολτ ϖισζοντ γ〈τλ⌠ ηατ〈σα α ηερβιχιδεκ αλκαλµαζ〈σ〈νακ (ΓΙΑΝΦΡΕ∆Α ετ αλ., 

1993), τββεκ κζττ α χυκορρπ〈βαν 〈λταλ〈νοσαν αλκαλµαζοττ µεταµιτρον ηατ⌠ανψαγ 

ηερβιχιδνεκ (ΓΑ∆ΚΑΡΙ, 1984) σεµ. Α µ〈ρ εµλτεττ γ〈τλ⌠ σ σερκεντ! τνψεζ!κν τλ 

ρδεµεσ µεγϕεγψεζνι, ηογψ α κλνβζ! ϖσζακοκβαν ϖιζσγ〈λϖα ΚΙΣΣ ετ αλ. (1975) 

νψ〈ρον, ΡΑΜΙΡΕΖ−ΜΑΡΤΙΝΕΖ σ ΜχΛΑΡΕΝ (1996) 〈πριλισ−µ〈ϕυσ η⌠ναπβαν ταπασζταλτ 

χσχσοτ α ταλαϕ φοσζφατ〈ζακτιϖιτ〈σ〈βαν, µελψ σζαβ〈λψοσ σζεζον〈λισ ϖ〈λτοζ〈στ νεµ µυτατοττ 
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(∆ΡΑΓΑΝ−ΒΥΛΑΡ∆Α ετ αλ, 2000). Β〈ρ ΦΥ ετ αλ (1998) κσρλετβεν α ταλαϕτακαρ〈σ 

νϖελτε α φοσζφατ〈ζ ενζιµ ακτιϖιτ〈σ〈τ αλµαλτετϖνψ ταλαϕ〈βαν, α τµ〈ϖαλ µγισ κεϖσ 

κυτατ⌠ φογλαλκοζικ. 

 

2.4.2.2. Α σζαχηαρ〈ζ (ινϖερτ〈ζ) ενζιµ σζερεπε σ αζ ακτιϖιτ〈σ〈τ βεφολψ〈σολ⌠ τνψεζ!κ 

Α σζαχηαρ⌠ζνακ ηιδρολιτικυσ καταλζισ σορ〈ν γλκ⌠ζρα σ φρυκτ⌠ζρα τρτν! βοντ〈σ〈τ α 

σζαχηαρ〈ζ ενζιµ ϖγζι (ΕΧ 3.2.12.26.), µελψνεκ ακτιϖιτ〈σα ναγψβαν φγγ α ταλαϕτπυστ⌠λ 

(ΓΑΛΣΖΤϑΑΝ, 1978), αζον βελλ ισ ελσ!σορβαν α πΗ−τ⌠λ, α σζερϖεσανψαγ σ  

τ〈πανψαγταρταλοµτ⌠λ. Αζ ενζιµ µ∀κδσε σζεµποντϕ〈β⌠λ οπτιµ〈λισ πΗ ϖιζσγ〈λατ〈ϖαλ 

σζ〈µοσ κυτατ⌠ φογλαλκοζοττ (πλ.: ΦΡΑΝΚΕΝΒΕΡΓΕΡ σ ϑΟΗΑΝΣΟΝ, 1983/β; 

ςΑΥΓΗΑΝ σ ΜΑΛΧΟΛΜ, 1984) σ κσρλετι ερεδµνψεικ αζτ µυτατϕ〈κ, ηογψ α 

σζαχηαρ〈ζ οπτιµ〈λισ πΗ ιντεραλλυµα 4,2−5,5 κζττ ϖαν. Α πΗ οπτιµυµρα ϖονατκοζ⌠ 

αδατοκ τερν αζονβαν νινχσ τελϕεσ εγψετρτσ. ϑ⌠λ πλδ〈ζζα εζτ αζ α τνψ, ηογψ ΑΒ∆ΕΛ−

ΜΑΚΣΟΥ∆ ετ αλ. (1997) λγοσ, ΚΛΕΒΑΝΟςΙΧΗ σ ΜΟΡΟΖ (1998) σαϖασ κζεγβεν 

µρτ µαγασαββ σζαχηαρ〈ζ ακτιϖιτ〈στ. Α ταλαϕ τυλαϕδονσ〈γαι κζλ α σζερϖεσ σζνταρταλοµ, αζ 

σσζεσ νιτρογνταταλοµ (ΦΡΑΝΚΕΝΒΕΡΓΕΡ σ ϑΟΗΑΝΣΟΝ, 1983/α) ποζιτϖαν, αγψαγ−

σ αγψαγ〈σϖ〈νψ ταρταλοµ ϖισζοντ νεγατϖαν (ΡΟΣΣ, 1983) κορρελ〈λτ α σζαχηαρ〈ζ 

ακτιϖιτ〈σσαλ. Εζ υτ⌠ββι 〈λλτ〈σνακ ελλεντµονδανι λ〈τσζικ αζ, ηογψ αζ ενζιµ λεγναγψοββ 

µεννψισγβεν αζ λεδκεκβεν (ΚΑΝ∆ΕΛΕΡ ετ αλ., 1999) σ α ηυµυσζφρακχι⌠κβαν 

(ΝΑΡ∆Ι ετ αλ., 1999) φορδυλ ελ!. Α τεχηνολ⌠γιαι ελεµεκ ϖιζσγ〈λατα καπχσ〈ν ΤΤΗ ετ αλ. 

(1989) σ ΚℑΤΑΙ ετ αλ. (2002) α σζερϖεστρ〈γψ〈ζ〈στ, ΚℑΤΑΙ σ ΗΕΛΜΕΧΖΙ (1995) α 

ϖετσϖ〈λτ〈στ, αζον βελλ ισ α δικυλτρ〈σ τερµεσζτστ, ταλ〈λτα κεδϖεζ! ηατ〈σνακ α σζαχηαρ〈ζ 

ακτιϖιτ〈σρα νζϖε. Α νϖνψτακαρ⌠ φαϕι σσζεττελε (ΚΗΑΝ, 1970; ΝΟΩΑΚ, 1964), 

φεϕλεττσγι 〈λλαποτα, ιλλετϖε µαγα α ταλαϕτακαρ〈σ τνψε σζιντν κεδϖεζ!νεκ βιζονψυλτ (ΜΥ, 

1997).  Ηασονλ⌠αν µ〈σ ενζιµεκηεζ α σζαχηαρ〈ζ ακτιϖιτ〈σα ισ µυτατ σζεζον〈λισ ϖ〈λτοζ〈στ 

(ΧΟΡΤΕΖ ετ αλ., 1972), µελψετ α νϖνψτακαρ⌠ ϕελεντ!σ µρτκβεν κπεσ βεφολψ〈σολνι 

(ΧΗΕΝ ετ αλ., 2000). Α µικροβατ〈ρσυλ〈σοκ (ΣΤΕΜΜΕΡ ετ αλ., 1999) σ ακτιϖιτ〈σοκ 

ϖιζσγ〈λατα αλκαλµ〈ϖαλ ΑΒ∆ΕΛ−ΜΑΚΣΟΥ∆ ετ αλ. (1997) σζοροσ ποζιτϖ κορρελ〈χι⌠τ 

〈λλαπτοττ µεγ α γοµβασζ〈µ, α σζν−διοξιδτερµελσ σ α σζαχηαρ〈ζακτιϖιτ〈σ κζττ. Εζ 

υτ⌠ββιτ ΕΒΕΡΣΒΕΡΓΕΡ ετ αλ. (2000) ϖιζσγ〈λαται ισ αλ〈τ〈µασζτϕ〈κ. Α γ〈τλ⌠ ανψαγοκ 

ηατ〈σ〈νακ τανυλµ〈νψοζ〈σακορ α ΤΧΑ, ΠΜΑ, τολυολ, καρβαριλ σ ατραζιν ηατ⌠ανψαγοκατ 

κεδϖεζ!τλεννεκ, α παραθυ〈τοτ σ α γλιφοζ〈τοτ πεδιγ κεδϖεζ!νεκ τλτκ α σζακρ⌠κ 
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(ΑΒ∆ΕΛ−ΨΥΣΣΙΦ ετ αλ., 1976). Εζτ µεγερ!στϖε  ΓΙΑΝΦΡΕ∆Α ετ αλ. (1993) σζιντν 

ηατ⌠ανψαγτ⌠λ σ δ⌠ζιστ⌠λ φγγ! σερκεντστ, ϖαγψ γ〈τλ〈στ ταπασζταλτ. Ηασονλ⌠αν νη〈νψ 

πεσζτιχιδηεζ α νεηζφµεκνεκ α σζαχηαρ〈ζ ακτιϖιτ〈σ〈ρα γψακορολτ γ〈τλ⌠ ηατ〈σα σζιντν 

κιµυτατηατ⌠ (ΜΑΑΡΙΤ ΝΙΕΜΙ ετ αλ., 1998). 

 

2.4.2.3. Αζ υρε〈ζ ενζιµ σζερεπε σ αζ ακτιϖιτ〈σ〈τ βεφολψ〈σολ⌠ τνψεζ!κ 

Α καρβαµιδοτ αµµ⌠νι〈ρα βοντ⌠ υρε〈ζ ενζιµετ α λεγτββ µικροοργανιζµυσ σ α µαγασαββ 

ρενδ∀ νϖνψεκ τββσγε ισ τερµελι. Β〈ρ ερεδετε βιζονψταλαν, ακτιϖιτ〈σα ελσ!σορβαν α 

µικροβι〈λισ ερεδετ∀ σζαβαδενζιµ ακκυµυλ〈χι⌠νακ κσζνηετ! (∆ΗΑΡΜΑΚΕΕΡΤΗΙ σ 

ΤΗΕΝΑΒΑ∆Υ, 1996), µελψετ α ταλαϕ σζερϖεσ−σζερϖετλεν κοµπλεξυµα σταβιλιζ〈λ 

(ΧΑΣΑΝΟςΑ σ ΒΕΝΑςΙ∆ΕΣ, 1995). Α ηυµυσζαλκοτ⌠κ σ αγψαγ〈σϖ〈νψοκ φελλετν 

ϖαλ⌠ µεγκτ!δσ, ιλλετϖε α ηυµυσζκπζ!δσ σορ〈ν α σζερϖεσ κολλοιδοκβα ζ〈ρ⌠δ〈σ 

µεγακαδ〈λψοζζα, ηογψ α ναγψµρετ∀ προτε〈ζοκ αζ υρε〈ζ κζελβε ϕυσσανανκ σ λεβοντσ〈κ 

αζτ. Υγψανακκορ λεηετ!ϖ τεσζι, ηογψ σζυβσζτρ〈τ κερλϕν αζ ενζιµ κζελβε, σ α ρεακχι⌠ 

λεζαϕλ〈σα υτ〈ν αζ ενζιµκαταλζισ τερµκε ελτ〈ϖοζζον.  

∆ΚΗΑΡ σ ΜΙΣΗΡΑ (1983) σζεριντ α ταλαϕ νεδϖεσσγταρταλµ〈νακ σ τ〈πανψαγ 

ελλ〈τοττσ〈γ〈νακ ϖαν α λεγναγψοββ ηατ〈σα − α 20−60 χµ µλψσγβεν λεγιντενζϖεββεν 

µ∀κδ! (∆ΑΛΑΛ, 1985) − υρε〈ζ ακτιϖιτ〈σ〈ρα. ΣΖΕΓΙ (1986) σζεριντ α νεδϖεσσγταρταλµον 

σ α τ〈πανψαγ ελλ〈τοττσ〈γον κϖλ α η!µρσκλετ σ α σζυβσζτρ〈τκονχεντρ〈χι⌠ ισ 

µεγηατ〈ροζ⌠ ϕελεντ!σγ∀. Α φεντι τνψεζ!κ σζερεπτ τββ κυτατ⌠ ισ ϖιζσγ〈λτα. Α 

νεδϖεσσγταρταλοµ σ αζ υρε〈ζ ακτιϖιτ〈σ κζττ ΖΑΝΤΥΑ−ΒΡΕΜΝΕΡ (1977) νεµ, 

∆ΑΛΑΛ (1975/β) νεγατϖ ΒΑΡΥΑΗ σ ΜΙΣΗΡΑ (1984), ΚΥΜΑΡ σ ΩΑΓΕΜΕΤ 

(1984), ποζιτϖ κορρελ〈χι⌠τ ταλ〈λτ. Α νεδϖεσσγταρταλοµµαλ σζοροσαν σσζεφγγ! 

λεϖεγ!ζττσγ, α ταλαϕ οξιγνταρταλµα, σ αζ υρε〈ζ ακτιϖιτ〈σα κζττ ΚΙΣΣ ετ αλ. (1975) νεµ 

ταλ〈λτ οκ−οκοζατι καπχσολατοτ. Α ϖιζσγ〈λατι παραµτερεκ β!ϖτσϖελ αζ σσζεσ 

νιτρογνταρταλοµ (ΒΑΡΥΑΗ σ ΜΙΣΗΡΑ., 1984; ΡΑΟ σ ΓΗΑΙ, 1985), αζ αγψαγταρταλοµ 

(ΡΕ∆∆Ψ ετ αλ., 1996), α σζερϖεσανψαγ ταρταλοµ (ΒΟΡΙΕ, 1982; ΧΑΣΑΝΟςΑ, 1995; 

ΕΦΦΡΟΝ ετ αλ., 2000; ΓΟΝΖΑΛΕΖ ετ αλ., 1984), σ αζ υρε〈ζ ακτιϖιτ〈σ κζττ ποζιτϖ 

κορρελ〈χι⌠τ ταπασζταλτακ, µελψ µινδαδδιγ φενν〈λλ, αµγ αζ ενζιµ µεννψισγε νεµ λπι τλ 

ταλαϕρσζεχσκκ ϖδ!καπαχιτ〈σ〈τ. ΖΑΝΤΥΑ σ ΒΡΕΜΝΕΡ (1977) α Τ ρτκ, ∆ΑΛΑΛ 

(1975/α) α ταλαϕ οξαλ〈τολδηατ⌠ ϖασ σ αλυµινιυµ ταρταλµα, α ταλαϕ η!µρσκλετε (10 σ 70 
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οΧ κζττ) σ αζ υρε〈ζ ακτιϖιτ〈σ κζττ ταλ〈λτ ποζιτϖ σσζεφγγστ. ΣΠΕΙΡ (1984) ϖιζσγ〈λατι 

ερεδµνψειϖελ σζεµβεν ΣΑΗΡΑΩΑΤ (1983), ΡΑΟ σ ΓΗΑΙ (1985), ΒΑΡΥΑΗ σ 

ΜΙΣΗΡΑ (1984) σ ΡΕ∆∆Ψ ετ αλ. (1996) α σζερϖεσ−σζνταρταλοµ σ αζ υρε〈ζ ακτιϖιτ〈σ 

κζττ ποζιτϖ κοορελ〈χι⌠τ ταλ〈λτ. Αζ οπτιµ〈λισ σζυβσζτρ〈τ κονχεντρ〈χι⌠ιγ α Μιχηαελισ−

Μεντεν εγψενλεττελ ϕ⌠λ λερηατ⌠ (ΣΙΝΓΗ, 1984) υρε〈ζ ακτιϖιτ〈σ µαξιµ〈λισ ρτκτ 

ΣΑΛΑΜΑ ετ αλ. (1992) 2,5−4,5%−οσ καρβαµιδ κονχεντρ〈χι⌠ κζττ µρτε. Αζ υρε〈ζ πΗ 

οπτιµυµ〈νακ µεγτλσβεν α κυτατ⌠κ ϖλεµνψε ελτρ!. ΠΕΤΙΤ ετ αλ. (1976) 6,5−7, 

ΜΑΨ−∆ΟΥΓΛΑΣ (1976) 8,8−9 κζ τεσζι αζτ α πΗ ταρτοµ〈νψτ, αµελψ αζ υρε〈ζ ενζιµ 

µ∀κδσηεζ οπτιµ〈λισ. Α ϖλεµνψκλνβσγεκ ϖαλ⌠σζν∀λεγ αζ ελτρ! 

σζυβσζτρ〈τκονχεντρ〈χι⌠ κϖετκεζµνψει.  

Α τλ φολψαµ〈ν αζ ακτιϖιτ〈σ φολψαµατοσαν ν!ττ (∆ΟΡΜΑΡ ετ αλ., 1984), δε α λεγµαγασαββ 

υρε〈ζ ακτιϖιτ〈στ ΛΙΓΕΤΦΑΛΥΣΙ (1991) ταϖασσζαλ σ !σσζελ ΣΑΗΡΑΩΑΤ (1984) κσ! 

νψ〈ρον ταπασζταλτα. ΜΟΛΛΕΡ (1979) σζεριντ α νϖνψτ〈ρσυλ〈σ µιλψενσγε νεµ, 

ΑΡΥΝΑΧΗΑΛΟΜ ετ αλ. (1999) σζεριντ ϖισζοντ βεφολψ〈σολϕα αζ ακτιϖιτ〈στ.  

Α τερµεσζτστεχηνολ⌠για ηατ〈σ〈νακ (ΚΛΟΣΕ σ ΤΑΒΑΤΑΒΑΙ, 2000; ΣΤΕΜΜΕΡ ετ αλ., 

2000) ϖιζσγ〈λατα καπχσ〈ν ΦΥ ετ αλ. (1998) α γψεπ σ ζλδτρ〈γψα µυλχσ, ΒΑΡΥΑΗ σ 

ΜΙΣΗΡΑ (1984) α νϖνψβορτοττσ〈γ, ΜχΝΑΥΓΗΤΟΝ ετ αλ. (1997) αζ ιντενζϖ 

λεγελτετσ υρε〈ζ ακτιϖιτ〈σρα γψακορολτ κεδϖεζ! ηατ〈σ〈ρα ηϖϕα φελ α φιγψελµετ. 

ΡΕ∆∆Ψ ετ αλ., (1996) α ηοµοκταρταλοµ, ΒΟΡΙΕ (1982) α πΗ νϖεκεδσε µελλεττ, ΚℑΤΑΙ 

ετ αλ. (2001) α γλεϕεσ, καρβον〈τοσ σ σζικεσ ταλαϕοκβαν µρτ αλαχσονψαββ υρε〈ζ ακτιϖιτ〈στ. 

Εγψεσ κυτατ⌠κ σζεριντ α κ〈λχιυµ ιον ϕελενλτε η〈τρ〈νψοσαν (ΓΑΛΣΤΨΑΝ, 1958), α 

κ〈λχιυµ−οξιδ ελ!νψσεν (ΖΑΝΤΥΑ σ ΒΡΕΜΝΕΡ, 1977) ηατ α ταλαϕ υρε〈ζ ακτιϖιτ〈σ〈ρα. 

Εηηεζ καπχσολ⌠δϖα ΡΑΟ σ ΓΗΑΙ (1985) ΧαΧΟ3 ταρταλοµ νϖεκεδσϖελ χσκκεν!, 

ΚΥΜΑΡ σ ΩΑΓΕΝΕΤ (1984) νϖεκϖ! υρε〈ζακτιϖιτ〈στ ταπασζταλτ. Α µ∀ϖελετλεν ταλαϕον 

(ΧΟΟΚΣΟΝ σ ΛΕΠΙΕΧΕ, 1996) σ µονοκυλτρ〈σ τερµεσζτσ εσετν (ΚℑΤΑΙ σ 

ΗΕΛΜΕΧΖΙ, 1995) σζιντν αλαχσονψαββ υρε〈ζ ακτιϖιτ〈σρα κελλ σζ〈µτανι.  

Α ταλαϕερ!−γαζδ〈λκοδ〈σ σ αζ υρε〈ζ ακτιϖιτ〈σ καπχσολατ〈νακ ϖιζσγ〈λατακορ ΖΑΝΤΥΑ σ 

ΒΡΕΜΝΕΡ (1976, 1977) σεµ α καρβαµιδ κεζελσεκ, σεµ πεδιγ αζ 500 ππµ 

µεννψισγβεν κιϕυττατοττ Ν, Π, Κ, Σ εσετβεν νεµ ταπασζταλτ ακτιϖιτ〈σϖ〈λτοζ〈στ. ΖΑΜΑΝ 

ετ αλ (1999) ϖισζοντ ακτιϖιτ〈σνϖεκεδστ µρτ τρ〈γψαλ κιϕυττατ〈σ〈τ κϖετ!εν. ΑΝΤΟΝΙΝ 

σ ΣΝΨ∆ΕΡ (2003) α ταλαϕµ∀ϖελσ σ α τ〈πανψαγελλ〈τ〈σ υρε〈ζ ακτιϖιτ〈σρα γψακορολτ 
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ηατ〈σ〈νακ ϖιζσγ〈λατα αλαπϕ〈ν εζεν ενζιµ ακτιϖιτ〈σ〈τ α ταλαϕ µιν!σγνεκ ρζκενψ 

βιοινδικ〈τορ〈νακ νεϖεζι. 

Α ταλαϕ µικροβασσζεττελτ ϖιζσγ〈λϖα α κυτατ⌠κ αζ σσζβακτριυµ σζ〈µ (ΒΑΡΥΑΗ σ 

ΜΙΣΗΡΑ, 1984), α φεηρϕεβοντ⌠κ (ΓΟΝΖΑΛΕΖ ετ αλ., 1981), αζ αµµονιφικ〈λ⌠κ σζ〈µα 

(ΓΟΜΕΖ σ ΝΑΓΕΣΩΑΡΑ, 1996) σ αζ υρε〈ζ ακτιϖιτ〈σ κζττ νεγατϖ κορρελ〈χι⌠τ 

ταλ〈λτακ. Ποζιτϖαν ηατοττ ϖισζοντ αζ ακτιϖιτ〈σρα α  δενιτριφικ〈λ⌠κ σ νιτρογνκτ!κ 

(ΓΟΜΕΖ σ ΝΑΓΕΣΩΑΡΑ, 1996), ϖαλαµιντ α νιτριφικ〈λ⌠κ σ α νιτρογντ µοβιλιζ〈λ⌠κ 

(ΚΑΝ∆ΕΛΕΡ ετ αλ., 1994) µαγασαββ σζ〈µα. ΑΒ∆ΕΛ−ΜΑΚΣΟΥ∆ (1997) ϖισζοντ ποζιτϖ 

κορρελ〈χι⌠τ µυτατοττ κι α α βακτριυµσζ〈µ, α γοµβασζ〈µ, α σζν−διοξιδ τερµελσ σ αζ 

υρε〈ζ ακτιϖιτ〈σ κζττ.  

Αζ ινηιβιτοροκ κζλ αζ 50 ππµ µεννψισγ∀ Ν−σερϖε σ ΑΜ (ΒΡΕΜΝΕΡ σ ∆ΟΥΓΛΑΣ, 

1971), ϖαλαµιντ α 2000 ππµ µεννψισγ∀ νεµ ϖζολδηατ⌠ σ⌠κ φορµ〈ϕ〈βαν λϖ! 

νεηζφµεκ νεµ γ〈τολτ〈κ αζ ακτιϖιτ〈στ (ΖΑΝΤΥΑ σ ΒΡΕΜΝΕΡ, 1977). Αζονβαν α 

ϖζολδηατ⌠ φορµ〈βαν λϖ! Αγ, Ηγ, Χα, στβ., γ〈τλ⌠ ηατ〈σα κιµυτατηατ⌠ (ΒΡΕΜΝΕΡ σ 

∆ΟΥΓΛΑΣ, 1971). Εζτ τ〈µασζτϕα αλ〈 ΓΑΡΧΙΑ−ΓΙΛ ετ αλ. (2000) κσρλετε, µελψνεκ σορ〈ν 

α νεηζφµεκκελ σζεννψεζεττ ϖ〈ροσι κοµποσζτ χσκκεντεττε α ταλαϕ υρε〈ζ ακτιϖιτ〈σ〈τ.  

Α νϖνψϖδ! σζερεκ αλκαλµαζ〈σα σορ〈ν ΣΑΝΤΟΣ σ ΜΟΝΤΕΙΡΟ(1994) αζ αλδικαρβ σ 

αζ ενδοσζυλφ〈ν ηατ⌠ανψαγοκ εσετβεν νεµ, ΑΒ∆ΥΛ σ ΚΑΛΑΜ (1996) α τριδεµορφ 

ηατ⌠ανψαγ εσετβεν κονχεντρ〈χι⌠τ⌠λ φγγ! ακτιϖιτ〈σχσκκενστ φιγψελτ µεγ. 

 

2.4.2.4. Α καταλ〈ζ ενζιµ σζερεπε σ αζ ακτιϖιτ〈σ〈τ βεφολψ〈σολ⌠ τνψεζ!κ 

Α ηιδρογν−περοξιδνακ ϖζρε σ οξιγνρε ϖαλ⌠ βοντ〈σ〈τ µεγγψορστ⌠ καταλ〈ζ ενζιµ (Ε.Χ. 

1.11.1.6.) ακτιϖιτ〈σ〈τ α ϖετσϖ〈λτ〈σ (ΣΑΜΥΕΛ σ ΚΙΣΣ, 1999), α κζεπεσ αδαγ µ∀τρ〈γψα 

κιϕυττατ〈σα σ αζ ιστ〈λλ⌠τρ〈γψ〈ζ〈σ νϖελτε (ΚℑΤΑΙ, 2000; ΓΑΡΧΙΑ−ΓΙΛ ετ αλ., 2000; 

ΜΙΚΗΑΙΛΟςΣΚΑΨΑ σ ΒΑΤΧΗΙΛΟ, 2002), α ναγψ αδαγ µ∀τρ〈γψ〈ζ〈σ (ΚℑΤΑΙ σ 

ΗΕΛΜΕΧΖΙ., 1995) σ α ταλαϕ κεδϖεζ!τλεν, τµρδττ 〈λλαποτα (ΛΙ ετ αλ., 2002) 

χσκκεντεττε. Τερµσζετσ κρλµνψεκ κζττ α καταλ〈ζ ακτιϖιτ〈σα α χελλυλ〈ζ ακτιϖιτ〈σσαλ 

(ΛΙΝΕ, 1983), σ α σζερϖεσανψαγ ταρταλοµµαλ ποζιτϖαν (ΡΟΙΖΙΝ σ ΕΓΕΡΟς, 1972), α 

µλψσγγελ νεγατϖαν (ΣΖΕΓΙ, 1989) κορρελ〈λ.  ∆ΡΑΓΑΝ−ΒΥΛΑΡ∆Α (1999) 

σζαβ〈λψταλαν ϖ〈λτοζ〈στ, ΚΟςℑΧΣ (1990) νψ〈ρι σ !σζι χσχσοτ φιγψελτ µεγ α ταλαϕ καταλ〈ζ 
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ακτιϖιτ〈σ〈βαν. Ηασονλ⌠ σζεζοναλιτ〈στ σ α νϖνψτακαρ⌠τ⌠λ φγγ!εν ϖ〈λτοζ⌠ ακτιϖιτ〈στ µ〈ρ 

ργεββι πυβλικ〈χι⌠κβαν ισ φελλεληετνκ (ΚΗΑΝ, 1970; ΛΑΤΨΠΟςΑ, 1965) 

Α τριφλυραλιν σ α κλορτηαλ−διµετιλ ηερβιχιδ ηατ⌠ανψαγοκ ϖισζοντ χσακ α τερµεσζτσι 

γψακορλατβαν αλκαλµαζοττν〈λ ναγψοββ δ⌠ζισ εσετν οκοζτακ ενζιµγ〈τλ〈στ 

(ΠΡΟΚΟΠΕΝΚΟ σ ΜΥΣΙΝΑ, 1983). Εγψβ πεσζτιχιδεκκελ ϖισζοντ ϖαγψ 

ακτιϖιτ〈σχσκκενστ ϖαγψ ακτιϖιτ〈σνϖεκεδστ σζλελτεκ (ΑΒ∆ΕΛ−ΨΥΣΣΙΦ ετ αλ., 1976). 

 

2.4.2.5. Α δεηιδρογεν〈ζ ενζιµ σζερεπε σ αζ ακτιϖιτ〈σ〈τ βεφολψ〈σολ⌠ τνψεζ!κ 

Α δεηιδρογεν〈ζ ενζιµ χσακ ιντακτ σεϕτεκ σζερϖεσ ρσζεκντ λεηετ ϕελεν α ταλαϕβαν (ΣΖΑΒ, 

1986). Μ∀κδσκ σορ〈ν αεροβ κρλµνψεκ κζττ οξιγνρε ϖισζικ α σζυβσζτρ〈τρ⌠λ 

λεϖ〈λασζτοττ ηιδρογντ, αµι αζζαλ ϖζζ εγψεσλ. Εζζελ σζεµβεν αναεροβ ϖισζονψοκ µελλεττ 

α λεϖ〈λασζτοττ ηιδρογντ νεµ οξιδ〈λϕ〈κ, σ α ηιδρογν ακχεπτορ α δεηιδρογεν〈ζ 

κοενζιµϕϖ ϖ〈λικ. 

Α λεγϕοββαν α νεδϖεσσγταρταλοµ σ α τ〈πανψαγσζιντ 〈λταλ βεφολψ〈σολτ (∆ΚΗΑΡ σ 

ΜΙΣΗΡΑ, 1983) δεηιδρογεν〈ζ ακτιϖιτ〈σ α ϖεγετ〈χι⌠σ ιδ!σζακβαν 〈λταλ〈βαν µαγασαββ, 

µιντ α νϖνψζεττελ νεµ φεδεττ ταλαϕβαν (ΒΑΡΥΑΗ σ ΜΙΣΗΡΑ, 1984), σ τλεν νϖεκϖ! 

τενδενχι〈ϕ (∆ΟΡΜΑΡ ετ αλ., 1984). Τρβελι εληελψεζκεδστ τεκιντϖε α λεγναγψοββ 

µεννψισγβεν α ρηιζοσζφρ〈βαν φορδυλ ελ! (ΜΑΜΑΤΗΑ ετ αλ., 2001) σ ακτιϖιτ〈σα α 

ταλαϕσζελϖνψβεν φγγ!λεγεσεν λεφελ ηαλαδϖα χσκκεν (ΜΥΣΑ σ ΜΥΚΗΤΑΡ, 1969). 

Ακτιϖιτ〈σ〈ρα ποζιτϖ ηατ〈σσαλ ϖαν α ταλαϕ σζερϖεσ−σζν σ σσζεσ νιτρογν ταρταλµα 

(ΒΑΡΥΑΗ, 1984; ΡΑΟ σ ΓΗΑΙ, 1985), ϖισζοντ νεγατϖαν κορρελ〈λ αζ σσζβακτριυµ 

σζ〈µµαλ (ΒΑΡΥΑΗ, 1984), σ α ΧαΧΟ3 ταρταλοµµαλ, ϖαλαµιντ α πΗ−ϖαλ (ΡΑΟ σ ΓΗΑΙ, 

1985). Εζ υτ⌠ββι µεγ〈λλαπτ〈στ ΑΒ∆ΕΛ−ΜΑΚΣΟΥ∆ (1997) σ ΠΑΣΧΑ σ ΚΙΣΣ (1999) 

κσρλετει χ〈φολϕ〈κ. Α τερµσζετεσ κρνψεζετ ηατ〈σ〈νακ ρτκελσεκορ νεµ ηαγψηατ⌠ 

φιγψελµεν κϖλ α νϖνψβορτοττσ〈γ σ α χσαπαδκελλ〈τοττσ〈γ σζερεπε σεµ. Α 

δεηιδρογεν〈ζ σζεζον〈λισαν ινγαδοζ⌠ ακτιϖιτ〈σα α χσαπαδκοσαββ ϖεκβεν σ α 

νϖνψζεττελ φεδεττ τερλετεκεν ϖολτ µαγασαββ (ΘΥΙΛΧΗΑΝΟ σ ΜΑΡΑΝΟΝ, 2002). 

ςιζσγ〈λαταικ σορ〈ν ε κτ υτ⌠ββι τνψεζ!νεκ αζ δεηιδρογεν〈ζ ακτιϖιτ〈σ〈ρα γψακορολτ 

σζερεπε ναγψοββ ϖολτ, µιντ α µ∀ϖελσι ρενδσζερ. 

Αζ αγροτεχηνικαι εσζκζκ κζλ α τρ〈γψ〈ζ〈σ (ΓΑΡΧΙΑ−ΓΙΛ ετ αλ., 2000) σ α ϖετσϖ〈λτ〈σ 

(ΣΑΜΥΕΛ σ ΚΙΣΣ, 1999) σζιντν κεδϖεζ α δεηιδρογεν〈ζ ακτιϖιτ〈σ〈νακ. Α τ〈πελεµεκ, 
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ιλλετϖε α ταλαϕβαν ϕελενλϖ! ϖεγψλετεκ κζλ α ϖασ(ΙΙΙ)−οξιδ, α µανγ〈ν(Ις)−οξιδ, α σζυλφ〈τ, 

α φοσζφ〈τ σ α κλοριδ νϖελικ, αζ 〈λταλ〈νοσ ελεκτρονακχεπτορκντ σζ〈µον ταρτοττ νιτρ〈τ, νιτριτ 

σ ϖασ(ΙΙΙ) ιον χσκκεντικ αζ ακτιϖιτ〈στ (ΒΡΕΜΝΕΡ σ ΤΑΒΑΤΑΙ, 1973; ΣΖΑΒ, 1986). 

Α µεσζεζσ 〈λταλ〈βαν ϕ⌠ ηατ〈σσαλ ϖαν α δεηιδρογεν〈ζ ακτιϖιτ〈σ〈ρα, αζονβαν ναγψ αδαγ 

τρ〈γψ〈ζ〈σσαλ κοµβιν〈λϖα, εζ α ηατ〈σ κεδϖεζ!τλενν ϖ〈λικ (ΚΟΠΕΡ σ ΠΙΕΤΡΟΩΣΚΑ, 

2001). Υγψανχσακ χσκκεντι α δεηιδρογεν〈ζ ακτιϖιτ〈σ〈τ α ταλαϕ νεηζφµ σζεννψεζεττσγε 

(ΓΟΝΓ ετ αλ., 1997; ΜΙΚΑΝΟςΑ ετ αλ., 2001; 2002; ΨΕΑΤΣ ετ αλ., 1994). Αζ υρε〈ζηοζ 

ηασονλ⌠αν α δεηιδρογεν〈ζ ακτιϖιτ〈σ〈τ σεµ βεφολψ〈σολτα α τριδεµορφ ηατ⌠ανψαγ γοµβαλ! 

σζερ κιϕυττατ〈σα (ΑΒ∆ΥΛ σ ΚΑΛΑΜ, 1996), εγψεσ ινσζεκτιχιδεκ ϖισζοντ ρϖιδ ιδειγ 

γ〈τολτ〈κ α δεηιδρογεν〈ζ µ∀κδστ (ΤΥ, 1997), αµιτ ΛΙΑΟ (2002) τριαζοπηοσ−σζαλ 

ϖγζεττ κσρλετει ισ ιγαζολνακ. Υγψανχσακ χσκκεντικ α δεηιδρογεν〈ζ ακτιϖιτ〈σ〈τ α 

ταλαϕβαν ϕελενλϖ! νεηζφµεκ ισ (ΜΙΚΑΝΟςΑ ετ αλ., 2001; ΨΕΑΤΣ ετ αλ., 1994; ΓΟΝΓ 

ετ αλ., 1997). 

 

2.4.3. Α ταλαϕµικροβ〈κ σζ〈µ〈τ σ ακτιϖιτ〈σ〈τ βεφολψ〈σολ⌠ τνψεζ!κ 

Α µικροοργανιζµυσοκ σζ〈µα, ιλλετϖε σσζεσ µεννψισγε νεµχσακ α ϖζβεν, α λεϖεγ!βεν, 

αζ λελµισζερβεν, στβ., ηανεµ α ταλαϕβαν ισ αζ εγψικ λεγφοντοσαββ µιν!σγετ ϕελζ! 

παραµτερ, σ γψ α µικροβ〈κ τερµσζετεσ ακτιϖιτ〈σ〈νακ, ηατ〈σκιφεϕτσνεκ σοκ εσετβεν µγ 

ϕελενλεγ ισ �ϕελζ!ρτκεκντ� ηασζν〈λϕ〈κ. 

Α ταλαϕµικροβιολ⌠γυσοκ τββσγνεκ ϖλεµνψε σζεριντ αζονβαν α ταλαϕ σσζεσ 

µικροβασζ〈µα � σ αζ, ηογψ αζοκ µιλψεν ταξον⌠µιαι χσοπορτβα ταρτοζνακ � ελγγ 

κζµβσ α ηατ〈σ σζεµποντϕ〈β⌠λ. Σοκαν γψ ϖλικ, ηογψ α µικροοργανιζµυσοκ σζ〈µ〈ν〈λ 

φοντοσαββ αννακ ισµερετε, ηογψ αδοττ κρνψεζετι φελττελεκ ηογψαν ηατνακ αζοκ λεττανι 

φολψαµαταιρα. ΣΖΑΒ (1989) σζεριντ α �βακτριυµ σζ〈µ�−νακ, µιντ παραµτερνεκ ϖιηαροσ 

µλτϕα ϖαν, σ µ〈ρ α 40−εσ ϖεκβεν βε κελλεττ λ〈τνι, ηογψ αζ σσζεσ βακτριυµσζ〈µ σεµ 

γψακορλατιλαγ, σεµ ελµλετιλεγ νεµ λεηετ α ταλαϕτερµκενψσγ ινδικ〈τορα. Μγινκ〈ββ 

ρϖνψεσ εζ ακκορ, ηα ΦΕΗ⊃Ρ (1954) 〈λταλ µεγ〈λλαπτοττ βακτριυµσζ〈µ σζεζον〈λισ, 

ναπσζακοσ ινγαδοζ〈σ〈τ, σ!τ ⌠ρ〈νκντι ϖ〈λτοζ〈σ〈τ ισ φιγψελεµβε ϖεσσζκ. ⊃ππεν εζρτ α 

κυτατ⌠κ τββσγε αζ σσζεσ βακτριυµσζ〈µ µελλεττ ελ!σζερεττελ ϖιζσγ〈λϕα α γοµβασζ〈µοτ, α 

χελλυλ⌠ζβοντ⌠κ, νιτρογνκτ!κ, σ νιτριφικ〈λ⌠κ µεννψισγτ α ταλαϕ βιολ⌠γιαι ακτιϖιτ〈σ〈νακ 

µρσρε (ςΕΡΕΣ, 1999; ςΕΡΕΣ σ ΚℑΤΑΙ, 2000; 2003). 



 

 

27 
 

 

Α ταλαϕβαν αδοττ ιδ!ποντβαν ταλ〈ληατ⌠ βακτριυµοκ µεννψισγτ σζ〈µοσ ταλαϕφιζικαι 

(ΒΑΨΟΥΜΙ ετ αλ., 1999; Φ⇐ΖΨ ετ αλ., 2003), ταλαϕκµιαι (ΚℑΤΑΙ ετ αλ., 1999; ςΙςΑ ετ 

αλ., 2003) σ κολ⌠γιαι τνψεζ! βεφολψ〈σολϕα (Β⊆Ρ ετ αλ, 1999; ΠℑΝΤΟΣ−∆ΕΡΙΜΟςΑ, 

1980; ΣΖΑΒ, 1974; ΤΣΙΜΙΛΛΙ ετ αλ., 2000).  

Α κµιαι τνψεζ!κ κζλ ΑΡΥΝΑΧΗΑΛΑΜ ετ αλ (1999) α ταλαϕ τ〈πανψαγταρταλµ〈τ τεκιντι 

α λεγφοντοσαββνακ α µικοροργανιζµυσοκ σζ〈µ〈τ ιλλετ!εν. Εζτ ϖιζσγ〈λϖα, ςΙΡℑΓ (1981) 

χσακ ναγψ αδαγ µ∀τρ〈γψ〈ζ〈σ εσετν ταπασζταλτ λνψεγεσ ϖ〈λτοζ〈στ α βακτριυµοκ σζ〈µ〈νακ 

σ φαϕι σσζεττελνεκ ϖ〈λτοζ〈σ〈βαν, µελψετ ΚℑΤΑΙ σ ΗΕΛΜΕΧΖΙ (1995) α γοµβασζ〈µρα 

ϖονατκοζ⌠αν ισ ιγαζνακ ταρτ. ΒΕΝΙΤΕΖ ετ αλ. (2000) κσρλετβεν α ταλαϕ νϖεκϖ! 

σζερϖεσανψαγταρταλµα α µικροβ〈κ σζ〈µ〈νακ νϖεκεδστ ερεδµνψεζτε, µελψετ ΠΟΛΛ ετ αλ 

(2003) σζερϖεστρ〈γψ〈ζ〈σι ταρταµκσρλετβεν ιγαζολτ. 

Α ταλαϕ πΗ ρτκτ ϖιζσγ〈λϖα ΦΑΛΑΠΠΙ ετ αλ (1994) αζτ ταπασζταλτα, ηογψ α γοµβασζ〈µ α 

ταλαϕ πΗ−ϕ〈νακ χσκκενσϖελ π〈ρηυζαµοσαν ν!ττ, µγ αζ σσζεσ βακτ〈ριυµσζ〈µ νεµ 

ϖ〈λτοζοττ.  

ΣΑΝΤΡΥΧΚΟςΑ σ ΣΙΜΕΚ (1996) ϖιζσγ〈λαται σζεριντ α ταλαϕβαν τερµελ!δττ ΧΟ2 

µεννψισγνεκ χσκκενσε µαγα υτ〈ν ϖοντα α µικροβι〈λισ βιοµασσζα σ α µικροβι〈λισ 

ακτιϖιτ〈σ χσκκενστ, α τλζοττ µεννψισγ∀ ΧΟ2−οτ ϖισζοντ α µικροβ〈κ νεµ κπεσεκ 

ηασζνοστανι. 

Αζ αγροτεχηνικα ηατ〈σ〈τ ρτκελϖε ΡΥΝΟΩΣΚΑ−ΗΡΨΝΧΖΥΚ (2000) α µ∀ϖελετλεν 

ταλαϕβαν µρτ µαγασαββ σσζεσ βακτριυµσζ〈µοτ. Α µονοκυλτρ〈σ τερµεσζτσ σορ〈ν 

ΚℑΤΑΙ σ ΗΕΛΜΕΧΖΙ (1995) α χελλυλ⌠ζβοντ⌠κ σ α νιτριφικ〈λ⌠κ σζ〈µ〈νακ χσκκενστ 

ταπασζταλτα. 

Α τακαρ⌠ανψαγοκ σεγτικ α ταλαϕτ α νεδϖεσσγ ϕοββ ϖισσζαταρτ〈σ〈βαν, εζ〈λταλ κεδϖεζ!ββ 

φελττελεκετ βιζτοστανακ α µικροβ〈κ σζαποροδ〈σ〈ηοζ (ΩΕΙΕΡ ετ αλ, 1998), µελψνεκ 

καπχσ〈ν ΒΥΒℑΝ ετ αλ. (1997) σ ΛΑΚΑΤΟΣ ετ αλ. (2001) τακαρ⌠ανψαγοκ αλκαλµαζ〈σα 

εσετν α χελλυλ⌠ζβοντ⌠−, νιτρογνκτ!−, σ νιτριφικ〈λ⌠ βακτριυµοκ σζ〈µ〈νακ νϖεκεδστ 

µρτε ιντεγρ〈λτ αλµαλτετϖνψ ταλαϕ〈βαν. Α µυλχσοζ〈σ ΡΟΣΕΜΕΨΕΡ ετ αλ. (2000) σζεριντ ισ 

στιµυλ〈λϕα α µικροβ〈κατ. 

Α φεντιεκβ!λ κιινδυλϖα � σ σαϕ〈τ κσρλετεκρε αλαποζοττ � ϖλεµνψνκ αζ, ηογψ α 

µικροοργανιζµυσοκ σζ〈µα σ ακτιϖιτ〈σα εγψττεσ ϖιζσγ〈λατα αδηατ µεγβζηατ⌠ 

ερεδµνψεκετ.  

 

2.5. ℑττεκιντσ α ταλαϕ µικροβιολ⌠γιαι ϖιζσγ〈λατι µ⌠δσζερειρ!λ 
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Σοκακ σζεριντ α ταλαϕ βιολ⌠γιαι ακτιϖιτ〈σ〈νακ ϖιζσγ〈λατ〈ϖαλ α ταλαϕλακ⌠ µικροοργανιζµυσοκ 

κϖαντιτατϖ ϖ〈λτοζ〈σα ισ µεγφελελ!εν ρεγισζτρ〈ληατ⌠. Μεγτλσνκ σζεριντ − δε τββ κυτατ⌠ 

ϖλεµνψε ισ αζ − α ϖιζσγ〈λατοκ σορ〈ν αλκαλµαζοττ βιολ⌠γιαι ακτιϖιτ〈σι µ⌠δσζερεκ νεµ − 

ϖαγψ χσακ µεγκζελτ!εν − ϕελζικ α ταλαϕµικρ⌠β〈κ µεννψισγνεκ σ φαϕι σσζεττελνεκ 

ϖ〈λτοζ〈σ〈τ.  

Α ταλαϕβαν λεζαϕλ⌠ µικροβιολ⌠γιαι φολψαµατοκ ιντενζιτ〈σ〈νακ 〈λταλ〈νοσ ελβρ〈λ〈σ〈ρα ελγ 

σζλεσ κρβεν αλκαλµαζζ〈κ α ταλαϕ σζν−διοξιδ προδυκχι⌠ϕ〈νακ µρσν αλαπυλ⌠ 

ελϕ〈ρ〈σοκατ. Α σζν−διοξιδ προδυκχι⌠ µελλεττ α ταλαϕ οξιγν ελνψελσνεκ κιµυτατ〈σ〈ϖαλ α 

ταλαϕοκ γ〈ζχσερϕνεκ ρσζλετεσεββ µεγισµερσε ισ λεηετ!ϖ ϖ〈λικ.  

Α βιολ⌠γιαι ακτιϖιτ〈σ µρσε κλνβζ! ρσζφολψαµατοκρα ισ (πλδ〈υλ ενζιµακτιϖιτ〈σ, 

πολιφενολ−οξιδ〈ζ, δεηιδρογεν〈ζ, σζαχηαρ〈ζ, καταλ〈ζ, στβ) κιτερϕεδ. Αζ ιδε ϖονατκοζ⌠ 

µ⌠δσζερεκετ ΣΖΕΓΙ (1979) ρσζλετεσεν ισµερτετι.  

Αζ εµλτεττ σζν−διοξιδτερµελσ, οξιγνφογψασζτ〈σ σ ενζιµακτιϖιτ〈σ µελλεττ ϕ⌠λ ισµερτεκ α 

ρεινοκυλ〈χι⌠σ βιοµασσζαβεχσλσσελ, α ταλαϕ ΑΤΠ µεννψισγνεκ κιµυτατ〈σ〈ϖαλ, α 

µικρ⌠β〈κ σπεχιφικυσ σεϕτφαλ−αλκατελεµεινεκ µεννψισγι µρσϖελ, ελεκτρονµικροσζκ⌠ποσ 

σεϕτσζ〈µ−σ βιοµασσζα µεγηατ〈ροζ〈σ〈ϖαλ, σπεχιφικυσ βιοκµιαι ακτιϖιτ〈σ µικρ⌠β〈κ 

κϖαντιτατϖ κιµυτατ〈σ〈ϖαλ, χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ µεγηατ〈ροζ〈σ〈ϖαλ φογλαλκοζ⌠ 

µ⌠δσζερεκ. Α φελσορολτακ κζλ αζτ α κεττ!τ εµελϕκ κι ρσζλετεσεββ ισµερτετσρε, 

αµελψεκκελ µαγυνκ ισ φογλαλκοζτυνκ.  

Αζονβαν µιελ!ττ αζοκ ισµερτετσρε ρ〈τρννκ µεγ κελλ εµλτεννκ, ηογψ νεµχσακ α 

µ⌠δσζερεκ ιλψεν σοκρτ∀εκ, ηανεµ αζοκ φεληασζν〈λ〈σι λεηετ!σγει ισ. Α καποττ ρτκεκ 

υγψανισ φεληασζν〈ληατ⌠κ α ταλαϕ διαγνοσζτιζ〈λ〈σ〈βαν σ βονιτ〈λ〈σ〈βαν α µεζ!γαζδασ〈γι 

ηασζνοστ〈σ ϖιζσγ〈λατ〈βαν, µονιτορινγ ρενδσζερ σ εγσζσγγψι ϖονατκοζ〈σ ϕελλεµζσεκ 

κσζτσνλ, αζ κοσζισζτµ〈κ τρκπεζσνλ σ σζ〈µοσ µ〈σ τερλετεν. ⊆γψ πλδ〈υλ α 

σζεννψεζεττ ταλαϕοκ ρεκυλτιϖ〈χι⌠ϕα σικερεσσγνεκ µεγτλσβεν. 

Α ταλαϕ βιολ⌠γιαι ακτιϖιτ〈σ〈νακ (γψ α χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σνακ) ϖιζσγ〈λατα τρτνηετ 

σζαβαδφλδι σ λαβορατ⌠ριυµι κρλµνψεκ κζττ. Α τερµ!ηελψι κρλµνψεκνεκ, αζ 

γηαϕλατι αδοττσ〈γοκνακ σ κυλτρβεαϖατκοζ〈σοκνακ µεγφελελ! γψνεϖεζεττ ακτυ〈λισ 

(τνψλεγεσ) ταλαϕβιολ⌠γιαι ακτιϖιτ〈σ µεγηατ〈ροζ〈σα σζαβαδφλδι ϖισζονψοκ κζττ, ιν σιτυ 

τρτνικ. Εζζελ σζεµβεν αζ ιρ〈νψτοττ (µεστερσγεσ) κρνψεζετι φελττελεκ (αδοττ 
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η!µρσκλετ, νεδϖεσσγ, λεϖεγ!ζσ, στβ) µελλεττ, ϖαγψισ λαβορατ⌠ριυµι κρλµνψεκ κζττ 

α ποτενχι〈λισ ακτιϖιτ〈στ λεηετ µεγηατ〈ροζνι.  

 

2.5.1. Α χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ ϖιζσγ〈λατα λαβορατ⌠ριυµι (ιρ〈νψτοττ) κρλµνψεκ 

κζττ 

Α µ⌠δσζερεκ κζσ ϖον〈σα, ηογψ αζ ελβοµλοττ χελλυλ⌠ζ µεννψισγτ αζ ινκυβ〈χι⌠ 

βεφεϕεζσε υτ〈ν α τ〈πταλαϕον ϖισσζαµαραδ⌠ χελλυλ⌠ζ ϖισσζαµρσϖελ ηατ〈ροζζ〈κ µεγ. Εζρτ 

α τ〈πταλαϕ ελκσζτσεκορ κλνσεν φοντοσ, ηογψ αζ εγψεσ τενψσζεδνψεκ αζονοσ 

µεννψισγ∀ χελλυλ⌠ζτ ταρταλµαζζανακ. Α κσρλετ βε〈λλτ〈σ〈τ µεγελ!ζ!εν α χελλυλ⌠ζτ 

1050Χ−ον τµεγ〈λλανδ⌠ρα κελλ σζ〈ρτανι σ α βεµρστ αναλιτικαι µρλεγεν κελλ ϖγεζνι 

(ΣΖΕΓΙ, 1979). Α χελλυλ⌠ζ ϖισσζαµρσνεκ ποντοσσ〈γ〈τ α χελλυλ⌠ζροστοκ κζττ µαραδτ 

µικροοργανιζµυσοκ βιοµασσσζ〈ϕα ισ ζαϖαρηατϕα. Ε ηιβαφορρ〈σ χσκκεντσρε Φ⊗ΗΡΑΥΣ 

(1944) α τββσζρσ (1%−οσ φορρ⌠ σζ⌠δαολδατταλ, τββσζρσ φορρ⌠ ϖιζεσ κεζελσσελ, 1:10 

αρ〈νψβαν ηιγτοττ σ⌠σαϖϖαλ ϖαλ⌠ µοσ〈σ, σ ϖγλ ισµτ φορρ⌠ ϖιζεσ µοσ〈σ) µοσ〈σοσ ελϕ〈ρ〈στ 

ϕαϖασολϕα. ΣΖΕΓΙ (1974) σζεριντ αζονβαν, εζ α µοσ〈σι ελϕ〈ρ〈σ χσακ α χελλυλ⌠ζβοντ⌠ 

βακτριυµοκ εσετβεν αδ ελφογαδηατ⌠ ερεδµνψεκετ. Εζρτ σαϕ〈τ ϖιζσγ〈λαταικβαν − α µοσ〈σ 

υτ〈ν α χελλυλ⌠ζροστοκ κζττ µαραδ⌠ γοµβ〈κ ναγψ τµεγ∀ µιχλιυµ σ σπ⌠ρ〈ινακ 

ελτ〈ϖολτ〈σα χλϕ〈β⌠λ − α Φ⊗ΗΡΑΥΣ 〈λταλ µοσοττ χελλυλ⌠ζµαραδκοτ Κϕελδαηλ µ⌠δσζερρελ 

ρονχσολτ〈κ, µαϕδ αζ σσζνιτρογν µεννψισγβ!λ σζ〈µτοττ〈κ α γοµβαµιχλιυµοκ σλψ〈τ 

(τµεγτ) α φεηρϕεταρταλοµρα ϖαλ⌠ 〈τσζ〈µτ〈σ αλαπϕ〈ν. Λαβορατ⌠ριυµι (ιρ〈νψτοττ) 

κρνψεζετι φελττελεκ κζττ µρηετ! ποτενχι〈λισ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ µεγηατ〈ροζ〈σ〈τ 

〈λταλ〈βαν α κϖετκεζ! µ⌠δσζερεκκελ ϖγζικ: 

α) Α ΠΕΤΚΟς σ ΜΑΡΚΟςΑ (χιτ. ΣΖΕΓΙ, 1979) φλε µ⌠δσζερ λνψεγε αζ, ηογψ 100γ 

λγσζ〈ραζ, πορτοττ ταλαϕηοζ 1% χελλυλ⌠ζπορτ κεϖερνεκ. Α ταλαϕ µαξιµ〈λισ ϖζκαπαχιτ〈σ〈νακ 

60%−〈ιγ τρτντ 〈τνεδϖεστσε υτ〈ν ϖεγ ϖαγψ µ∀ανψαγ εδνψβεν τερµοσζτ〈τβαν 280Χ−ον  

4−8 ⌠ρ〈ιγ ρλελικ. Αζ ινκυβ〈χι⌠τ κϖετ!εν α σζκσγεσ προχεδρα υτ〈ν α ϖισσζαµαραδτ 

χελλυλ⌠ζµεννψισγετ σπεκτροφοτοµετρι〈σαν µρτ ρεδυκ〈λτ Χρ  −ιονοκ µεννψισγε αλαπϕ〈ν 

ηατ〈ροζζ〈κ µεγ. 

β) Α ΠΟΚΟΡΝΑ−ΚΟΖΟςΑ 1968 (χιτ. ΣΖΕΓΙ, 1979) 〈λταλ αλκαλµαζοττ µ⌠δσζερ α 

λεγιντενζϖεββ αεροβ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ βακτριυµοκ βοντ〈σιντενζιτ〈σ〈νακ µεγηατ〈ροζ〈σ〈ρα ισ 

αλκαλµασ. Εζ εσετβεν αζ 〈σϖ〈νψοστ⌠ ολδατταλ 〈τιτατοττ µεστερσγεσ τ〈πταλαϕ (αγαρλεµεζ) 
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αλκαλµαζ〈σ〈ϖαλ λεηετ!ϖ ϖ〈λικ α βακτριυµοκ ελκλντεττ τενψσζτσε σ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ 

ακτιϖιτ〈συκ µεγηατ〈ροζ〈σα. 

χ) ΤΙΜℑΡ 1979 (χιτ. ΣΖΕΓΙ, 1989) 〈λταλ λερτ ελϕ〈ρ〈σ σζεριντ αζ ισµερετλεν τενψσζετετ 

αζονοστ〈σακορ ελ λεηετ δντενι, ηογψ α µικροοργανιζµυσ µιλψεν σζνφορρ〈στ κπεσ 

ηασζνοστανι. Α χελλυλ⌠ζτ πορτοττ φορµ〈βαν 0.5%−οσ κονχεντρ〈χι⌠βαν κελλ αζ 〈σϖ〈νψι 

ανψαγοκατ ταρταλµαζ⌠ Τσυκαµυρα τ〈πταλαϕον ελοσζλατνι σ α σζνφορρ〈σ ηασζνοστ〈σ〈τ α 

χελλυλ⌠ζτ νεµ ταρταλµαζ⌠ κοντρολληοζ κελλ ϖισζονψτανι.  

δ) Τοϖ〈ββι ϖιζσγ〈λατι λεηετ!σγεκετ ϕελεντενεκ αζοκ α µ⌠δσζερεκ, αµελψεκετ ΣΖΕΓΙ 

(1979) ισµερτετεττ. Εζεκ εγψικε, αµικορ α σζοκ〈σοσαν ελ!κσζτεττ νεδϖεσ ταλαϕ φελλεττ 

λεσιµτϕ〈κ, σ ρ〈 σζ∀ρ!παπρ κορονγοτ ηελψεζνεκ σ ⌠ϖατοσαν ηοζζ〈 ισ νψοµκοδϕ〈κ, µαϕδ 

αζ εδνψεκετ 28 Χ−οσ τερµοσζτ〈τβα ηελψεζικ. Αζ ινκυβ〈χι⌠τ α σζ∀ρ!παπρ τελϕεσ 

λεβοµλ〈σ〈ιγ φολψτατϕ〈κ, σ αζ ακτιϖιτ〈στ αζ ελβοµλ〈σ ιδ!ταρταµ〈νακ φγγϖνψβεν φεϕεζικ κι.  

ε) Α δ) αλαττι µ⌠δσζερ µ〈σικ ϖ〈λτοζατα σζεριντ α τµεγ〈λλανδ⌠ρα κισζ〈ρτοττ σ αναλιτικαι 

µρλεγεν λεµρτ σζ∀ρ!παπρ κορονγοτ ριτκα σζϖσ∀, σζιντετικυσ ανψαγβ⌠λ κσζλτ (νψλον 

φγγνψανψαγ) ζαχσκ⌠βα ϖαρρϕ〈κ βε. Αζ ελ!ζ!εκνλ λερτ µ⌠δον ελκσζτεττ ταλαϕ 50%−〈τ αζ 

εδνψβε ηελψεζικ, µαϕδ εννεκ φελλετρε τεσζικ α σζ∀ρ!παπρτ ταρταλµαζ⌠ νψλονσζϖετ 

ζαχσκ⌠κατ, αµελψετ α ταλαϕ µ〈σικ 50%−〈ϖαλ λεφεδνεκ. Αζ ινκυβ〈χι⌠τ νεδϖεσ ατµοσζφρ〈ϕ 

τερµοσζτ〈τβαν 2−4 ητιγ ϖγζικ. Εζτ κϖετ!εν α ταλαϕρτεγ κζλ α ζαχσκ⌠τ κιεµελικ, βελ!λε 

α χελλυλ⌠ζµαραδκοτ ⌠ϖατοσαν κιϖεσζικ, 1050Χ−ον κισζ〈ρτϕ〈κ, σ αναλιτικαι µρλεγεν 

ϖισσζαµρικ.  

2.5.2. Α χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ ϖιζσγ〈λατα σζαβαδφλδι (τερµσζετεσ) ϖισζονψοκ κζττ 

Α λεηετσγεσ µ⌠δσζερεκ κζλ ε ηελψεν ρϖιδεν α κϖετκεζ! νγψετ µυτατϕυκ βε.  

α) Αζ ΥΝΓΕΡ−φλε (χιτ. ΣΖΕΓΙ, 1979) χελλυλ⌠ζτεσζτ µ⌠δσζερ εσετβεν α χελλυλ⌠ζ βοντ〈σι 

ιντενζιτ〈σ〈τ µρ! τεσζτανψαγ 4−5γ 1050Χ−ον τµεγ〈λλανδ⌠σ〈γιγ σζ〈ρτοττ σζεµσζετι ϖαττα, 

αµελψετ 8ξ16 χµ µρετ∀ σζιντετικυσ µ∀σζ〈λσζϖετβ!λ κσζλτ, µ∀ανψαγ φοναλλαλ βεϖαρρτ 

ζαχσκ⌠βα ηελψεζνεκ. Εζεκετ α τεσζτεκετ εγψενλετεσ µλψσγβεν κελλ α ταλαϕβα ϕυττατνι 

κεζελσενκντ 8−12 ισµτλσβεν. Α λερακ〈σ ηελψειτ κισ ϕελζ!καρ⌠κκαλ ϕελλικ, σ 2−6 

η⌠ναπιγ ταρτϕ〈κ ε τεσζτεκετ α ταλαϕβαν. (Ρσζλετεσεββ λερ〈σ〈τ λ〈σδ α µ⌠δσζερτανι φεϕεζετβεν, 

3.3.1.). 
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β) Α χελλυλ⌠ζτεσζτ µ⌠δσζερ ΡΑΩΑΛ∆ (1968) 〈λταλ µ⌠δοστοττ ελϕ〈ρ〈σα αζ ιντενζιτ〈σ 

µρσηεζ σζκσγεσ τεσζττµεγετ νεµ νψλον, ηανεµ περλονδρ⌠τσζϖετ ζαχσκ⌠βα ηελψεζι. 

Α φεληασζν〈λτ χελλυλ⌠ζ αλαπανψαγ εζ εσετβεν νεµ σζεµσζετι −, ηανεµ χελλυλ⌠ζϖαττα, ιλλετϖε 

απρτοττ ζαβσζαλµα σ τµεγε σεµ 4−5, ηανεµ 12γ. Εγψεβεκβεν µεγεγψεζικ αζ ελ!ζ! 

µ⌠δσζερρελ. 

χ) Α χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ ϖιζσγ〈λατ〈νακ εγψ τοϖ〈ββι µ⌠δσζερε σζεριντ λενϖ〈σζονβ⌠λ 

ϖαγψ γψαποτσζϖετβ!λ 20 χµ σζλεσ σ 100−120 χµ ηοσσζ χσκοτ φγγ!λεγεσεν α 

βολψγατατλαν ταλαϕσζελϖννψελ κζϖετλενλ ριντκεζϖε κελλ α ταλαϕβα ηελψεζνι. (ΣΖΕΓΙ, 

1979). Α µ⌠δσζερ λεηετ!ϖ τεσζι α ταλαϕ γενετικαι σζιντϕειβεν µυτατκοζ⌠ κλνβζ! 

ακτιϖιτ〈σ µεγηατ〈ροζ〈σ〈τ.  

δ) Α ταλαϕσζελϖνψ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ ϖιζσγ〈λατ〈νακ εγψ νεγψεδικ µ⌠δσζερτ Τ√ΡΝΕ 

1968 (χιτ. ΣΖΕΓΙ, 1988) ισµερτετι. # α ταλαϕβα ηελψεζεττ φολψαµατοσ λενϖ〈σζονχσκκαλ 

σζεµβεν εγψ σπεχι〈λισ λψυκαχσοσ µ∀ανψαγρ〈µα σεγτσγϖελ εγψµ〈στ⌠λ ελϖ〈λασζτοττ 

φιλτερκαρτον παϕζσοκατ αλκαλµαζ. ⊆γψ α κλνβζ! ταλαϕρτεγεκ βιολ⌠γιαι τεϖκενψσγβεν α 

ϖζ− σ τ〈πανψαγµοζγ〈σ τορζτ⌠ ηατ〈σα ρσζβεν κικσζβληετ!.  

2.5.3. Α ταλαϕ µικρ⌠βασζ〈µ〈νακ µεγηατ〈ροζ〈σι µ⌠δσζερει 

Α τερµ!ταλαϕοκ εσετβεν αζ εγψεσ αγροτεχηνικαι ελϕ〈ρ〈σοκ, ϖετσφοργ⌠κ, µ∀τρ〈γψ〈κ στβ. 

κιηατ〈σ〈τ α κοµπλεξ µικροβιολ⌠γιαι ακτιϖιτ〈σρα ϕ⌠ρσζτ α χσρασζ〈µ µρσε σεγτσγϖελ 

τλικ µεγ. 

Τββ εσετβεν (σ ν〈λυνκ ισ) µγ αζ ισ αλαποσ µεγφοντολ〈σ τ〈ργψ〈τ κελλ κπεζζε, ηογψ α 

µικροοργανιζµυσοκ σζ〈µ〈νακ ϖιζσγ〈λατ〈τ µελψ χσοπορτοκρα κονκρετιζ〈λϖα ϖγεζζκ. 

ςαννακ ολψαν ϖλεµνψεκ, ηογψ α ϖιζσγ〈λατοκ σορ〈ν α ταλαϕλετ σζεµποντϕ〈β⌠λ 

λεγφοντοσαββ χσοπορτοκατ κελλ ελ!νψβεν ρσζεστενι. Ηογψ µελψεκ α λεγφοντοσαββ λεττανι 

χσοπορτοκ αζτ νεµ µινδενκι εγψφορµ〈ν ρτελµεζι. ⊆γψ πλδ〈υλ ΒΑΛΙΧΚΑ−

ΣΗΟΧΗΑΧΚΑ (1959) σζεριντ ηοµοκ ταλαϕβαν αζ σσζεσ βακτριυµσζ〈µ µεγηατ〈ροζ〈σα 

νεµ σζολγ〈λτατ µεγβζηατ⌠, κϖετκεζετεσ ρτκεκετ, ιλψεν ηελψεν αζ Αζοτοβαχτερ (τεη〈τ 

νιτρογνκτ! φιζιολ⌠γιαι χσοπορτ) ινδικ〈λϕα λεγϕοββαν α βιολ⌠γιαι ακτιϖιτ〈στ. Α λεγφοντοσαββ 

χσοπορτοκ αλαττ ΤΤΗ (1978) αζ σσζβακτριυµοτ, µικροσζκ⌠πικυσ γοµβ〈τ, συγ〈ργοµβ〈τ 

σ α χελλυλ⌠ζβοντ⌠κατ ρτεττε.  
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Α βακτριυµοκ σζ〈µ〈νακ µεγηατ〈ροζ〈σ〈ρα αλκαλµασ µ⌠δσζερεκετ αλαπϖετ!εν κτ ναγψ 

χσοπορτρα (διρεκτ σ ινδιρεκτ) λεηετ οσζτανι.  

α) Α διρεκτ µικροσζκ⌠ποσ µ⌠δσζερτ ελσ!κντ ΧΟΝΝ (1918) σ ςΙΝΟΓΡΑ∆ΣΖΚΙϑ (1924) 

ϖεζεττκ βε. Α µ⌠δσζερτ τββεν − ΤΗΟΡΤΟΝ (1948), σ µ〈σοκ − µ⌠δοστοττ〈κ.  

Α τ〈ργψλεµεζεκ ταλαϕβα ηελψεζσϖελ ΡΟΣΣΙ σ ΡΙΧΧΑΡ∆Ο 1927 (χιτ. ΦΕΗ⊃Ρ, 1954) α 

διρεκτ βακτριυµσζ〈µλ〈λ〈σ ϕ µ⌠δσζερτ ϖεζεττκ βε, αµελψ σζιντν τββ ηιβ〈ϖαλ τερηελτ 

(ΗΕΛΜΕΧΖΙ, 1979). ΡΙΒΑΛΚΙΝΑ σ ΚΟΝΟΝΕΝΚΟ (1953) πλδ〈υλ α λεµεζεκεν χσακ 

γψ ρτεκ ελ ιντενζϖ νϖεκεδστ, ηα α λεµεζτ αγαροσ τ〈πταλαϕϕαλ ϖοντ〈κ βε. Α µ⌠δσζερτ − 

νµι µ⌠δοστ〈σσαλ− ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ (1957) α ρηιζοσζφρα ϖιζσγ〈λατ〈ρα ισ αλκαλµασσ〈 τεττε. 

Α µ⌠δσζερεκ ϕελεντ!σ φεϕλ!δσνεκ τεκιντηετ! α  Β⇐ΡΡΙΧΗΤΕΡ (1958) 〈λταλ µ⌠δοστοττ 

φλυορεσζχενσ µικροσζκ⌠ποσ µ⌠δσζερ. Α κζβεν βεϖεζετσρε κερλτ Τηοµα−καµρ〈σ ελϕ〈ρ〈σ 

(ΣΚΙΝΝΕΡ ετ αλ., 1952) εγψ ϕαββ διρεκτ σζ〈µλ〈λ〈σι µ⌠δσζερτ ϕελεντεττ, µελψ κσ!ββ 

(ΗΑΕΚΝΕΛ, 1960) φινοµαββ χσισζολ〈σσαλ κσζλτ Τηοµα−καµρ〈ϖαλ µγ ποντοσαββ〈 ϖ〈λτ.  

β) Αζ ινδιρεκτ σζ〈µλ〈λ〈σι µ⌠δσζερεκ ισ τββ φλκ, δε αλαπϖετ!εν µγισ χσακ κτ χσοπορτρα 

(σζιλ〈ρδ σ φολψκονψ τ〈πταλαϕον) οσζτηατ⌠κ. Αζ ελσ! ιλψεν µ⌠δσζερ βεϖεζετσε Κοχη 

νεϖηεζ φ∀ζ!δικ. Αζ 〈λταλα αλκαλµαζοττ λεµεζντσεσ ελϕ〈ρ〈σ µγ µα ισ ναγψ 

νπσζερ∀σγνεκ ρϖενδ, σ τββεν αννακ µ⌠δοστοττ φορµ〈ιτ µεγβζηατ⌠ββνακ ταρτϕ〈κ, 

µιντ α φολψκονψ τ〈πταλαϕοκατ αλκαλµαζ⌠ µ⌠δσζερεκετ. Αζ σσζεηασονλτ⌠ ϖιζσγ〈λατοκ 

αλαπϕ〈ν ΗΕΛΜΕΧΖΙ (1979) ελλενκεζ! µεγ〈λλαπτ〈σρα ϕυτοττ σ ρενδσζερεσεν αζ υτ⌠ββιτ 

αλκαλµαζτα, αµι απρ⌠ββ µ⌠δοστ〈σοκτ⌠λ ελτεκιντϖε ΠΟΧΗΟΝ σ ∆Ε ΒΑΡϑΑΧ (1972) 〈λταλ 

κιδολγοζοττ φολψκονψ τ〈πταλαϕ φεληασζν〈λ〈σ〈τ ϕελεντεττε. Αζ ελϕ〈ρ〈στ ΑΝΓΕΡΕΡ ετ αλ. 

(2000) µ⌠δοστοττα, γψ αζ εγψσζερ∀ββεν ελϖγεζηετ!. 

Α σζακιροδαλοµβαν µινδ α διρεκτ, µινδ αζ ινδιρεκτ ϖιζσγ〈λατι µ⌠δσζερεκ τββ φορµ〈ϕ〈τ 

ισµερτετικ. Εζεκ ϕ⌠ σσζεφογλαλ〈σα ΣΖΑΒ (1989) µυνκ〈ϕα, αµελψβεν α µ⌠δσζερεκ 

ισµερτετσν κϖλ αζτ ισ ηανγσλψοζζα, ηογψ τερµσζετεσ κρλµνψεκ κζττ α ταλαϕοκ 

ϖεγψεσ µικρ⌠βαποπυλ〈χι⌠ιβαν αζ εγψεσ φαϕοκ σζαποροδ〈σ〈τ σ λετχικλυσ〈τ βεφολψ〈σολ⌠ 

τνψεζ!κετ ροππαντ νεηζ νψοµον κϖετνι. 

 

2.5.4. Α ταλαϕβαν τερµελ!δττ σζν−διοξιδ µεννψισγι µρσνεκ µ⌠δσζερει 
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Α ταλαϕβαν τερµελ!δττ σζν−διοξιδ µεννψισγε − α χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σηοζ ηασονλ⌠αν � 

µρηετ! σζαβαδφλδι (ακτυ〈λισ µεννψισγ) σ λαβορατ⌠ριυµι (ποτενχι〈λισ µεννψισγ) 

κρλµνψεκ κζττ.  

Α τερµελ!δττ ΧΟ2 µεννψισγνεκ µεγηατ〈ροζ〈σ〈ρα τερµσζετεσ (βρ〈ϖαλ φεδεττ 

ταλαϕφελσζνεν) σ µεστερσγεσ (λγµεντεσεν ζ〈ρτ εδνψβεν εληελψεζεττ ταλαϕβ⌠λ µρϖε) 

κρλµνψεκ κζττ ισ αλκαλµαζηατ⌠κ α ΧΟ2 λγβαν (ΝαΟΗ, ΚΟΗ) ϖαλ⌠ ελνψελετσν, 

µαϕδ σαϖϖαλ (ΗΧλ) ϖαλ⌠ φελσζαβαδτ〈σ〈ν αλαπυλ⌠ τιτριµετρι〈σ µ⌠δσζερεκ (ΩΙΤΚΑΜΠ, 

1966). 

Μ〈σ λαβορατ⌠ριυµι µ⌠δσζερ σζεριντ α ΧΟ2 ελνψελετσε β〈ριυµ−οξιδδαλ τρτνικ. Α 

ηοζζ〈αδοττ σαϖ (ΗΧλ) α κπζ!δττ σζν−διοξιδοτ εγψ µ〈σικ εδνψβε τοϖ〈ββτϕα, αηολ α 

κελετκεζεττ β〈ριυµ−καρβον〈τ αζ οττ ϕελενλϖ! β〈ριυµ−ηιδροξιδδαλ χσαπαδκοτ κπεζ. Α 

χσαπαδκοτ σζ∀ρσ, µοσ〈σ, 105 οΧ−ον ϖαλ⌠ σζ〈ρτ〈σ υτ〈ν αναλιτικαι µρλεγεν µρικ 

(ΧΟΡΝΦΙΕΛ∆, 1971).  

Σζαβαδφλδι σ λαβορατ⌠ριυµι ϖισζονψοκ κζττ αλκαλµαζηατ⌠ α ναγψ ρζκενψσγ∀, 

ινφραϖρσ σπεκτροµετρι〈σ γ〈ζαναλιτικ〈ν αλαπυλ⌠ µ⌠δσζερεκ ισ (ΒΟΡΚΕΝ ετ αλ., 2003; 

ΣΑςΑΓΕ σ ∆ΑςΙ∆ΣΟΝ, 2003). Εζ υτ⌠ββι µ⌠δσζερ ακ〈ρ µανυ〈λισαν ακ〈ρ αυτοµατιζ〈λϖα 

(ΙΡςΙΝΕ σ ΛΑΩ, 2002) αλκαλµαζηατ⌠ ναγψοββ γψακορισ〈γγαλ ϖγζεττ µρσεκ εσετν ισ 

(ΚΙΝΓ σ ΗΑΡΡΙΣΟΝ, 2002). 

  

 

2.5.5. Α ταλαϕ ενζιµκτιϖιτ〈σ〈νακ µρσι µ⌠δσζερει 

Κζισµερτ, ηογψ α ταλαϕενζιµεκ ακτιϖιτ〈σ〈νακ µεγηατ〈ροζ〈σα χλϕ〈β⌠λ ισµερτ µεννψισγ∀ 

ταλαϕτ (εσετλεγ ταλαϕκιϖονατοτ) αντισζεπτικυµ (〈λταλ〈βαν τολυολ) ϕελενλτβεν σζυβσζτρ〈τυµµαλ 

ηοζνακ σσζε σ α ρεακχι⌠ελεγψ πΗ−ϕ〈τ (µεγφελελ! πυφφερολδατταλ) α ϖιζσγ〈λτ ενζιµ πΗ 

οπτιµυµ〈ρα 〈λλτϕ〈κ βε. (Αζ αντισζεπτικυµ αλκαλµαζ〈σ〈νακ χλϕα α ϖιζσγ〈λτ ενζιµετ 

ταρταλµαζ⌠ ρεακχι⌠ελεγψβεν α µικροοργανιζµυσοκ λεττεϖκενψσγνεκ, σζαποροδ〈σ〈νακ 

µεγακαδ〈λψοζ〈σα, µιϖελ εζεκ α σζυβσζτρ〈τυµοτ ϖαγψ α ρεακχι⌠τερµκετ (εσετλεγ 

µινδκεττ!τ) φεληασζν〈λν〈κ, γψ µεγηαµισταν〈κ αζ ενζιµακτιϖιτ〈σκντ µρτ ρτκετ). 
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Αζ γψ κεζελτ πρ⌠β〈κατ κλνβζ! ιδειγ (〈λταλ〈βαν 37 οΧ−ον) ινκυβ〈λϕ〈κ, µαϕδ πεδιγ αζ 

αδοττ σζυβσζτρ〈τυµ µεννψισγνεκ χσκκενσε ϖαγψ α κελετκεζεττ τερµκ µεννψισγνεκ 

µρσε αλαπϕ〈ν ϕελλεµζικ α ϖιζσγ〈λτ ενζιµ ακτιϖιτ〈σ〈τ. 

Αζ 〈λταλυνκ ισ ϖιζσγ〈λτ καταλ〈ζ (σ δεηιδρογεν〈ζ) εσετβεν αντισζεπτικυµ αλκαλµαζ〈σ〈ρα 

νινχσ σζκσγ, µιϖελ α σζυβσζτρ〈τυµ (πλ. Η2Ο2) µαγα ισ αντισζεπτικυµ σ α ρεακχι⌠τ ολψαν 

ρϖιδ ιδ! αλαττ (1−2 περχ) κελλ λεφολψτατνι, ηογψ αδδιγ α µικροοργανιζµυσοκ νεµ τυδνακ 

ελσζαποροδνι. 

Α λεγελτερϕεδτεββ α φοσζφατ〈ζ (ΚΡℑΜΕΡ σ ΕΡ∆ΕΙ, 1959/α), αζ υρε〈ζ (ΚΥΠΡΕςΙΧΣ ετ αλ., 

1966) σ δεηιδρογεν〈ζ (ΜΕΡΣΙ σ ΣΧΗΙΝΝΕΡ, 1991) εσετβεν αζ ακτιϖιτ〈σνακ 

σπεκτροφοτοµετρι〈σαν, α καταλ〈ζ εσετβεν γ〈ζϖολυµετρι〈σαν Σχηειβλερ−φλε καλχιµτερρελ 

(ΚΥΠΡΕςΙΧΣ σ ΣΧΣΕΡΒΑΚΟςΑ, 1956) ϖαγψ ϕοδοµετρι〈σαν (ϑΟΗΝΣΟΝ σ ΤΕΜΠΛΕ, 

1971), α σζαχηαρ〈ζ (ΦΡΑΝΚΕΝΒΕΡΓΕΡ σ ϑΟΗΑΝΣΟΝ, 1983/α) εσετν α Βερτρανδ−φλε 

χυκορµεγηατ〈ροζ〈σ µ⌠δσζερϖελ ϖαλ⌠ µρσε.  

Τερµσζετεσεν α φεντιεκτ!λ ελτρ! µ⌠δσζερεκ ισ λτεζνεκ (πλ. α φοσζφατ〈ζνακ ΡΑΜΙΡΕΖ−

ΜΑΡΤΙΝΕΖ (1966) σζεριντι ⇓−ναπητολ φλυοριµετρι〈σ ϖαγψ αζ υρε〈ζνακ ΡΟΒΕΡΓΕ σ 

ΚΝΟΩΛΕΣ (1968) σζεριντι αµµ⌠νια−δεσζτιλλ〈λ〈σον αλαπυλ⌠ µεγηατ〈ροζ〈σα, στβ.), αζονβαν 

εζεκ ισµερτετσε, σσζεηασονλτ〈σα νεµ κπεζι ϖιζσγ〈λαταινκ τ〈ργψ〈τ, ϖαλαµιντ τερϕεδελµι 

οκοκ µιαττ σεµ χλυνκ. 

Τοϖ〈ββ νϖελι α µ⌠δσζερεκ ϖ〈λτοζατοσσ〈γ〈τ, ηογψ εγψεσεκ τερµσζετεσ νεδϖεσσγ 

〈λλαποτ, µγ µ〈σοκ λγσζ〈ραζ ταλαϕµιντ〈τ ηασζν〈λνακ αζ ενζιµακτιϖιτ〈σ µεγηατ〈ροζ〈σ〈νακ 

χλϕ〈ρα. Εζζελ καπχσολατβαν σζ〈µοσ πυβλικ〈χι⌠ λ〈τοττ ναπϖιλ〈γοτ, µελψεκ µεγ〈λλαπτϕ〈κ, 

ηογψ α ταλαϕ νεδϖεσσγταρταλµ〈νακ χσκκενσε α ταλαϕενζιµεκ ακτιϖιτ〈σ〈νακ χσκκενσηεζ 

ϖεζετ (ΖΑΝΤΥΑ σ ΒΡΕΜΝΕΡ, 1975; ΣΠΕΙΡ σ ΡΟΣΣ, 1975; ΡΟΣΣ σ ΜΧΝΕΙΛΛΨ, 

1972). 

3. ΑΝΨΑΓ ⊃Σ Μ∆ΣΖΕΡ 

Ε ηελψεν η〈ροµ κρδσ κερετβεν α ϖιζσγ〈λατοκ µινταϖτελι ηελψϖελ, α κσρλετβεν 

αλκαλµαζοττ κεζελσεκ λερ〈σ〈ϖαλ σ αζ αλκαλµαζοττ µικροβιολ⌠γιαι µ⌠δσζερεκ 

ισµερτετσϖελ φογλαλκοζυνκ. 
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3.1. Α κσρλετι ηελψ ϕελλεµζσε 

Ταλαϕµικροβιολ⌠γιαι ϕελλεγ∀ ϖιζσγ〈λαταινκατ α Τ−016471 σζ. ΟΤΚΑ π〈λψ〈ζατ κερετβεν αζ 

∨ϕφεηρτ⌠ι Γψµλχστερµεσζτσι Κυτατ⌠ σ Σζακταν〈χσαδ⌠ Κητ. τερλετν κτ κλνβζ! 

κσρλετι λτετϖνψ ταλαϕ〈ν, κτ ελτρ! ιδ!ιντερϖαλλυµβαν ϖγεζτκ. Αζ ελσ! ϖιζσγ〈λατι 

περι⌠δυστ 1996−1997 ϖεκ ϕελεντεττκ. Εκκορ α κσρλετι τερλετετ εγψ 1994. ταϖασζ〈ν 

τελεπτεττ, ολψαν αλµαλτετϖνψ ϕελεντεττε, µελψβεν α τελεπτσ εγψ 22 ϖε µ∀ϖελτ 

αλµαλτετϖνψ φελσζ〈µολ〈σα υτ〈ν κτ ϖαρι〈χι⌠βαν (α κιϖ〈γοττ φ〈κ σορ〈βα σ α ϖολτ σοροκ 

κζ) τρτντ.  

Α ταλαϕ τπυσα ηυµυσζοσ ηοµοκ. Α λαζα σαϖανψ ηοµοκνακ ΚΧλ−βαν µρτ πΗ−ϕα 5,1; 

ηυµυσζταρταλµα<1%. Αζ 5,2 ηα τερλετεν αζ Μ 26 αλανψ τ αλµαφαϕτ〈τ (Φλορινα, Ιδαρεδ, 

ϑονατη〈ν, Συµµερεδ, Σµοοτηε) 5ξ2µ τενψσζτερλετρε τελεπτεττκ. Α τερλετρε α τελεπτσ 

ελ!ττ 70 τ/ηα ιστ〈λλ⌠τρ〈γψ〈τ ϕυταττακ κι, αµιτ µλψφοργατ〈σσαλ δολγοζτακ α ταλαϕβα. Α κσρλετ 

ελσ! ϖβεν µ〈σ τ〈πανψαγοτ νεµ ηασζν〈λτακ. 

Α κσρλετ α Φλορινα αλµαφαϕτ〈ϖαλ 5 φ〈σ παρχελλ〈κκαλ (60 µ2) ηατ ισµτλσβεν φολψτ.  

Κζϖετλεν α τελεπτσ σορ〈ν α τερλετεν αζ αλ〈ββι κεζελσεκετ αλκαλµαζτ〈κ. Α 120 χµ 

σζλεσ φαχσκοκατ φεκετεφ⌠λι〈ϖαλ, φενψ!κρεγ ζζαλκκαλ, ιστ〈λλ⌠τρ〈γψ〈ϖαλ σ σζαλµ〈ϖαλ 

τακαρτ〈κ. Α τακαρ〈σοσ κεζελσεκ σσζεηασονλτηατ⌠σ〈γα χλϕ〈β⌠λ κοντρολλκντ καπ〈ϖαλ 

µ∀ϖελτ, ιλλετϖε ηερβιχιδδελ (Φιναλε) κεζελτ φαχσκοκατ λτεστεττεκ (εζ υτ⌠ββιτ µι νεµ 

ϖιζσγ〈λτυκ). 1996−βαν χσεπεγτετ! ντζ!βερενδεζσσελ ϖαλαµεννψι κεζελσ τερλετρε α 

ϖζζελ κεζελσενκντ αζονοσ µεννψισγ∀ τ〈πανψαγοτ (6,7 γ Ν/φα ) ισ κιϕυταττακ. 

Α τ〈πολδατοσ χσεπεγτετ! ντ!ζ!βερενδεζσ αδαγολ⌠ εγψσγε: ∆οσατρον ∆8Ρ τπυσ. 

Α µ〈σοδικ ϖιζσγ〈λατι περι⌠δυσ 2000−2001−ιγ ταρτοττ, σ α ϖιζσγ〈λατοκατ εγψ 1997. ταϖασζ〈ν 

(〈πριλισ 14−16.) τελεπτεττ αλµαλτετϖνψ ταλαϕ〈β⌠λ ϖεττ µιντ〈κον ϖγεζτκ. 

Α κσρλετι τερλετ ταλαϕτπυσα ηυµυσζοσ ηοµοκ, αµελψνεκ α κσρλετ κεζδετν ϖζβεν µρτ 

πΗ−ϕα 5,77 (ΚΧλ−βεν: 4,95) σ ηυµυσζταρταλµα 1,08 %. Α τερλετρε α τελεπτσ ελ!ττ 70 τ/ηα 

ιστ〈λλ⌠τρ〈γψ〈τ ϕυτταττακ κι, αµιτ µλψφοργατ〈σσαλ δολγοζτακ α ταλαϕβα. Αζ 5,2 ηα ανγολ Χιδερ 

αλµαφαϕτ〈κατ τελεπτεττεκ 5ξ3 µ−εσ τενψσζτερλετρε τ ισµτλσβεν 5−5 φ〈ϖαλ. Α τελεπτσ 

σορ〈ν α τερλετεν 14 κεζελστ (14 αλµαφαϕτ〈τ π〈ρηυζαµοσαν 28 σορβαν) αλκαλµαζτακ. Α 

κσρλετβε κτ ΜΜ 106 αλανψ φαϕτ〈τ ϖοντυνκ βε, α Βροων�σ Αππλε−τ σ α ∆αβινεττ−ετ. Α 
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φαχσκοκατ φεκετεφ⌠λι〈ϖαλ σ αγροσζϖεττελ τακαρτ〈κ, ν. κοντρολλ κεζελσεκετ τακαρατλανυλ 

ηαγψτ〈κ.  

3.2. Αζ αλκαλµαζοττ κεζελσεκ, ϖαλαµιντ α µινταϖτελεκ ιδ!ποντϕα 

 
ςιζσγ〈λταινκατ 1996, 1997, 2000 σ 2001 ϖεκβεν ϖγεζτκ. Αζ ελσ! κτ ϖιζσγ〈λατι ϖβεν 4 

τακαρ〈σοσ (σζαλµα, φεκετεφ⌠λια, ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα, φενψ!κρεγ ζζαλκ) σ εγψ κοντρολλ (καπ〈λϖα), 

α µ〈σοδικβαν 4 τακαρ〈σοσ (αγροσζϖετφ⌠λια σ φεκετεφ⌠λια, δε κτ αλµαφαϕτα) σ κτ κοντρολλ 

(καπ〈λϖα) κεζελστ ϖιζσγ〈λτυνκ. 

 
3.2.1. Α νγψ ϖιζσγ〈λατι ϖ σορ〈ν αλκαλµαζοττ κεζελσεκ 
 
ςιζσγ〈λατι περι⌠δυσ: 1996−1997 
 
Κεζελσεκ 

σζ〈µα 
Α κεζελσ µ⌠δϕα ςιζσγ〈λατοκ 

1. Κοντρολλ   (καπ〈λτ)                    
2. Σζαλµα   11κγ/φα   
3. Φεκετεφ⌠λια 2,4µ2/φα                
4. Ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα 35κγ/φα 
5. Φενψ!κρεγ ζζαλκ 80κγ/φα 

Ταλαϕνεδϖεσσγ, χελλυλ⌠ζβοντ⌠ 
ακτιϖιτ〈σ, σσζεσ βακτριυµσζ〈µ, 
γοµβασζ〈µ, αερεοβ χελλυλ⌠ζβοντ⌠κ 
σζ〈µα. 

 
ςιζσγ〈λατι περι⌠δυσ: 2000−2001 
 
Κεζελσεκ 

σζ〈µα 
Α κεζελσ µ⌠δϕα Αλµαφαϕτα ςιζσγ〈λατοκ 

1. Κοντρολλ   (καπ〈λτ)     
2. Αγροσζϖετ 2,4µ2/φα  
3. Φεκετεφ⌠λια 2,4µ2/φα  

Βροων�σ Αππλε 

4. Κοντρολλ   (καπ〈λτ)     
5. Αγροσζϖετ 2,4µ2/φα  
6. Φεκετεφ⌠λια 2,4µ2/φα  

∆αβινεττ 

Ταλαϕνεδϖεσσγ, χελλυλ⌠ζβοντ⌠ 
ακτιϖιτ〈σ, σζν−διοξιδ τερµελσ, 
ενζιµακτιϖιτ〈σ, σσζεσ βακτριυµ σ, 
γοµβασζ〈µ, αερεοβ χελλυλ⌠ζ−,σ 
φεηρϕεβοντ⌠κ ϖαλαµιντ 
νιτρογνκτ!κ σζ〈µα 

 
 
 
 
 
 
3.2.2. Α µινταϖτελεκ ιδ!ποντϕαι α ϖιζσγ〈λατι ϖεκ σζεριντ 
 

Μινταϖτελι ιδ!ποντοκ 
Παραµτερ 

1996 1997 2000 2001 Ισµτλσσζ〈µ

Ταλαϕνεδϖεσσγ 
µ〈ϕυσ 25 
ϕλιυσ 27 

µ〈ϕυσ 15  
ϕλιυσ 16 

µ〈ρχιυσ 22 
µ〈ϕυσ 11 

µ〈ρχιυσ 19 
µ〈ϕυσ 15 

3 
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σζεπτεµβερ 25 
νοϖεµβερ 22 

σζεπτεµβερ 18
νοϖεµβερ 20 

ϕλιυσ 13 
σζεπτεµβερ 12 
νοϖεµβερ 14 

ϕλιυσ 12 
σζεπτεµβερ 11  
νοϖεµβερ 14 

Τνψλεγεσ 
χελλυλ⌠ζβοντ⌠ 
ακτιϖιτ〈σ∗ 

µ〈ϕυσ 25  
ϕλιυσ 27 
σζεπτεµβερ 25 
νοϖεµβερ 22 

µ〈ϕυσ 15  
ϕλιυσ 16 
σζεπτεµβερ 18
νοϖεµβερ 20 

µ〈ϕυσ 11 
ϕλιυσ 13 
σζεπτεµβερ 12 
νοϖεµβερ 14 

µ〈ϕυσ 15 
ϕλιυσ 12 
σζεπτεµβερ 11  
νοϖεµβερ 14 

9 

Ποτενχι〈λισ 
χελλυλ⌠ζβοντ⌠ 
ακτιϖιτ〈σ 

µ〈ϕυσ 25  
σζεπτεµβερ 25 

µ〈ϕυσ 15  
σζεπτεµβερ 18

µ〈ϕυσ 11  
σζεπτεµβερ 12

µ〈ϕυσ 15 
σζεπτεµβερ 11 

3 

Σζν−διοξιδ 
τερµελσ 

Νεµ ϖιζσγ〈λτυκ 

µ〈ρχιυσ 22 
µ〈ϕυσ 11 
ϕλιυσ 13 
σζεπτεµβερ 12

µ〈ρχιυσ 19 
µ〈ϕυσ 15  
ϕλιυσ 12 
σζεπτεµβερ 11 

3 

Ενζιµακτιϖιτ〈σοκ Νεµ ϖιζσγ〈λτυκ 

µ〈ρχιυσ 22 
µ〈ϕυσ 11 
ϕλιυσ 13 
σζεπτεµβερ 12 
νοϖεµβερ 14 

µ〈ρχιυσ 19 
µ〈ϕυσ 15 
ϕλιυσ 12 
σζεπτεµβερ 11  
νοϖεµβερ 14 

3 

Μικροβασζ〈µοκ 

µ〈ϕυσ 25 
ϕλιυσ 27 
σζεπτεµβερ 25 
νοϖεµβερ 22 

µ〈ϕυσ 15  
ϕλιυσ 16 
σζεπτεµβερ 18
νοϖεµβερ 20 

µ〈ρχιυσ 22 
µ〈ϕυσ 11 
ϕλιυσ 13 
σζεπτεµβερ 12 

µ〈ρχιυσ 19 
µ〈ϕυσ 15  
ϕλιυσ12 
σζεπτεµβερ 11 

3 

∗ α τεσζτεκετ 1996 µ〈ρχιυσ 20−〈ν, 1997−βεν µ〈ρχιυσ 17−ν, 2000−βεν µ〈ρχιυσ 22−ν, 2001−βεν 
µ〈ρχιυσ19− ν ηελψεζτκ α ταλαϕβα. 

3.3. Μικροβιολ⌠γιαι ϖιζσγ〈λατοκ µ⌠δσζερει 

Α ταλαϕ φιζικαι σ κµιαι τυλαϕδονσ〈γαιτ ϖιζσγ〈λ⌠ µ⌠δσζερεκ κζττ µα µ〈ρ τββ ολψαν 

ελϕ〈ρ〈σ ισµερετεσ, αµελψεκ κννψ∀ ελϖγεζηετ!σγκ σ µεγβζηατ⌠σ〈γυκ κϖετκεζτβεν 

〈λταλ〈νοσαν ελφογαδοττακ σ ελτερϕεδτεκ. Εγσζεν µ〈σ α ηελψζετ α ταλαϕµικροβιολ⌠γιαι 

ϖιζσγ〈λατι µ⌠δσζερεκετ ιλλετ!εν, αηολ � αννακ ελλενρε, ηογψ σζ〈µοσ σσζεφογλαλ⌠ 

µ⌠δσζερτανι µυνκα (ΗΟΡςℑΤΗ, 1980; ΝΟΡΡΙΣ σ ΡΙΒΒΟΝΣ, 1970; ΠΟΧΗΟΝ  σ 

ΤΑΡ∆ΙΕΥΞ, 1972; στβ.) ισ µεγϕελεντ � εγψσγεσεν ελφογαδοττ µ⌠δσζρεκκελ µγ νεµ 

ρενδελκεζνκ (ΗΕΛΜΕΧΖΙ, 1979). 

Εζρτ µιελ!ττ αζ 〈λταλυνκ αλκαλµαζοττ κονκρτ ϖιζσγ〈λατι µ⌠δσζερεκετ ισµερτετννκ 

σζκσγεσνεκ ταρτοττυκ ρϖιδ 〈ττεκιντστ αδνι α λεηετσγεσ µ⌠δσζερεκρ!λ. 

3.3.1. Α χελλυλ⌠ζβοντ〈σ ακτιϖιτ〈σ ϖιζσγ〈λατα σζαβαδφλδι (τερµσζετεσ) ϖισζονψοκ κζττ 

Α ϖιζσγ〈λατοκατ απρ⌠ββ µ⌠δοστ〈σοκτ⌠λ ελτεκιντϖε αζ Υνγερ−φλε χελλυλ⌠ζτεσζτ ελϕ〈ρ〈σ 

(ΥΝΓΕΡ, 1968) σζεριντ ϖγεζτκ. Εζζεν ϖιζσγ〈λατ ερεδµνψεκντ καποττ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ 

ακτιϖιτ〈στ Σζεγι τνψλεγεσ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σνακ (µερτ αζ α βοντ〈σ τερµσζετεσ, 

σζαβαδφλδι κρλµνψεκ κζττ ζαϕλικ) νεϖεζτε, µελψ ελνεϖεζστ µι ισ ηασζν〈λϕυκ. 
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α) Α τεσζτεκ κσζτσε σ ταλαϕβα ηελψεζσε 

Ριτκα σζϖσ∀ σζιντετικυσ ανψαγβ⌠λ (µιντ〈ζατ νλκλι νψλον φγγνψανψαγβ⌠λ) 8ξ16χµ 

µτερ∀ ζαχσκ⌠κατ ϖαρρτυνκ νψλονχρν〈ϖαλ. Α ζαχσκ⌠κβα 5γ, ελ!ζ!λεγ 1050Χ−ον 

τµεγ〈λλανδ⌠σ〈γιγ σζ〈ρτοττ ϖαττ〈τ µρτνκ βε. Α βεµρτ ανψαγοκατ α ζαχσκ⌠κβαν 

εγψενλετεσεν ελοσζτοττυκ, µαϕδ λεϖαρρτυκ. (1. κπ). 

(Α τεσζτεκ κσζτσρε α γψ⌠γψσζερτ〈ρακβαν καπηατ⌠ γψνεϖεζεττ σζεµσζετι ϖαττ〈τ 

ηασζν〈λτυνκ, µιϖελ αζ ολχσ⌠ββ η〈ζταρτ〈σι ϖαττα α µικρ⌠β〈κ 〈λταλ νεµ βοντηατ⌠ µ∀σζ〈λακατ 

ισ ταρταλµαζ. Α σζεµσζετι ϖαττα, α γψαποτ (Γοσσιπιυµ σπ.) ζσρταλαντοττ µαγηϕσζ!ρνεκ 

τµεγε, µελψνεκ χελλυλ⌠ζταρταλµα κρλβελλ 90%.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δ)χ)β)α) 

1. κπ: Υνγερ−φλε χελλυλ⌠ζτεσζτεκ 

α),β) λεηελψεζσ ελ!ττ, χ), δ) κλνβζ! ιντενζιτ〈σσαλ ελβοµλοττ τεσζτεκ 

 

Α κσζ τεσζτζαχσκ⌠κατ αλυµινιυµλαποχσκ〈ρα ϖσεττ σζ〈µπλοµβ〈ϖαλ ϕελλτκ µεγ. Α 

ζαχσκ⌠κατ α κισφ〈κ γψκρνψακ〈τ⌠λ µρτ 30 χµ τ〈ϖολσ〈γρα (σ α κεζελσνλ µινδιγ 

υγψαναζον ολδαλρα) 〈σ⌠ σεγτσγϖελ 15 χµ µλψεν ηελψεζτκ α ταλαϕβα α κϖετκεζ! 

µ⌠δον: 

Αζ 〈σ⌠τ α ταλαϕφελσζνβε τελϕεσεν βενψοµτυκ, µαϕδ αζ 〈σ⌠νψλ µοζγατ〈σ〈ϖαλ α ταλαϕτ 

αννψιρα σζτφεσζτεττκ, ηογψ α ζαχσκ⌠τ ηοσσζαββ ολδαλ〈νακ λϖελ λεφελ βελε τυδϕυκ 

ηελψεζνι. Εζυτ〈ν αζ 〈σ⌠τ α νψλ〈σ µελλεττ νη〈νψ χεντιµτερρελ ισµτ βεσζρτυκ σ αζ 〈σ⌠ 

σεγτσγϖελ αζ ελ!ββ λτεστεττ νψλ〈στ λεζ〈ρτυκ. Αρρα κλν γψελτνκ, ηογψ α ζαχσκ⌠κ 
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εγψσγεσεν αζονοσ µλψσγβε κερλϕενεκ, µιϖελ α βοντ〈σ ιντενζιτ〈σ〈τ α ταλαϕµλψσγ 

ερ!τελϕεσεν βεφολψ〈σολϕα.  

Α λερακ〈σ αλκαλµ〈ϖαλ ϕεγψζ!κνψϖβεν ργζτεττκ, ηογψ µιλψεν σζ〈µ φα κζελβεν 

µιλψεν σζ〈µοκκαλ ϕελζεττ ζαχσκ⌠κ κερλτεκ. Α ζαχσκ⌠κ ηελψτ κισ π〈λχικ〈κκαλ (απρ⌠ββ 

ϕελζ!καρ⌠κκαλ) ϕελλτκ.  

β) Α τεσζτζαχσκ⌠κ φελσζεδσε 

Α µ⌠δσζερ λερ〈σα σζεριντ α τεσζτζαχσκ⌠κατ α νϖνψεκ τενψσζιδεϕτ!λ φγγ!εν 3−6 

η⌠ναπιγ κελλ ταρτανι α ταλαϕβαν. Μι α ηοσσζαββ τενψσζιδεϕ∀ αλµαφ〈κρα τεκιντεττελ α 8 η⌠ναπ 

υτ〈νι φελσζεδσι ιδ!τ ϖ〈λασζτοττυκ, αζζαλ α µ⌠δοστ〈σσαλ, ηογψ α λερακοττ τεσζτζαχσκ⌠β⌠λ 9−9 

δαραβοτ σζεδτκ φελ κτηαϖοντα, µ〈ϕυστ⌠λ−νοϖεµβεριγ. Α σζακασζοσ φελσζεδσσελ α 

χελλυλ⌠ζβοντ〈σ ακτιϖιτ〈σ〈νακ διναµικ〈ϕ〈τ κϖ〈ντυκ νψοµον κϖετνι, ϖαγψισ αζτ, ηογψ α 

ταλαϕβαν εληελψεζεττ χελλυλ⌠ζνακ µελψ ιδ!ποντβαν βοµλικ λε κισεββ, ιλλετϖε ναγψοββ 

η〈νψαδα, µελψ ιδ!ποντβαν ακτϖαββακ α ταλαϕ µικρ⌠β〈ι. 

Α ταλαϕβ⌠λ κιεµελτ ζαχσκ⌠κατ µιελ!ββ λγσζ〈ραζ 〈λλαποτβα ηοζτυκ. Εννεκ ρδεκβεν α 

λαβορατ⌠ριυµβα σζ〈λλτ〈σ υτ〈ν α ζαχσκ⌠κ φελλετρε ταπαδτ ταλαϕτ κµλετεσεν ελτ〈ϖολτοττυκ 

σ σζ〈ρτ〈σ χλϕ〈β⌠λ σζελλ!σ ηελψισγβεν τ〈λχ〈ρα ρακτυκ.  

χ) Α λεβοµλοττ χελλυλ⌠ζ µεννψισγνεκ µεγηατ〈ροζ〈σα 

Αζ ελϕ〈ρ〈σ ιγεν ηοσσζαδαλµασ προχεδρ〈ϖαλ ϕ〈ρ, αµιτ χσακ ϖ〈ζλατοσαν ισµερτετνκ: 

− Α τεσζτζαχσκ⌠κ φ!ζσε 1%−οσ σ⌠σαϖολδατβαν.Εννεκ χλϕα α µικροοργανιζµυσοκ 〈λταλ 

µεγτ〈µαδοττ, δεπολιµεριζ〈λ⌠δοττ χελλυλ⌠ζ ελτ〈ϖολτ〈σα. Α φ!ζστ αυτοκλ〈ϖβαν αζ ερ!τελϕεσ 

γ!ζλγστ!λ (α η!µρ! 〈λλ〈σα ελρτε α 1000Χ−οτ) σζ〈µτϖα εγψ ⌠ρ〈ν 〈τ ϖγεζτκ. Εννεκ 

κϖετκεζτβεν (σ αζ εζτ κϖετ! µοσ〈σ σορ〈ν) ελτ〈ϖοζοττ α µγ χελλυλ⌠ζηοζ ταπαδτ ταλαϕ σ 

αζ 〈σϖ〈νψι ανψαγοκ εγψ ρσζε ισ.  

− √βλτσ, µοσ〈σ. Αζ αυτοκλ〈ϖ 10−15 περχεσ νψιτϖαταρτ〈σα υτ〈ν α χελλυλ⌠ζτεσζτεκρ!λ α 

σ⌠σαϖατ λεντττκ σ εζυτ〈ν ελ!ββ 70−800Χ−οσ, µαϕδ ηιδεγ χσαπϖζζελ σ ϖγλ δεσζτιλλ〈λτ 

ϖζζελ µοστυκ, µαϕδ λγσζ〈ραζρα σζ〈ρτοττυκ.  

δ) Α ϖισσζαµαραδτ χελλυλ⌠ζ µρσε. Εζτ τββ λπχσ!βεν ϖγεζτκ: 

δ/α) Α λγσζ〈ραζ ζαχσκ⌠κβ⌠λ α µαραδκ χελλυλ⌠ζτ περγαµενπαπρρα ϖιττκ σ χσιπεσσζελ α 

νϖνψι γψκερεκετ ελτ〈ϖολτοττυκ. Α χελλυλ⌠ζτ α µγ ρ〈ταπαδτ ταλαϕϕαλ εγψττ 105 0Χ−ον 
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κισζ〈ρτοττ σ τ〈ραµρλεγεν µρτ ιζζτ⌠τγελψβε ϖιττκ, µαϕδ 105 0Χ−ον τµεγ〈λλανδ⌠σ〈γιγ 

σζ〈ρτοττυκ, εξσζικκ〈τορβαν η∀τττκ, µρτκ σ τµεγτ ϕεγψζ!κνψϖβεν ργζτεττκ.  

δ/β) Ελ!γετσ δενατυρ〈λτ σζεσσζελ. Α λεµρτ τγελψβεν λϖ! χελλυλ⌠ζ−ανψαγρα 

(ελσζϖ⌠φλκβεν) 10 µλ δενατυρ〈λτ σζεσζτ ντττνκ, µαϕδ µεγγψϕτοττυκ, αµιτ µγ 

η〈ροµ αλκαλοµµαλ µεγισµτελτνκ. Α σζερϖεσ ανψαγ ελσζενεσεδσε υτ〈ν α τγελψεκετ 

ιζζτ⌠κεµενχβε ηελψεζτκ.  

δ/χ) Ιζζτ〈σ, ιζζτ⌠κεµενχβεν. Α τγελψεκβεν λϖ! ανψαγοτ 600 0Χ−ον 3 ⌠ρ〈ν 〈τ ιζζτοττυκ. 

Α κεµενχε λεη∀λσε υτ〈ν (µ〈σναπ) α τγελψεκετ κιϖεττκ.  

δ/δ) Κεζελσ 10 %−οσ αµµ⌠νιυµ−καρβον〈τταλ. Μινδεν εγψεσ τγελψβεν λϖ! ηαµυρα 

5−5µλ 10 %−οσ (ΝΗ4)2ΧΟ3 ολδατοτ πιπεττ〈ζτυνκ σ 15 περχεσ ρεαγ〈λτατ〈σ υτ〈ν α τγελψεκετ 

105 0Χ−οσ σζ〈ρτ⌠σζεκρνψβε ηελψεζτκ. (Εζ ιδ! αλαττ α φελεσλεγεσ Η2Ο σ (ΝΗ4)2ΧΟ3 

βοµλ〈στερµκει τ〈ϖοζνακ, α ηαµυβαν λϖ! ΧαΟ πεδιγ ΧαΧΟ3−τ〈 αλακυλ ϖισσζα.) Α 

τγελψεκετ εξσζικκ〈τορβαν η∀τττκ σ τ〈ραµρλεγεν 0.01γ ποντοσσ〈γγαλ µρτκ. 

ε) Α µαραδκ χελλυλ⌠ζ µεννψισγνεκ κισζ〈µτ〈σα 

Α 105 0Χ−ον ϖαλ⌠ σζ〈ρτ〈σ υτ〈ν µρτ σλψβ⌠λ (τµεγβ!λ) λεϖοντυκ α ηαµυ ρεγενερ〈λ〈σα 

υτ〈ν µρτ τµεγετ. (δ/α−δ/δ)  

Αζ ελβοµλοττ χελλυλ⌠ζ µεννψισγτ α βεϖιττ σ α ϖισσζαµαραδτ χελλυλ⌠ζτ µεννψισγε 

αλαπϕ〈ν ηατ〈ροζζυκ µεγ. Αζ ερεδετι, βεϖιττ χελλυλ⌠ζ ποντοσ µεννψισγτ ολψαν στανδαρδ 

χελλυλ⌠ζτεσζτεκκελ ηατ〈ροζτυκ µεγ, αµελψεκετ νεµ ηελψεζτνκ α ταλαϕβα, δε υγψανολψαν 

µοσ〈σι, σζ〈ρτ〈σι, ιζζτ〈σι προχεδρ〈νακ ϖετεττκ αλ〈, µιντ α κσρλετβεν αλκαλµαζοττ (τεη〈τ 

ταλαϕβα ηελψεζεττ) τεσζτεκετ.  

3.3.2. Α χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ ϖιζσγ〈λατα λαβορατ⌠ριυµι (µεστερσγεσ) κρλµνψεκ 

κζττ 

Α ϖιζσγ〈λατοκκαλ αζ ϖολτ α χλυνκ, ηογψ α λαβορατ⌠ριυµι ϖιζσγ〈λατοκ ερεδµνψειτ α 

σζαβαδφλδι ϖιζσγ〈λατοκ ερεδµνψειϖελ σσζεηασονλτσυκ. Εννεκ ρδεκβεν α ΣΖΕΓΙ 

(1979) 〈λταλ λερτ λαβορατ⌠ριυµι µ⌠δσζερρελ ϖιζσγ〈λτυκ λαβορατ⌠ριυµι κρλµνψεκ κζττ α 

χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈στ α µ〈ρ ισµερτετεττ κεζελσεκ ταλαϕ〈β⌠λ. Μιϖελ εζ α ϖιζσγ〈λατ 

λαβορατ⌠ριυµι − α βοντ〈σ σζ〈µ〈ρα οπτιµ〈λισνακ ταρτοττ − κρλµνψεκ κζττ ζαϕλοττ, αζ 
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ερεδµνψτ α Σζεγι 〈λταλ ηασζν〈λτ τερµινολ⌠για σζεριντ ποτενχι〈λισ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ 

ακτιϖιτ〈σνακ νεϖεζτκ. 

α) Μινταϖτελ, σζ〈ρτ〈σ σ ηοµογενιζ〈λ〈σ 

Α µιντ〈κατ α ταλαϕ φελσ! 20 χµ−εσ ρτεγβ!λ ϖεττκ αζ 〈τλαγµιντα ϖτελνεκ σζαβ〈λψαι 

σζεριντ µινδεν κεζελσ − σ ισµτλσβ!λ 5−5 ηελψρ!λ. Α ρσζµιντ〈κατ αλαποσ σσζεκεϖερσ 

σ λαβορατ⌠ριυµβα σζ〈λλτ〈σ υτ〈ν µιελ!ββ λγσζ〈ραζρα σζ〈ρτοττυκ, κζβεν α νϖνψι 

ρσζεκετ (γψκρ− εσετλεγ σζ〈ρ− σ λεϖλµαραδϖ〈νψοκατ) βελ!λε ελτ〈ϖολτοττυκ. Α λγσζ〈ραζ 

µιντ〈κατ ταλαϕδαρ〈λ⌠βαν πορρ〈 !ρλτκ, αµι εγψβεν α λεγηατκονψαββ ηοµογενιζ〈λ〈στ ισ 

ϕελεντεττε (ΣΧΗΥΜΑΧΗΕΡ ετ αλ. 1990). 

β) Α ϖιζσγ〈λατ µ⌠δσζερε  

Α µ〈ρ εµλτεττ η〈ροµ µ⌠δσζερνεκ ϖαννακ κζσ ϖον〈σαι σ κλνβσγει. Α κλνβσγεκ 

κζττ εµλτηετ! α βε〈λλτ〈σ κρλµνψει, µ⌠δϕαι, ιλλετϖε αζ ινκυβ〈χι⌠ ιδ!ταρταµα. Κζσ 

σαϕ〈τοσσ〈γκντ εµεληετ! κι α µεγεγψεζ! η!µρσκλετ (28 0Χ) σ α µιντ〈κ κισζ〈ραδ〈σ 

µιαττι ϖζπ⌠τλ〈σα αζ ινκυβ〈χι⌠ αλαττ. Α ϖζϖεσζτεσγ µεγ〈λλαπτ〈σ〈τ αζ ινκυβ〈χι⌠σ ιδ! αλττ 

µινδη〈ροµ µ⌠δσζερνλ τµεγµρσσελ ϖγεζτκ. Α κσρλετ ταπασζταλαται σζεριντ κτηετεσ 

ιδ!κζνκντ ϖολτ σζκσγ α ϖζ π⌠τλ〈σ〈ρα. ςιζσγ〈λαταινκ σζεριντ α (ΣΖΕΓΙ,1979) 〈λταλ 

λερτ η〈ροµ µ⌠δσζερ κζλ χσακ εγψ αδοττ µεγβζηατ⌠ ερεδµνψεκετ. ⊆γψ ϖιζσγ〈λαταινκατ ε 

σζεριντ ϖγεζτκ, εζρτ χσακ αννακ λερ〈σ〈ϖαλ φογλαλκοζυνκ α κϖετκεζ!κ σζεριντ : 

Α τµεγ〈λλανδ⌠ρα σζ〈ρτοττ σ αναλιτικαι µρλεγεν λεµρτ η〈ροµ δβ αζονοσ µρετ∀ 

(4ξ7.5χµ) σζ∀ρ!παπρχσκοτ (αµελψνεκ εγψττεσ τµεγε 1γ κρλι ϖολτ) ριτκασζϖσ∀ 

σζιντετικυσ ανψαγβ⌠λ κσζλτ σζϖετζαχσκ⌠βα (µιντανλκλι νψλον φγγνψανψαγοτ 

ηασζν〈λτυνκ) ϖαρρτυνκ µ∀ανψαγ χρν〈ϖαλ. Α λγσζ〈ραζρα σζ〈ρτοττ, !ρλτ ταλαϕβ⌠λ 100 γ−οτ 

πορχελ〈ντγελψβε µρνκ σ µιντ αζ ελ!ββ α µαξιµ〈λισ ϖζκαπαχιτ〈σ 60%−〈νακ µεγφελελ! 

ϖζζελ νεδϖεστεττνκ 〈τ. Εζυτ〈ν α ταλαϕ φελτ Πετρι−χσσζβε ηελψεζτκ, µαϕδ α φελλετρε 

ϖιττ σζ∀ρ!παπρτ ταρταλµαζ⌠ ζαχσκ⌠τ α ταλαϕ µ〈σικ φελϖελ λεφεδτκ. Α µ⌠δσζερ ερεδετι 

λερ〈σα σζεριντ 28 0Χ−ον 2−4 ητιγ ινκυβ〈λυνκ. Μι αζ ελσ! µρσι σοροζατν〈λ η〈ροµ ηετεσ 

ινκυβ〈χι⌠σ ιδ!τ ϖ〈λασζτοττυνκ. Τεκιντεττελ αρρα, ηογψ αζ εγψεσ κεζελσεκ κζττ α 

χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈στ ιλλετ!εν χσακ κισ κλνβσγεκετ ταπασζταλτυνκ α τοϖ〈ββι κσρλετι 

σοροζατβαν 8 ηετεσ ινκυβ〈χι⌠σ ιδ!ϖελ δολγοζτυνκ.  

Αζ ινκυβ〈χι⌠σ ιδ! λετελτε υτ〈ν ϖισσζαµαραδ⌠ χελλυλ⌠ζ µεννψισγτ α 3.3.1.χ,δ,ε σζεριντ 

ηατ〈ροζτυκ µεγ.  
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3.3.3. Α ταλαϕ σζν−διοξιδ τερµελσνεκ µεγηατ〈ροζ〈σα 

ςιζσγ〈λαταινκ σορ〈ν α ταλαϕβαν τερµελ!δττ ΧΟ2 µεννψισγνεκ µρστ − 5 ναποσ 

ινκυβ〈χι⌠ υτ〈ν − λαβορατ⌠ριυµβαν Ωιτκαµπ (1966 χιτ. ΣΖΕΓΙ, 1979) σζεριντ ϖγεζτκ 

κεζελσενκντ η〈ροµ ισµτλσβεν.  

Α µ⌠δσζερ σζεριντ 100 γ νϖνψι µαραδϖ〈νψοκτ⌠λ µεγτισζττοττ, ερεδετι νεδϖεσσγταρταλµ 

ταλαϕτ µρνκ λγµενετεσν ζ〈ρηατ⌠ ϖεγεδνψβε, σ α ταλαϕ µελλ βεπ〈ρλ⌠ χσσζβε ΝαΟΗ−

οτ ηελψεζνκ. Αζ ινκυβ〈χι⌠σ ιδ! λετελτε υτ〈ν α βεπ〈ρλ⌠ χσσζτ αζ ϖεγβ!λ κιϖεσσζκ σ 

αννακ ταρταλµ〈τ ελ!σζρ φενολφταλειν, µαϕδ σζν〈τµενετ υτ〈ν µετιλϖρσ ινδικ〈τορ 

ϕελενλτβεν ΗΧλ−αλ τιτρ〈λϕυκ. Α ΧΟ2 µεννψισγτ γψ καπϕυκ, ηογψ α κτ τιτρ〈λ〈σ σορ〈ν 

φογψοττ µρ!ολδατ κλνβσγτ σζοροζζυκ α ΝαΟΗ σ α ΗΧλ φακτορ〈ϖαλ, ϖαλαµιντ 2,2−δελ. 

 
3.3.4. Α ταλαϕενζιµεκ ακτιϖιτ〈σ〈νακ ϖιζσγ〈λατα 
 

Α φοντοσαββ ταλαϕενζιµεκ κζλ α φοσζφατ〈ζ ακτιϖιτ〈σ〈τ ΚΡℑΜΕΡ−ΕΡ∆ΕΙ (1959/α) σζεριντ 

α διν〈τριυµ−φενιλ−φοσζφ〈τβ⌠λ φελσζαβαδυλ⌠ φενολ, αζ υρε〈ζ ακτιϖιτ〈σ〈τ ΚΥΠΡΕςΙΧΣ−

ΣΧΣΕΡΒΑΚΟςΑ (1966) σζεριντ κιδολγοζοττ σ Κεµπερσ 〈λταλ µ⌠δοστοττ (ΦΙΛΕΠ, 1990), α 

καρβαµιδβ⌠λ φελσζαβαδυλ⌠ αµµ⌠νια µεννψισγνεκ σπεκτροφοτοµετρι〈σ µρσε αλαπϕ〈ν 

ϖγεζτκ. Α καταλ〈ζ ακτιϖιτ〈σ〈τ ΚΥΠΡΕςΙΧΣ−ΣΧΣΕΡΒΑΚΟςΑ (1956) σζεριντ α ηιδρογν−

περοξιδ βοµλ〈σ〈β⌠λ φελσζαβαδυλ⌠ οξιγν καλχιµετρι〈σ µρσε, α σζαχηαρ〈ζτ (ινϖερτ〈ζ) 

ΦΡΑΝΚΕΝΒΕΡΓΕΡ σ ϑΟΗΑΝΣΟΝ (1983/α) σζεριντ Βερτρανδ−φλε χυκορµεγηατ〈ροζ〈σ 

αλαπϕ〈ν ϖιζσγ〈λτυκ. Α ταλαϕ δεηιδρογεν〈ζ ακτιϖιτ〈σ〈τ ΜΕΡΣΙ σ ΣΧΗΙΝΝΕΡ (1991) σζεριντ 

α µαραδκ ϕοδο−νιτρο−τετραζολιυµ−φορµαζ〈ν σπεκτροφοτοµετρι〈σ µρσϖελ ηατ〈ροζτυκ µεγ 

κεζελσενκντ η〈ροµ ισµτλσβεν. 

3.3.5. Α κλνβζ! φιζιολ⌠γιαι χσοπορτβα ταρτοζ⌠ βακτριυµοκ κϖαντιτατϖ 

µεγηατ〈ροζ〈σα 

Α βακτριυµοκ σ α µικροσζκ⌠πικυσ γοµβ〈κ σζ〈µ〈τ λνψεγβεν α 2.4.3. α. αλαττ µ〈ρ 

ισµερτετεττ λεηετσγεσ µ⌠δσζερεκ εγψικε σζεριντ α κϖετκεζ! µ⌠δον ηατ〈ροζτυκ µεγ: 

Α ταλαϕµιντ〈κ σσζβακτριυµ−σζ〈µ〈τ ησλεϖεσ−αγαρον λεµεζντσσελ, α χελλυλ⌠ζβοντ⌠ 

βακτριυµοκ µεννψισγτ σπεχι〈λισ φολψκονψ τ〈πταλαϕον ΠΟΧΗΟΝ σ ΤΑΡ∆ΙΕΥΞ 

(1972), α µικροσζκ⌠πικυσ γοµβ〈κ µεννψισγτ ΥΒΡΙΖΣΨ σ ς√Ρ√Σ (1968) σζεριντ 
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πεπτον−γλκ⌠ζ−αγαρον λεµεζντσσελ ηατ〈ροζτυκ µεγ. Α καποττ ερεδµνψεκετ αβσζολτ 

σζ〈ραζ ταλαϕρα σζ〈µτοττυκ 〈τ.  Α ϖιζσγ〈λατοκατ κεζελσενκντ η〈ροµ ισµτλσβεν ϖγεζτκ. 

3.4. Α µικροβιολ⌠γιαι σζεµποντβ⌠λ φοντοσ νη〈νψ ταλαϕτανι παραµτερ ϖιζσγ〈λατα 

Α ταλαϕτανι ϖιζσγ〈λατοκατ ΒΥΖℑΣ (1988) ταλαϕϖιζσγ〈λατι µ⌠δσζερκνψϖε σζεριντ ϖγεζτκ. 

Α ταλαϕ νεδϖεσσγταρταλµ〈νακ ϖιζσγ〈λατα εγψρσζτ α ηελψσζνεν ηορδοζηατ⌠ ελεκτρονικυσ 

ταλαϕσζονδα σεγτσγϖελ τρτντ, µ〈σρσζτ α λαβορατ⌠ριυµβαν α ηαγψοµ〈νψοσ 

σζ〈ρτ⌠σζεκρνψεσ ελϕ〈ρ〈σσαλ 1050Χ−ον ϖγεζτκ. Αζ ελεκτρονικυσ ταλαϕσζονδα α 

ταλαϕνεδϖεσσγ τµεγσζ〈ζαλκ〈τ µρι 10 χµ−ενκντ, σζκσγ εσετν 80 χµ µλψσγιγ. Α 

µρσεκ 〈λταλ〈βαν 60 χµ µλψσγιγ, αζ ντζ!χσ!τ!λ σ α ταλαϕσζιντεν ισ 10 χµ−ενκντ 

τρτντεκ. 

Α κµιαι παραµτερεκ κζλ µεγηατ〈ροζτυκ α ταλαϕ ϖζβεν σ ΚΧλ−βεν µρτ πΗ−ϕ〈τ, 

ηυµυσζ, ΧαΧΟ3, Ν, Π, Κ, Μγ, Να, Ζν, Χυ, Μν ταρταλµ〈τ (ΒΥΖℑΣ, 1988). Αζ ΙΧΠ−ΟΕΣ 

κσζλκκελ τρτντ ϖιζσγ〈λατοκ ελϖγζσβεν α ∆εβρεχενι Εγψετεµ Αγρ〈ρτυδοµ〈νψι 

Χεντρυµ〈νακ Αγρ〈ρµ∀σζερκζποντϕα ϖολτ σεγτσγνκρε. 

3.5. Α ταλαϕβιολ⌠γιαι ϖιζσγ〈λατοκ ερεδµνψεινεκ στατισζτικαι ρτκελσε 

Α ϖιζσγ〈λτ παραµτερεκ κζλ α τνψλεγεσ− σ ποτενχι〈λισ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ, α σζν−

διοξιδ τερµελσ, α µικροβασζ〈µοκ σ αζ ενζιµακτιϖιτ〈σι ϖιζσγ〈λατοκ σορ〈ν µρτ ρτκεκετ 

ϖαριανχια αναλζισσελ ρτκελτκ. Α µικροβασζ〈µοκ εσετβεν α ϖαριανχι〈κ ηοµογενιτ〈σ〈τ 

Κολµογοροϖ−φλε εγψµιντ〈σ πρ⌠β〈ϖαλ ελλεν!ριζτκ. Α ταλαϕ νεδϖεσσγταρταλµα σ α ταλαϕ 

τνψλεγεσ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σα, α ταλαϕ νεδϖεσσγταρταλµα σ σζν−διοξιδ τερµελσε, α 

ταλαϕ νεδϖεσσγταρταλµα σ αζ ενζιµακτιϖιτ〈σοκ, αζ εγψεσ ενζιµεκ ακτιϖιτ〈σα, α φεηρϕεβοντ⌠ 

σ α νιτρογνκτ! βακτριυµοκ σζ〈µα, ϖαλαµιντ α φεηρϕεβοντ⌠ βακτριυµοκ σζ〈µα σ α 

ταλαϕ υρε〈ζ ακτιϖιτ〈σα κζττ κορρελ〈χ⌠ σζ〈µτ〈στ ϖγεζτνκ. Α ταλαϕ τνψλεγεσ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ 

ακτιϖιτ〈σα σ α χελλυλ⌠ζβοντ⌠ βακτριυµοκ σζ〈µα κζττ σσζεφγγστ ρεγρεσσζι⌠ σζ〈µτ〈σσαλ 

ϖιζσγ〈λτυκ (ΚΕΜ⊃ΝΨ σ ∆ΕℑΚ, 2000; ΛΥΚℑΧΣ, 1996). Α σζ〈µτ⌠γπεσ στατισζτικαι 

ϖιζσγ〈λατοκατ Μιχροσοφτ Εξχελ σ ΣΠΣΣ αλκαλµαζ〈σοκκαλ ϖγεζτκ. 
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4. Α ςΙΖΣΓℑΛΑΤΟΚ ΕΡΕ∆Μ⊃ΝΨΕΙ ⊃Σ ΑΖΟΚ ⊃ΡΤ⊃ΚΕΛ⊃ΣΕ  

Αζ ερεδµνψεκ ισµερτετσε ελ!ττ αρρα α φοντοσ κρλµνψρε σζκσγεσ φεληϖνι α 

φιγψελµετ, ηογψ α χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ σ α µικροβι〈λισ τεϖκενψσγ σζεµποντϕ〈β⌠λ α 

ταλαϕ νεδϖεσσγταρταλµ〈νακ κιεµελκεδ! ϕελεντ!σγε ϖαν. Εββ!λ κιινδυλϖα αζ εγψεσ 

κεζελσεκ ταλαϕ〈νακ νεδϖεσσγταρταλµ〈τ ρσζλετεσεν ισµερτετϕκ.  

4.1. Α κσρλετι τερλετ ταλαϕ〈νακ ϖιζσγ〈λατι ερεδµνψει 

Α ταλαϕ νη〈νψ ϕελλεµζ! τυλαϕδονσ〈γ〈νακ ϖιζσγ〈λατ〈τ εγψρσζτ α τελεπτσ ελ!ττ !σσζελ (1. 

τ〈βλ〈ζατ), µαϕδ α κσρλετ µ〈σοδικ ϖνεκ ϖγν σζιντν !σσζελ ϖγεζτκ ελ (2. τ〈βλ〈ζατ). Α 

κσρλετ ηαρµαδικ σ νεγψεδικ ϖβεν µρτ αδατοκατ α 3. τ〈βλ〈ζατβαν µυτατϕυκ βε.  
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1.τ〈βλ〈ζατ: Α κσρλετι τερλετ ταλαϕ〈νακ φοντοσαββ (κµιαι) παραµτερει α τελεπτσ ελ!ττ 

(1994. !σζ) 

Μρτ ϕελλεµζ!κ Α  µινταϖτελ µλψσγε χµ−βεν  
 0−20 21−40 41−60 0−60 〈τλαγ 
πΗ(Η2Ο) 5,77  5,63 5,74 5,71 
πΗ(ΚΧλ) 4,95 4,74 4,97 4,88 
ΚΑ 27 27 30 28 
ΧαΧΟ3 0 0 0 0 
Ηυµυσζ % 1,08 1,19 0,8 1,02 
ΝΟ3+ΝΟ2−Ν µγ/100 γ 0,3 0,5 0,76 0,53 
ΝΗ4

+−Ν         µγ/100 γ 0,11 0,13 0,11 0,12 
Π2Ο5                     ππµ 55 60 41 0,52 
Κ2Ο               ππµ 131 213 73 139 
Μγ                ππµ 130 116 146 129 
Να                 ππµ 17 14 16 16 
Ζν                 ππµ 1,5 2,8 0,6 163 
Χυ                 ππµ 4,0 6,0 2,2 4,1 
Μν                ππµ 200 212 104 192 

 

Α κιινδυλ〈σι σ α καπ〈σ κοντρολλ ταλαϕοκ ΚΧλ−οσ πΗ−ϕ〈νακ, α η〈ροµ ιδ!ποντβαν µρτ 

ρτκει, α µρσι ιδ!ποντοκ σορρενδϕβεν νϖεκσζικ. Υγψανακκορ α Π2Ο5 σ α Κ2Ο ταρταλοµ 

α φεντι σορρενδβεν, µιντ αηογψ α ηυµυσζ% ισ χσκκεν! τενδενχι〈τ µυτατ. Ηα ϖισζοντ, αζ 

εγψεσ τακαρ⌠ανψαγοκ αλαττι ταλαϕοκ ϖιζσγ〈λατι ερεδµνψειτ ηασονλτϕυκ σσζε (2. τ〈βλ〈ζατ) 

εγσζεν µ〈σ ϕελλεγ∀ τενδενχι〈τ καπυνκ. Ιττ πλδ〈υλ α πΗ ιδ!βεν µινδ α νγψ τακαρ⌠ανψαγ 

ταλαϕ〈βαν χσκκεντ, µγ α ηυµυσζ µεννψισγε (%−α) κτ εσετβεν (σζαλµα, φεκετεφ⌠λια) 

νϖεκεδεττ, κεττ!βεν πεδιγ (ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα, φενψ!κρεγ ζζαλκ) χσκκεντ. 

2. τ〈βλ〈ζατ: Α κσρλετι τερλετ ταλαϕ〈νακ φοντοσαββ κµιαι παραµτερει (0−20 χµ) 
κεζελσενκντ αζ ελσ! ϖιζσγ〈λατι ϖβεν (1997. !σζ) 
 

Ταλαϕτακαρ〈σ 
Μρτ ϕελλεµζ!κ 

Κοντρολ
λ Σζαλµα Ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα Φενψ!κρεγ 

ζζαλκ 
Φεκετεφ⌠λια 

πΗ(Η2Ο) 6,44 6,27 6,84 6,23 6,45 
πΗ(ΚΧλ) 5,55 5,37 5,96 5,04 5,84 
Ηυµυσζ % 0,69 0,69 0,65 0,61 0,74 
ΝΟ3+ΝΟ2−Ν 
µγ/100γ 

0,34 0,55 1,22 0,3 0,45 

ΝΗ4
+−Ν µγ/100 γ 0,2 0,17 0,14 0,17 0,18 

Π2Ο5                  ππµ 47 57 78 67 49 
Κ2Ο            ππµ 92 113 213 116 102 
Χα               ππµ 975 925 841 852 1003 
Μγ              ππµ 115 113 120 110 119 
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Να               ππµ 32 17 35 18 18 
Ζν               ππµ 1,18 1,54 1,33 1,77 1,33 
Χυ               ππµ 3,01 3,42 3,06 3,68 3,55 
Μν              ππµ 120 119 121 105 138 

 

 

3. τ〈βλ〈ζατ: Α κσρλετι τερλετ ταλαϕ〈νακ φοντοσαββ κµιαι παραµτερει κεζελσενκντ α φελσ! 
0−20 χµ−εσ ρτεγβεν 
 

2000. ϖβεν κεζελσενκντ 2001. ϖβεν κεζελσενκντ Μρτ 
ϕελλεµζ!κ Τελεπτσκορ Κοντρολλ Αγροσζϖετ Φεκετεφ⌠λι

α 
Κοντρολλ Αγροσζϖετ Φεκετεφ⌠λια 

πΗ(Η2Ο) 5,71 6,44 6,23 6,45 6,31 6,07 6,12 
πΗ(ΚΧλ) 4,88 5,55 5,04 5,84 5,62 4,78 5,03 
Ηυµυσζ % 1,02 092 0,8 0,62 0,69 0,61 0,74 
ΝΟ3+ΝΟ2−
Ν µγ/100 γ 

0,53 0,47 0,28 0,35 0,34 0,30 0,45 

ΝΗ4
+−Ν      

µγ/100 γ 
0,12 0,28 0,95 0,71 0,20 0,77 0,48 

Π2Ο5      ππµ 52 52 51 39 47 67 49 
Κ2Ο     ππµ 139 110 122 92 92 116 102 
Χα       ππµ − 113 96 124 97 85 103 
Μγ      ππµ 129 129 107 155 115 110 119 
Να       ππµ 16 133 134 156 − − − 
Ζν       ππµ 1,63 2,55 3,05 3,04 1,18 1,77 1,33 
Χυ       ππµ 4,1 6,8 5,29 4,08 3,01 3,68 3,55 
Μν      ππµ 192 84 69 89 120 105 138 

 

Α 3. τ〈βλ〈ζατβ⌠λ λ〈τηατ⌠, ηογψ α τελεπτσκορι ρτκεκηεζ κπεστ α κσρλετ ϖγρε α ταλαϕβαν 

πΗ εµελκεδσ, ηυµυσζ, νιτρογν σ κ〈λιυµ ταρταλοµ χσκκενσ, ϖαλαµιντ χινκ ταρταλοµ 

νϖεκεδσ κϖετκεζεττ βε. Α τββι ϖιζσγ〈λτ τ〈πελεµ µεννψισγε λνψεγεσεν νεµ 

ϖ〈λτοζοττ. 

4.2. Α κσρλετι τερλετ νεδϖεσσγταρταλµ〈νακ ϖιζσγ〈λατι ερεδµνψει 

Α κλνβζ! τακαρ⌠ανψαγοκκαλ φεδεττ ταλαϕοκ 1996. σ 1997 ϖβεν νγψ ιδ!ποντβαν µρτ 

νεδϖεσσγταρταλµ〈τ α 4. τ〈βλ〈ζατβαν α 2000 σ 2001. ϖβεν τ ιδ!ποντβαν µρτετ αζ 

5.τ〈βλ〈ζατβαν τντεττκ φελ.  

Α 4. τ〈βλ〈ζατβ⌠λ λ〈τηατ⌠, ηογψ α ταλαϕ νεδϖεσσγταρταλµα µινδ α σζ〈ραζ ιδ!σζακοκ, µινδ 

πεδιγ α κιαδ⌠σαββ χσαπαδκοκ υτ〈ν µινδιγ ναγψοββ ϖολτ α τακαρτ φαχσκοκ, µιντ α κοντρολλ 

τερλετεκ ταλαϕ〈βαν.  

4. τ〈βλ〈ζατ: Α ταλαϕ νεδϖεσσγταρταλµ〈νακ (µ/µ%)αλακυλ〈σα α κλνβζ! τακαρ⌠ανψαγοκ 

αλαττ. 
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Μινταϖτελ 
ιδεϕε 

Τακαρ⌠ανψαγοκ 

1996 Κοντρολ
λ 

Σζαλµα Ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα Φενψ!κρεγ−ζζαλκ Φεκετεφ⌠λι
α 

Μ〈ϕυσ 12,15 12,36 16,31 11,75 13,50 
ϑλιυσ 10,96 12,20 10,70 12,00 11,50 
Σζεπτεµβερ 11,40 13,01 15,10 13,90 14,00 
Νοϖεµβερ 13,00 13,50 14,00 13,10 13,02 

1997  
Μ〈ϕυσ 12,30 14,11 16,60 15,30 13,00 
ϑλιυσ 11,60 12,53 12,40 12,91 10,60 
Σζεπτεµβερ 11,80 12,00 12,10 12,22 12,00 
Νοϖεµβερ 11,00 12,70 13,00 13,00 13,50 

 

Μγ ναγψοββ κλνβσγ ταπασζταληατ⌠ αζ εγψεσ κεζελσεκ κζττι νεδϖεσσγταρταλοµβαν 

ακκορ, ηα α µρσ εγψ ναππαλ εγψ κιαδ⌠σ χσαπαδκ (33,6 µµ) υτ〈ν (1996. 〈πριλισ 28.−〈ν) 

τρτντ. Εββεν αζ ιδ!ποντβαν (σζιντν α ταλαϕ φελσ! 50 χµ−εσ ρτεγβεν) αζ ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα 

τακαρ〈σ αλαττ πλδ〈υλ 38%−καλ ϖολτ ναγψοββ α νεδϖεσσγταρταλοµ, µιντ α καπ〈σ κοντρολλ 

ταλαϕ〈βαν.  

Αζ 1996. ϕλιυσ 2.−〈ν ϖγζεττ ντζστ κϖετ! ναποκον (2 σ 10.) ϖγζεττ νεδϖεσσγµρσι 

αδατοκατ (αζ ντζ!χσ!τ!λ κλνβζ! τ〈ϖολσ〈γβαν σ ελτρ! ταλαϕµλψσγβεν) α κοντρολλ− σ 

αζ αττ⌠λ λεγναγψοββ ελτρστ µυτατ⌠ κεζελσρε (ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα) ϖονατκοζ⌠αν αζ 1−2. 〈βρ〈κον 

σζεµλλτετϕκ. 

Α καπ〈ϖαλ µ∀ϖελτ φαχσκ ταλαϕα (κοντρολλ) νψιλϖ〈νϖαλ⌠αν αζ ντζσ ελ!ττ ισ σζ〈ραζαββ ϖολτ, 

µιντ α φαχσκοκ ταλαϕα. Εββ!λ ισ κϖετκεζικ, ηογψ α ταλαϕ νεδϖεσσγταρταλµα µ〈ρ αζ 

ντζστ κϖετ! µ〈σοδικ ναπον (1. 〈βρα) ισ σοκκαλ κεϖεσεββ ϖολτ, µιντ α τακαρτ 

φαχσκοκβαν (2. 〈βρα), αµι ιδ!βεν µινδ κεϖεσεββ λεσζ.  

Α 5. τ〈βλ〈ζατ α ταλαϕ νεδϖεσσγταρταλµ〈τ φογλαλϕα σσζε κεζελσενκντ α µινταϖτελεκ ϖει σ 

η⌠ναπϕαι σζεριντ. Ιττ ϖαν φελτντετϖε α ϖιζσγ〈λτ η⌠ναποκ χσαπαδκσσζεγε ισ. 

 
1. 〈βρα: Α ταλαϕ νεδϖεσσγταρταλµ〈νακ ϖ〈λτοζ〈σαι αζ ντζ!χσ!τ!λ ϖαλ⌠ τ〈ϖολσ〈γτ⌠λ, α 

ταλαϕσζινττ!λ φγγ!εν αζ ντζσ ιδ!ποντϕ〈τ κϖετ! 2. σ 10. ναπον α κοντρολλ τερλετν 

(ΒΥΒℑΝ ετ αλ., 1997) 
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2. 〈βρα: Α ταλαϕ νεδϖεσσγταρταλµ〈νακ ϖ〈λτοζ〈σαι αζ ντζ!χσ!τ!λ ϖαλ⌠ τ〈ϖολσ〈γτ⌠λ, α 

ταλαϕσζινττ!λ φγγ!εν αζ ντζσ ιδ!ποντϕ〈τ κϖετ! 2. σ 10. ναπον αζ ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα τακαρ〈σ 

αλαττ (ΒΥΒℑΝ ετ αλ., 1997). 

α: αζ ντζ!χσ!τ!λ µρτ τ〈ϖολσ〈γ; β: ταλαϕµλψσγ 
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α: αζ ντζ!χσ!τ!λ µ

ρτ τ〈ϖολσ〈γ; β: ταλαϕµ
λψσγ 

   

2001 

11,31 

11,99 

11,95 

8,42 

9,75 

12,56 

69,9 

ℑτλαγ 

2000 

8,75 

8,13 

10,27 

8,84 

9,16 

10,83 

43,8 

2001 

11,20 

12,50 

12,80 

8,69 

11,10 

12,40 

32,3 

ΞΙ.η⌠ 

2000 

9,30 

10,70 

11,20 

9,30 

10,10 

10,90 

27,0 

6. τ〈βλ〈ζατ: Αζ εγψεσ κεζελσεκ ταλαϕ〈νακ 

νεδϖεσσγταρταλµα α µινταϖτελ 

ιδ!ποντϕ〈βαν (0−20 χµ; µ/µ%) σ α 

χσαπαδκ µεννψισγε α ϖιζσγ〈λτ 

η⌠ναποκβαν (µµ). 

Η⌠ναποκ 

ΙΞ. η⌠ 

2001 

15,54 

12,46 

14,00 

10,56 

11,58 

14,00 

86,7 
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Α 6. τ〈βλ〈ζατβ⌠λ λ〈τηατ⌠, ιλλετϖε κννψεν κισζ〈µτηατ⌠, ηογψ α κτ ϖ τ αζονοσ (µ〈ρχιυσ, 

µ〈ϕυσ, ϕλιυσ, σζεπτεµβερ, νοϖεµβερ) η⌠ναπϕ〈βαν ηυλλοττ χσαπαδκ µεννψισγε κζττ 

λνψεγεσ κλνβσγ ϖαν. Α χσαπαδκ σσζεγε αζ τ η⌠ναπβαν 2000−βεν 218,9; µγ 2001−

βεν 349,3 µµ, αµι 159,57 % χσαπαδκτββλετετ ϕελεντ. 

Αζ εγσζ ϖι (ιλλετϖε αζ Ι.−ΙΞ ηαϖι) χσαπαδκµεννψισγ αλαπϕ〈ν α 2000. ϖ (340,2 µµ) 

σζ〈ραζ, α 2001. ϖ (587,3 µµ) ϖισζοντ 〈τλαγοσ ϖολτ Αζ ϖ υτολσ⌠ η〈ροµ η⌠ναπϕ〈βαν 2001−

βεν ηυλλοττ 46,5 µµ−ρελ εγψττ αζ ϖεσ χσαπαδκσσζεγ 633,8 µµ ϖολτ. 
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4.3. Α µικροβιολ⌠γιαι ϖιζσγ〈λατοκ ερεδµνψει 

Α τββ ϖεν 〈τ ϖγζεττ ϖιζσγ〈λαταινκ ερεδµνψεινεκ τελϕεσ σ ρσζλετεσ ισµερτετσρε ε 

ηελψεν νινχσ λεηετ!σγ. ⊆γψ α χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ σζαβαδφλδι σ λαβορατ⌠ριυµι 

κρλµνψεκ κζττ ϖγζεττ ϖιζσγ〈λατ〈νακ ερεδµνψειτ σσζεφογλαλ⌠ 〈βρ〈ν µυτατϕυκ βε. 

Αζ ακτιϖιτ〈σϖιζσγ〈λατοκατ κιεγσζτ!, ιλλετϖε αζοκ ερεδµνψειτ αλ〈τ〈µασζτ⌠ βακτριυµ σ 

µικροσζκ⌠πικυσ γοµβ〈κ κϖαντιτατϖ ϖ〈λτοζ〈σ〈νακ ϖιζσγ〈λατ〈ϖαλ καπχσολατοσ 

ερεδµνψεινκετ πεδιγ τ〈βλ〈ζατοκβαν φογλαλϕυκ σσζε.  

 

4.3.1. Σζαβαδφλδι (τερµσζετεσ) ϖισζονψοκ κζττ ϖγζεττ (τνψλεγεσ) χελλυλ⌠ζβοντ⌠ 

ακτιϖιτ〈σ ϖιζσγ〈λατι ερεδµνψει 

Α ϖιζσγ〈λατοκατ 1996−1997−βεν νγψ, 2000−2001 ϖεκβεν κτ τακαρ⌠ανψαγ αλαττι ταλαϕβαν 

ϖγεζτκ. Α τεσζτεκετ µ〈ρχιυσι λερακ〈σ υτ〈ν µινδεν ϖβεν νγψ αλκαλοµµαλ 

κτη⌠ναπονκντ (µ〈ϕυσ, ϕλιυσ, σζεπτεµβερ, νοϖεµβερ) σζεδτκ φελ.  

Α νεγψεδικ ιδ!ποντβαν (8 η⌠ναπ µλϖα) φελσζεδεττ τεσζτεκ χελλυλ⌠ζταρταλµ〈νακ αζ 

ιστ〈λλ⌠τρ〈γψ〈ϖαλ, σζαλµ〈ϖαλ σ φενψ!κρεγ ζζαλκκαλ τακαρτ παρχελλ〈κ ταλαϕ〈βαν κζελ 100 

%−α βοµλοττ λε. Α φεκετεφ⌠λι〈ϖαλ τακαρτ ταλαϕβαν υγψανεζ αζ αρ〈νψ 80, α κοντρολλβαν 65 % 

ϖολτ. Α κεζελσεκ (α κλνβζ! τακαρ⌠ανψαγοκ) χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σρα γψακορολτ 

ηατ〈σ〈νακ σορρενδϕβεν (ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα, σζαλµα, φενψ!κρεγ ζζαλκ, φεκετεφ⌠λια, καπ〈σ 

κοντρολλ). 
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Φεκετεφ⌠λια 

11,01δ

20,01α

33,02α

80,02δ

Φεκετεφ⌠λια 

19,00δ

30,00δ

70,00χ

100,00β

Ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα 

30,00χ

52,00χ

88,00χ

100,00χ

Ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα 

50,00χ

75,00χ

80,00β

100,00β

Φενψ!κρεγ ζζαλκ 

21,00β

42,01β

74,00β

96,00β

Φενψ!κρεγ ζζαλκ 

46,00β

70,00β

80,00β

100,00β

 

Κοντρολλ 

17,01α

21,02α

31,02α

65,01α

Κοντρολλ 

25,00α

50,01α

75,03α

80,02α

 

Μινταϖτελ 

1996 

Μ〈ϕυσ 

ϑλιυσ 

Σζεπτεµβερ    

Νοϖεµβερ 

1997 

Μ〈ϕυσ 

ϑλιυσ 

Σζεπτεµβερ    

Νοϖεµβερ 

 

  

ΣΖ∆Π=5%
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ΣΖ∆Π=5%
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8. τ〈βλ〈ζατ: Α 

τνψλεγεσ 

χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ 

διναµικ〈ϕα αζ εγψεσ 

κεζελσεκβεν (1996−
Τακαρ⌠ανψαγοκ 

Σζαλµα 

27,00ε

24,01δ

28,00ε

18,98ε

Σζαλµα 

40,00ε

20,00χ

15,00ε
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Αζ ελτρ! βετ∀κ 
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Αζ εγψεσ η⌠ναποκ κζττι ελτρστ ϖαριανχιααναλζισσελ ϖιζσγ〈λτυκ. Αζ ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα ηατ〈σα 

µ〈ϕυσβαν, σζεπτεµβερβεν σ νοϖεµβερβεν σζιγνιφικ〈νσαν, ϕλιυσβαν νεµ σζιγνιφικ〈νσαν 

ϖολτ ϕοββ, µιντ α µ〈σοδικ λεγϕοββ σζαλµ〈. Α ηαρµαδικ λεγκεδϖεζ!ββ ερεδµνψτ µινδεν 

η⌠ναπβαν σζιγνιφικ〈νσαν α φενψ!κρεγ ζζαλκ αδτα. Α κοντρολλ ταλαϕβαν µ〈ϕυσβαν σ 

ϕλιυσβαν µαγασαββ, σζεπτεµβερβεν σ νοϖεµβερβεν αλαχσονψαββ ακτιϖιτ〈στ µρτνκ, 

µιντ α φεκετεφ⌠λι〈ϖαλ τακαρτβαν, ιγαζ α ϕλιυσι κλνβσγ νεµ σζιγνιφικ〈νσ (7. τ〈βλ〈ζατ). 

Α χελλυλ⌠ζ λεβοµλ〈σ〈νακ διναµικ〈ϕ〈τ ϖιζσγ〈λϖα αζτ ταπασζταλτυκ, ηογψ − µινδιγ αζ ελ!ζ! 

µινταϖτελι ιδ!ποντηοζ κπεστ µρϖε − α φενψ!κρεγ ζζαλκκαλ τακαρτ ταλαϕβαν βοµλοττ λε 

α λεγεγψενλετεσεββεν α χελλυλ⌠ζ. Εζτ κϖεττε αζ ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα σ α σζαλµα, µαϕδ α 

φεκετεφ⌠λια, σ α κοντρολλ.  Α ϖαριανχιααναλζισβ!λ αζ ισ κιδερλ, ηογψ α διναµικ〈βαν 
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βεκϖετκεζεττ κλνβσγεκ µινδ α νγψ µινταϖτελι ιδ!ποντβαν σζιγνιφικ〈νσακ ϖολτακ αζ 

εγψεσ τακαρ⌠ανψαγοκρα νζϖε. Μ〈ϕυσβαν σ σζεπτεµβερβεν αζ ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα, ϕλιυσβαν α 

σζαλµα, νοϖεµβερβεν α φεκετεφ⌠λια τακαρ〈σ αλαττ ϖολτ σζιγνιφικ〈νσαν α µαγασαββ α 

χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ (8. τ〈βλ〈ζατ). 

1997−βεν α τεσζτεκ ϖαλαµεννψι φελσζεδσι ιδ!ποντϕ〈βαν α φεκετεφ⌠λια, αζ ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα σ α 

σζαλµατακαρ〈σ αλαττ µαγασαββ ϖολτ α χελλυλζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ, µιντ α κοντρολλ ιλλετϖε α 

φεκετεφ⌠λι〈ϖαλ τακαρτ ταλαϕβαν (κιϖϖε αζ υτολσ⌠, νοϖεµβερι φελσζεδστ). Α φενψ!κρεγ 

ζζαλκκαλ σ αζ ιστ〈λλ⌠τρ〈γψ〈ϖαλ φεδεττ ταλαϕβαν α χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ µινδϖγιγ κζελ 

αζονοσ ϖολτ. Α κσρλετ ϖγρε α κοντρολλ ταλαϕβαν βοµλοττ λε α λεγκεϖεσεββ χελλυλ⌠ζ 80%, 

µγ α τββι κεζελσβεν αζ σσζεσ χελλυλ⌠ζ ελβοµλοττ. ⊃ρδεκεσ, ηογψ β〈ρ α φεκετεφ⌠λια αλαττ 

ισ λεβοµλοττ αζ σσζεσ σζυβσζτρ〈τ, µγισ χσακ α νοϖεµβερι φελσζεδσκορ ελ!ζτε µεγ α 

κοντρολλ ταλαϕβαν µρτ ρτκεκετ. Α 7. τ〈βλ〈ζατβ⌠λ λ〈τηατ⌠, ηογψ α µ〈ϕυσ σ ϕλιυσ η⌠ναπβαν 

µρτ κλνβσγεκ σζιγνιφικ〈νσακ. Σζεπτεµβερβεν αζ ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα σ α φενψ!κρεγ 

ζζαλκ, ϖαλαµιντ α σζαλµα σ α κοντρολλ ηατ〈σα κζττ νεµ ϖολτ σζιγνιφικ〈νσ αζ ελτρσ. 

Νοϖεµβερβεν α κοντρολλ ϖολτ σζιγνιφικ〈νσαν α λεγαλαχσονψαββ ηατ〈σ, α τββι τακαρ⌠ανψαγ 

αζονοσ ηατ〈σα µελλεττ. 

Α λεβοµλ〈σ διναµικ〈ϕα αζ ελ!ζ! ϖιτ!λ ελτρ!εν α κοντρολλ εσετβεν ϖολτ α 

λεγεγψενλετεσεββ. Αζ ελσ! η〈ροµ ϖιζσγ〈λατι ιδ!ποντβαν υγψανολψαν αρ〈νψ ϖολτ α βοµλ〈σ. 

Α διναµικα α φενψ!κρεγ ζζαλκκαλ, ιστ〈λλ⌠τρ〈γψ〈ϖαλ σ α σζαλµ〈ϖαλ τακαρτ ταλαϕβαν 

εγψµ〈σηοζ ηασονλ⌠ ϖολτ; µ〈ϕυσβαν βοµλοττ α λεγτββ σ σζεπτεµβετβεν α λεγκεϖεσεββ. Α 

σζαλµατακαρ〈σ εσετβεν α λεκτββ χελλυλ⌠ζ σζεπτεµβερβεν, α λεγκεϖεσεββ ϕλιυσβαν 

βοµλοττ. Α 8. τ〈βλ〈ζατβαν φελτντετεττ αδατοκβ⌠λ λ〈τηατ⌠, ηογψ α µ〈ϕυσβαν σ 

σζεπτεµβερβεν ϖαλαµεννψι µρτ κλνβσγ σζιγνιφικ〈νσ. ϑλιυσβαν α κοντρολλ, α 

φενψ!κρεγ ζζαλκ σ αζ ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα, νοϖεµβερβεν α σζαλµα, α φενψ!κρεγ ζζαλκ σ αζ 

ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα ηατ〈σα κζττι ελτρσ νεµ ϖολτ σζιγνιφικ〈νσ. 

2000−βεν αζ ελσ! µινταϖτελ αλκαλµ〈ϖαλ α 3. σ α 6. κεζελσ (φεκετεφ⌠λια), α τββι 

µινταϖτελ αλκαλµ〈ϖαλ α 2. σ 5. κεζελσ (αγροσζϖετ) ταλαϕ〈βαν µρτκ α λεγµαγασαββ 

χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈στ. Αζ 1. σ 4. κεζελσ (κοντρολλ) µινδιγ α λεγαλαχσονψαββ ρτκετ 

µυταττα. Μ〈ϕυσβαν α 3.,6. σ αζ 1., 4., ϕλιυσβαν α 2.,3. σ αζ 5., 6., σζεπτεµβερβεν α 4. ., 

5., νοϖεµβερβεν α 3.,4. σ α 2.,5. κεζελσ ρτκει χσακ νεµ σζιγνιφικ〈νσαν κλνβζτεκ 

εγψµ〈στ⌠λ (9. τ〈βλ〈ζατ).  
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Α χελλυλ⌠ζβοντ〈σ διναµικ〈ϕα α κϖετκεζ!κππεν αλακυλτ. Αζ ελσ! µινταϖτελ σορ〈ν α 3. σ α 

6. κεζελσ (φεκετεφ⌠λια), α µ〈σοδικ, ηαρµαδικ, νεγψεδικ µινταϖτελκορ σορρενδβεν αζ 5. 2. 

2. κεζελσ ταλαϕ〈βαν βοµλοττ αζ ελ!ζ! µινταϖτεληεζ µρτεν α λεγτββ χελλυλ⌠ζ. Α φεντι 

κλνβσγεκ σζιγνιφικ〈νσακ, δε ταλ〈λυνκ ολαν κεζελσεκετ µελψεκ κζττ χσακ νεµ 

σζιγνιφικ〈νσ ελτρσ µυτατηατ⌠ κι (10. τ〈βλ〈ζατ). 

2001 µ〈ϕυσβαν, ϕλιυσβαν σζιγνιφικ〈νσαν α 2. κεζελσβεν (αγροσζϖετ), σζεπτεµβερβεν σ 

νοϖεµβερβεν α 2. σ 5. κεζελσβεν (αγροσζϖετ) βοµλοττ α λεγτββ χελλυλ⌠ζ. Αζ 1. σ 4. 

κεζελσεκβεν (κοντρολλ) αλαχσονψαββ ϖολτ α χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ, µιντ α 2., 3., ϖαγψ α 5., 

6. κεζελσεκβεν, κιϖϖε α µ〈ϕυστ, αηολ α 6. κεζελσ αδτα α λεγαλαχσονψαββ ρτκετ.  Α 2. σ 

5. κεζελσ κζττ σζεπτεµβερβεν χσακ νεµ σζιγνιφικ〈νσ, νοϖεµβερβεν πεδιγ σεµµιφλε 

κλνβσγ σεµ µυτατκοζοττ (9. τ〈βλ〈ζατ). 

Α χελλυλ⌠ζβοµλ〈σ διναµικ〈ϕ〈ρα ϕελλεµζ!, ηογψ µ〈ϕυσβαν α 2., ϕλιυσβαν α 6., 

σζεπτεµβερβεν σ νοϖεµβερβεν αζ 5. κεζελσβεν ϖολτ α λεγµαγασαββ αζ ελ!ζ! 

µινταϖτεληεζ σζ〈µτοττ βοµλ〈σ. Α λεγαλαχσονψαββ ρτκεκετ µ〈ϕυσβαν α φεκετεφ⌠λια, 

ϕλιυσβαν, σζεπτεµβερβεν σ νοϖεµβερβεν α κοντρολλ κεζελσ αδτα. Α λεγµαγασαββνακ σ α 

λεγαλαχσονψαββνακ µρτ ρτκεκ ισ σζιγνιφικ〈νσαν κλνβζνεκ τββι τακαρ⌠ανψαγ αλαττ 

µρτ διναµικαι ρτκτ!λ (10. τ〈βλ〈ζατ). 
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6. Φεκετεφ⌠λια 

39,01χ

58,01δ

68,02φ

86,01δ

6. Φεκετεφ⌠λια 

10,01ε

54,00δ

75,01δ

83,01α

5. Αγροσζϖετ 

26,81δ

60,01δ

82,01ε

100,00β

5. Αγροσζϖετ 

29,02αδ

58,00χ

84,02β

100,00β

∆αβινεττ 

4. Κοντρολλ 

4,00α

30,02χ

48,00δ

70,02χ

4. Κοντρολλ 

27,00δ

48,01α

68,00α

80,01α

3. Φεκετεφ⌠λια 

37,00χ

50,01β

58,01χ

74,01χ

3. Φεκετεφ⌠λια 

20,01χ

58,01χ

79,02χ

89,02χ

2. Αγροσζϖετ 

23,01β

50,00β

76,00β

100,00β

2. Αγροσζϖετ 

35,01β

62,00β

86,00β

100,00β

Βροων�σ Αππλε 

Κεζελσεκ 

1. Κοντρολλ 

3,00α

17,60α

25,00α

42,01α

1. Κοντρολλ 

30,01α

49,01α

68,01α

80,04α

 

Φαϕτα 

 

2000 

Μ〈ϕυσ 

ϑλιυσ 

Σζεπτεµβερ 

Νοϖεµβερ 

2001 

Μ〈ϕυσ 

ϑλιυσ 

Σζεπτεµβερ 

Νοϖεµβερ 

 

10. 

τ〈βλ〈ζατ: Α 

τνψλεγεσ 

ΣΖ∆Π=5%

2,13 

1,83 

1,15 

1,52 

ΣΖ∆Π=5%

2,68 

3,64 

1,49 

1,79 

Αζ ελτρ! 
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6. Φεκετεφ⌠λια 

39,01χ

19,00ε

10,01φ

17,98ε

6. Φεκετεφ⌠λια 

10,01ε

43,99δ

21,01χ

8,00χ

5. Αγροσζϖετ 

26,81δ

33,20δ

22,00ε

18,00ε

5. Αγροσζϖετ 

29,02αδ

28,98β

26,02δ

15,98δ

∆αβινεττ 

4. Κοντρολλ 

4,00α

26,02χ

17,98δ

22,02δ

4. Κοντρολλ 

27,00δ

21,01α

19,99αχ

12,01α

3. Φεκετεφ⌠λια 

37,00χ

13,01α

8,00α

16,00χ

3. Φεκετεφ⌠λια 

20,01χ

38,00χ

21,01χ

9,00χ

2. Αγροσζϖετ 

23,00β

17,00β

26,00β

24,00β

2. Αγροσζϖετ 

35,00β

27,00β

24,00β

14,00β

Βροων�σ Αππλε 

Κεζελσεκ 

1. Κοντρολλ 

3,00α

14,60α

7,40α

17,01α

1. Κοντρολλ 

30,01α

19,00α

19,00α

12,03α

 

Φαϕτα 

 

2000 

Μ〈ρχιυσ−µ〈ϕυσ 

Μ〈ϕυσ−ϕλιυσ 

ϑλιυσ−

Σζεπτ.−νοϖεµβερ 

2001 

Μ〈ρχιυσ−µ〈ϕυσ 

Μ〈ϕυσ−ϕλιυσ 

ϑλιυσ−

Σζεπτ.−νοϖεµβερ 

 

Μ
ιϖελ α χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ τββσζρ ισ α µ

αγασαββ νεδϖεσσγταρταλµ
 ταλαϕβαν ϖολτ α 

ναγψοββ, κορρελ〈χι⌠σζ〈µ
τ〈στ ϖγεζτνκ αννακ ελδντσρε, ηογψ ϖαν ε σσζεφγγσ α 

ταλαϕ νεδϖεσσγταρταλµ
α σ αζ 〈λταλυνκ µ

ρτ τνψλεγεσ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ κζττ (3. 

〈βρα). 
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3. 〈βρα: Α ταλαϕ νεδϖεσσγταρταλµα σ α τνψλεγεσ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ κζττι 

σσζεφγγσ 

ρ = 0,643
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Αζ 〈βρ〈ρ⌠λ λεολϖασηατ⌠, ηογψ κσρλετνκβεν α ταλαϕ νεδϖεσσγταρταλµα σ τνψλεγεσ 

χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σα κζττ (ρ=0,643) κζεπεσ ερ!σσγ∀, Π=0,01 σζιντεν σζιγνιφικ〈νσ 

κορρελ〈χι⌠ 〈λλτ φεντ, ϖαγψισ α νεδϖεσσγταρταλοµ ηατ〈σσαλ ϖολτ α χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σρα. 

 

4.3.2. Λαβορατ⌠ριυµι (µεστερσγεσ) κρλµνψεκ κζττ ϖγζεττ (ποτενχι〈λισ) 

χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ ϖιζσγ〈λατι ερεδµνψει 

Αζ εµλτεττ µ⌠δσζερρελ σ αζ 〈λταλυνκ µ⌠δοστοττ Πετκοϖ−Μαρκοϖα−φλε ελϕ〈ρ〈σ σζεριντ 

ϖγζεττ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ ϖιζσγ〈λατι ερεδµνψειτ α 11. τ〈βλ〈ζατβαν τντεττκ φελ. Α 

µινταϖτελι ιδ!ποντοκατ α µ⌠δσζερτανι φεϕεζετβεν ισµερτεττκ. Α λαβορατ⌠ριυµβα σζ〈λλτοττ 

ταϖασζι σ !σζι µιντ〈κατ εγψφορµ〈ν κτ−κτ αλκαλοµµαλ ϖιζσγ〈λτυκ α λερτ η〈ροµ µ⌠δσζερ 

σζεριντ. Αζ ελσ! (1.) ϖιζσγ〈λατ βε〈λλτ〈σα µινδ α ταϖασζι, µινδ αζ !σζι µιντ〈κ εσετν α 

βεσζ〈λλτ〈στ κϖετ!εν, µγ α µ〈σοδικ (2.) ϖιζσγ〈λατ α ταϖασζι µιντ〈κν〈λ η〈ροµ, αζ !σζι 

µιντ〈κν〈λ ηατ η⌠ναπ υτ〈ν τρτντ. 
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Α κσρλετ ελσ! ϖνεκ (1996) ϖιζσγ〈λατι ερεδµνψειτ µυτατ⌠ 13. 〈βρ〈ν µεγφιγψεληετ!, 

ηογψ ηα α κοντρολλβαν λεβοντοττ χελλυλ⌠ζ µεννψισγτ 100%−νακ ϖεσσζκ,ακκορ α ταϖασζι 

µιντ〈κ ελσ! ϖιζσγ〈λατα αλκαλµ〈ϖαλ εγψ κιϖτελϖελ (φενψ!κρεγ ζζαλκ) α βοντ〈σ µρτκε 

α κοντρολλ αλαττ µαραδτ. Α φενψ!κρεγ ζυζαλκκαλ τακαρτ ταλαϕ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σα ισ 

χσακ 20%−καλ ηαλαδτα µεγ α κοντρολλ ταλαϕτ. Α κοντρολλ σ α φεκετεφ⌠λια ηατ〈σα κζττι 

κλνβσγ νεµ ϖολτ σζιγνιφικ〈νσ (11. τ〈βλ〈ζατ). Α ταϖασζι µιντα 2. ϖιζσγ〈λατ〈νακ 

ερεδµνψει αζ 1. ϖιζσγ〈λατηοζ κπεστ ϕελεντ!σ κλνβσγεκετ µυτατνακ. Ιττ µ〈ρ α 

φενψ!κρεγ ζζαλκκαλ τακαρτ ταλαϕ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σα 59, αζ ιστ〈λλ⌠τρ〈γψ〈ϖαλ τακαρτ 

33, µγ α σζαλµ〈 χσακ 10, α φεκετεφ⌠λι〈 πεδιγ µινδσσζε 8%−καλ ηαλαδτα µεγ α κοντρολλ 

ταλαϕ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ〈τ. Αζ υτ⌠ββι η〈ροµ κζττ νεµ ϖολτ σζιγνιφικ〈νσ αζ ελτρσ 

(11. τ〈βλ〈ζατ). 

11. τ〈βλ〈ζατ: Α ποτενχι〈λισ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ [%] ϖαριανχιααναλζισε 1996−1997 

 Κοντρολλ Φενψ!κρεγ 
ζζαλκ 

Ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα Φεκετεφ⌠λι
α 

Σζαλµα ΣΖ∆Π=5%

1996       
Ταϖασζ1 100α 120β 85χ 98α 90δ 3,420 
Ταϖασζ 2 100α 158β 133χ 108α 110α 11,728 
#σζ1 100α 200β 101α 109α 190χ 9,456 
#σζ2 100α 210β 135χ 150δ 220β 12,630 
1997       
Ταϖασζ1 100α 117β 69χ 92β 71ε 5,424 
Ταϖασζ 2 100α 165β 125χ 98α 98α 4,416 
#σζ1 100α 210β 98α 102α 162χ 8,730 
#σζ2 100α 205β 125χ 130χ 210β 8,791 

Αζ ελτρ! βετ∀κ σζιγνιφικ〈νσ κλνβσγετ ϕελλνεκ αζ εγψεσ οσζλοποκ κζττ. 

Αζ !σζι µιντ〈κ ϖιζσγ〈λατι ερεδµνψειτ µυτατ⌠ 14. 〈βρ〈ν ισ λ〈τηατ⌠,ηογψ αζ 1. σ 2. 

ϖιζσγ〈λατ ερεδµνψει κζττ λνψεγεσ κλνβσγ νινχσ. Μ〈ρ αζ ελσ! ϖιζσγ〈λατν〈λ ισ 

ϖαλαµεννψι κεζελσβεν τββ χελλυλ⌠ζ βοµλοττ λε, µιντ α κοντρολλβαν. Ιγαζ, αζ 

ιστ〈λλ⌠τρ〈γψ〈ϖαλ τακαρτ ταλαϕ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σα χσακ 1 %−καλ, φενψ!κρεγ ζζαλκ 

ϖισζοντ 100%−καλ µεγηαλαδτα α κοντρολλτ. Α σζαλµα σ α φενψ!κρεγ ζζαλκ ηατ〈σα α 

κοντρολλτ⌠λ σ εγψµ〈στ⌠λ ισ σζιγνιφικ〈νσαν κλνβζττ (11. τ〈βλ〈ζατ). Α 2. ϖιζσγ〈λατ σορ〈ν 

ναγψοββ σζιγνιφικ〈νσ κλνβσγ αλακυλτ κι α κοντρολλ σ α τακαρ⌠ανψαγοκ κζττ. Α 

κοντρολλ σ αζ ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα ηατ〈σα κζττ (35%), σ α λεγναγψοββ ακτιϖιτ〈στ νεµ α 

φενψ!κρεγ ζζαλκ (210%), ηανεµ α σζαλµατακαρ〈σ (220%) ερεδµνψεζτε. Εζ υτ⌠ββι 

νεµ ϖολτ σζιγνιφικ〈νσ (11. τ〈βλ〈ζατ). 
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1997−βεν α ταϖασζι µιντ〈κ ελσ! ϖιζσγ〈λατα αλκαλµ〈ϖαλ εγψ κιϖτελϖελ (φενψ!κρεγ 

ζζαλκ) α βοντ〈σ µρτκε σζιγνιφικ〈νσαν α κοντρολλ αλαττ µαραδτ. Α φενψ!κρεγ ζυζαλκκαλ 

τακαρτ ταλαϕ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σα σζιγνιφικ〈νσαν 17%−καλ ηαλαδτα µεγ α κοντρολλ ταλαϕτ 

(11. τ〈βλ〈ζατ). Α ταϖασζι µιντα 2. ϖιζσγ〈λατ〈νακ ερεδµνψει αζ 1. ϖιζσγ〈λατηοζ κπεστ 

ϕελεντ!σ κλνβσγεκετ µυτατνακ. Ιττ µ〈ρ α φενψ!κρεγ ζζαλκκαλ τακαρτ ταλαϕ 

χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σα 65, αζ ιστ〈λλ⌠τρ〈γψ〈ϖαλ τακαρτ 25%−καλ σζιγνιφικ〈νσαν ηαλαδτα 

µεγ α κοντρολλ ταλαϕ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ〈τ. Α 2. ϖιζσγ〈λατν〈λ α φεκετεφ⌠λι〈ϖαλ σ 

σζαλµ〈ϖαλ τακαρτ κεζελσεκ σζιγνιφικ〈νσαν νεµ τρτεκ ελ κοντρολλ ρτκτ!λ (11. τ〈βλ〈ζατ). 

Αζ !σζι µιντ〈κ 1. σ 2. ϖιζσγ〈λατ ερεδµνψει κζττ λνψεγεσ κλνβσγ ϖαν. Αζ ελσ! 

ϖιζσγ〈λατν〈λ ισ χσακ αζ ιστ〈λλ⌠τρ〈γψ〈ϖαλ τακαρτ ταλαϕ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σα µαραδτ π〈ρ %−

καλ, δε νεµ σζιγνιφικ〈νσαν α κοντρολλ αλαττ. Α σζαλµ〈ϖαλ τακαρτ ταλαϕ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ 

ακτιϖιτ〈σα 62%−καλ, α φενψ!κρεγ ζζαλκκαλ τακαρτ ταλαϕ πεδιγ 110%−καλ σζιγνιφικ〈νσαν 

µεγηαλαδτα α κοντρολλτ (11. τ〈βλ〈ζατ). 

Α 2. ϖιζσγ〈λατ σορ〈ν ϖισζοντ µ〈ρ ϖαλαµεννψι κεζελσ ταλαϕ〈βαν µρτ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ 

ακτιϖιτ〈σ σζιγνιφικ〈νσαν µεγηαλαδτα α κοντρολλ ταλαϕτ. Α φενψ!κρεγ ζζαλκ σ α 

σζαλµατακαρ〈σ αλ⌠λ σζ〈ρµαζ⌠ ταλαϕµιντ〈βαν εκκορ τββ µιντ 200%−οσ ακτιϖιτ〈στ µρτνκ, 

ϖαγψισ κτσζερεσεν ηαλαδτα µεγ α κοντρολλ ταλαϕβαν καποττ ρτκεκετ. 

Α 2000−βεν ϖγζεττ ταϖασζι 1.ϖιζσγ〈λατ σζεριντ α φεκετεφ⌠λια τακαρ〈σ αλαττ α κοντρολλτ⌠λ 8 %−

καλ αλαχσονψαββ, ιλλετεϖ αζζαλ µεγεγψεζ! ακτιϖιτ〈στ µρτνκ σ αζ αγροσζϖετ αλττι 

ακτιϖιτ〈σ ισ χσακ 2−4%−καλ νεµ σζιγνιφικ〈νσαν ηαλαδτα µεγ α κοντρολλτ. Α 2. ϖιζσγ〈λατ 

αλκαλµ〈ϖαλ µ〈ρ µινδκτ τακαρ⌠ανψαγ ϕοββαν σζερεπελτ. Α φεκετεφ⌠λια αλαττ α κοντρολλαλ 

µεγεγψεζ!, ιλλετϖε αττ⌠λ 9%−καλ, αζ αγροσζϖετ αλαττ 12−18%−καλ µαγασαββ ακτιϖιτ〈στ 

µρτνκ. Α κοντρολλτ⌠λ µρτ ελτρσεκ σζιγνιφικ〈νσνακ βιζονψυλτακ (12. τ〈βλ〈ζατ). 

Αζ !σσζελ µινδκτ ϖιζσγ〈λατ σ τακαρ⌠ανψαγ κεδϖεζ!ββ ηατ〈σ ϖολτ α κοντρολλτ⌠λ, σ 

µαγασαββ ρτκεκετ αδοττ, µιντ α ταϖασζι. Αζ 1. ϖιζσγ〈λατκορ α φεκετεφ⌠λια αλαττ 4−11, αζ 

αγροσζϖετ αλαττ 22−30%−καλ βοµλοττ τββ χελλυλ⌠ζ, µιντ α κοντρολλ αλαττ. 

 

12. τ〈βλ〈ζατ: Α ποτενχι〈λισ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ [%] ϖαριανχιααναλζισρε ϖονατκοζ⌠ 

αδατοκ   2000−2001 

 

 Κοντρολλ Αγροσζϖετ Φεκετεφ⌠λι Αγροσζϖετ Φεκετεφ⌠λια ΣΖ∆Π=5%
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α 
2000       
Ταϖασζ1 100α 102α 92β 104α 100α 5,649 
Ταϖασζ 2 100α 112βχ 100α 118χ 109β 7,921 
#σζ1 100α 122β 104αχ 130β 110χ 8,566 
#σζ2 100α 170β 130χ 185δ 141ε 10,517 
2001       
Ταϖασζ1 100α 70β 50χ 76β 60δ 6,188 
Ταϖασζ 2 100α 75β 60χ 80δ 68ε 5,954 
#σζ1 100α 106αβ 100α 110β 108β 6,549 
#σζ2 100α 120β 117β 142χ 124β 8,484 

Αζ ελτρ! βετ∀κ σζιγνιφικ〈νσ κλνβσγετ ϕελλνεκ αζ εγψεσ οσζλοποκ κζττ. 

Α 2. ϖιζσγ〈λατ σορ〈ν α φεκετεφ⌠λια εσετβεν 30−41, αζ αγροσζϖετ εσετβεν 70−85%−καλ 

µρτνκ µαγασαββ ακτιϖιτ〈στ, µιντ α κοντρολλν〈λ. Εκκορ ϖαλαµεννψι ελτρσ σζιγνιφικ〈νσ 

ϖολτ. 

2001−βεν αζ ελσ! σ µ〈σοδικ ταϖασζι ϖιζσγ〈λατ ιδεϕν α κοντρολλ ταλαϕβαν σζιγνιφικ〈νσαν 

µαγασαββ ϖολτ α χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ, µιντ α τακαρτ ταλαϕβαν. #σσζελ πεδιγ χσακ α 2. 

ϖιζσγ〈λατ σορ〈ν ϖολτ µινδεν εσετβεν α κοντρολλ σζιγνιφικ〈νσαν  λεγαλαχσονψαββ. 

 

4.3.3. Α ταλαϕ λαβορατ⌠ριυµι κρλµνψεκ κζττ µρτ σζν−διοξιδ τερµελσνεκ 

ερεδµνψει 

 Α ηατ τακαρ〈σοσ κεζελσβεν αζ εγψεσ κεζελσπ〈ροκ (1−4; 2−5; 3−6;) � τεη〈τ α κτ 

αλµαφαϕτα αλαττι ταλαϕ � ρτκει κζττ σζ〈µοττεϖ! ελτρστ νεµ ταπασζταλτυνκ, εζρτ α σζν−

διοξιδ τερµελσ σζεζον〈λισ ϖ〈λτοζ〈σ〈τ α κεζελσπ〈ροκ 〈τλαγαδαταικντ 5−6. 〈βρ〈ν 

〈βρ〈ζολτυκ.  

2000−βεν ϖαλαµεννψι κεζελσ εσετβεν µ〈ϕυσβαν τερµελ!δττ α λεγτββ σζν−διοξιδ. Α 

τακαρτ ταλαϕ σζν−διοξιδ τερµελσε α µ〈ϕυσι χσχσ υτ〈ν ϕλιυσρα χσκκεντ, µαϕδ 

σζεπτεµβερρε ενψην νϖεκεδεττ. Εζζελ σζεµβεν α κοντρολλ κεζελσβεν µ〈ϕυστ⌠λ 

σζεπτεµβεριγ φοκοζατοσ χσκκενστ φιγψελτνκ µεγ. 
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5. 〈βρα: Α ΧΟ2 τερµελσ (µγ/100 γ/5 ναπ) ϖ〈λτοζ〈σα α ταλαϕτακαρ〈σ ηατ〈σ〈ρα 2000−βεν 

 

6. 〈βρα: Α ΧΟ2 τερµελσ (µγ/100 γ/5 ναπ) ϖ〈λτοζ〈σα α ταλαϕτακαρ〈σ ηατ〈σ〈ρα 2001−βεν  
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Α λεγκεϖεσεββ σζν−διοξιδ α κοντρολλ κεζελσβεν σζεπτεµβερβεν, α τακαρτ ταλαϕβαν 

µ〈ρχιυσβαν κπζ!δττ. Α λεγτββ σζν−διοξιδ α φεκετε φ⌠λι〈ϖαλ τακαρτ ταλαϕβαν τερµελ!δττ, 

εζτ κϖεττε αζ αγροσζϖετ φ⌠λια (κιϖϖε µ〈ρχιυσ), µαϕδ α κοντρολλ κεζελσ. 

2001−βεν α τακαρτ ταλαϕ σζν−διοξιδ τερµελσε αζ ελ!ζ! ϖιηεζ ηασονλ⌠αν µ〈ϕυσβαν, µγ α 

κοντρολλ ταλαϕ σζεπτεµβερβεν ρτε ελ α χσχσποντϕ〈τ. Εννεκ µεγφελελ!εν α τακαρτ ταλαϕβαν α 

σζν−διοξιδ τερµελσ διναµικ〈ϕα αζ ελ!ζ! ϖιϖελ µεγεγψεζικ, α κοντρολλ ϖισζοντ 

ποντοσαν ελλενττεσ αζζαλ. ςαλαµεννψι κεζελσ εσετβεν µ〈ρχυσβαν τερµελ!δττ α 

λεγκεϖεσεββ σζν−διοξιδ. Μινδεν ϖιζσγ〈λτ η⌠ναπβαν α φεκετε φ⌠λια τακαρ〈σ αλαττ κπζ!δττ 

α λεγναγψοββ µεννψισγ∀ σζν−διοξιδ. Εζτ κϖεττε µ〈ρχιυσβαν, ϕλιυσβαν σ 

σζεπτεµβερβεν α κοντρολλ, µαϕδ αζ αγροσζϖετ φ⌠λι〈ϖαλ τακαρτ ταλαϕ. Μ〈ϕυσβαν αζ 

αγροσζϖετ τακαρ〈σ αλαττ ϖαλαµιϖελ τββ σζν−διοξιδ κπζ!δττ, µιντ α κοντρολλβαν. 

ςαριανχιααναλζιστ ϖγεζτνκ, αννακ µεγ〈λλαπτ〈σ〈ρα, ηογψ αζ αδοττ η⌠ναπβαν αζ εγψεσ 

τακαρ⌠ανψαγοκ (13. τ〈βλ〈ζατ), α κεζελσεκ 〈τλαγ〈βαν αζ εγψεσ η⌠ναποκ (14. τ〈βλ〈ζατ), 

ιλλετϖε α κεζελσεκνεκ ϖεσ σζιντεν ταπασζταλτ ηατ〈σα α σζν−διοξιδ τερµελσρε (15. 

τ〈βλ〈ζατ) α ϖλετλεννεκ κσζνηετ! ε, ϖαγψ σεµ.  

13. τ〈βλ〈ζατ: Α τακαρ⌠ανψαγοκ ηατ〈σα α ΧΟ2 τερµελσρε (µγ/100 γ/5 ναπ) ηαϖοντα 

ΤΑΚΑΡΑΝΨΑΓΟΚ  
Μινταϖτελ 

ιδεϕε ΚΟΝΤΡΟΛΛ ΑΓΡΟΣΖ√ςΕΤ ΦΕΚΕΤΕ 
ΦΛΙΑ 

ΣΖ∆ π=5%

2000 

µ〈ρχιυσ 4,18α 3,30β 4,54a 0,441 

µ〈ϕυσ 4,74α 5,11β 8,09c 0,292 

ϕλιυσ 3,74α 4,57β 5,65c 0,129 

σζεπτεµβερ 3,00α 4,98β 5,87c 0,310 

2001 

µ〈ρχιυσ 4,15α 3,56β 6,43c 0,285 

µ〈ϕυσ 4,95α 5,25α 8,50b 0,400 

ϕλιυσ 5,00α 4,40β 7,50c 0,416 

σζεπτεµβερ 6,00α 4,80β 8,00c 0,401 

Αζ ελτρ! βετ∀κ σζιγνιφικ〈νσ κλνβσγετ ϕελλνεκ αζ εγψεσ οσζλοποκ κζττ. 

 Α 13. τ〈βλ〈ζατβ⌠λ ϕ⌠λ λ〈τσζικ, ηογψ 2000−βεν µινδεν η⌠ναπβαν α φεκετεφ⌠λι〈ϖαλ τακαρτ 

ταλαϕβαν κελετκεζεττ α λεγτββ σζν−διοξιδ. Εζ α κλνβσγ α κοντρολληοζ κπεστ 8,6−195,6 

%, αζ αγροσζϖετηεζ κπεστ 117,8−158,3 % ϖολτ, µελψ αζ αγροσζϖεττελ σζεµβεν µινδεν 
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εσετβεν, α κοντρολλαλ σζεµβεν πεδιγ µ〈ρχιυσ κιϖτελϖελ σζιγνιφικ〈νσνακ βιζονψυλτ. Αζ 

αγροσζϖετ τακαρ〈σ αλαττ µ〈ρχιυσβαν σζιγνιφικ〈νσαν κεϖεσεββ, α τββι µινταϖτελ ιδεϕν 

σζιγνιφικ〈νσαν τββ ΧΟ2 τερµελ!δττ (107,8−166%), µιντ α κοντρολλ ταλαϕβαν. Α κτ 

τακαρ⌠ανψαγ κζλ µ〈ρχιυσβαν σ ϕλιυσβαν α φεκετεφ⌠λια, µ〈ϕυσβαν αζ αγροσζϖετ φ⌠λια 

αλαττ τερµελ!δττ σζιγνιφικ〈νσαν α λεγτββ ΧΟ2. 

2001−βεν σεµ καπτυνκ µ〈σ κπετ α τακαρ⌠ανψαγοκ ηαϖοντα µρτ ηατ〈σ〈ρ⌠λ, µιντ α 

µεγελ!ζ! ϖβεν. Εκκορ ισ φεκετε φ⌠λια αλαττ µρτκ α σζιγνιφικ〈νσαν λεγµαγασαββ σζν−

διοξιδ τερµελστ, µελψ α κοντρολλτ⌠λ 33,3−71,7; αζ αγροσζϖεττ!λ 61,9−80,6 %−καλ ϖολτ 

µαγασαββ. Αζ αγροσζϖετ φ⌠λια αλαττ τερµελ!δττ ΧΟ2 µεννψισγε µ〈ρχιυσβαν (85,7%), 

ϕλιυσβαν (88 %) σ σζεπτεµβερβεν (80 %) σζιγνιφικ〈ναν αλαχσανψαββ, µ〈ϕυσβαν νεµ 

σζιγνιφικ〈νσαν µαγασαββ (106 %) ϖολτ, µιντ α κοντρολλ ταλαϕβαν µρτ. Α κτ τακαρ⌠ανψαγ 

κζλ εββεν αζ ϖβεν ισ µινδεν η⌠ναπβαν σζιγνιφικ〈νσαν α φεκετεφ⌠λια αλαττ τερµελ!δττ 

τββ σζν−διοξιδ. 

Α ΧΟ2 τερµελσ διναµικ〈ϕ〈τ ϖιζσγ〈λϖα µεγ〈λλαπτηατϕυκ, ηογψ µινδκτ ϖιζσγ〈λτ ϖβεν, σ α 

κτ ϖ 〈τλαγ〈βαν ισ µ〈ρχιυσβαν τερµελ!δττ σζιγνιφικ〈νσαν α λεγκεϖεσεββ σ µ〈ϕυσβαν α 

λεγτββ ΧΟ2 α κεζελσεκ 〈τλαγ〈βαν.  Εζ αλ⌠λ χσακ 2001 σζεπτεµβερι χσχσα α κιϖτελ, δε εζ 

νεµ µυτατ σζιγνιφικ〈νσ κλνβσγετ α µ〈ϕυσ ηαϖιϖαλ σζεµβεν (14. τ〈βλ〈ζατ). 

 

14. τ〈βλ〈ζατ: Α µινταϖτελ ιδ!ποντϕ〈νακ (η⌠ναποκ) ηατ〈σα α ΧΟ2 τερµελσρε  

(µγ/100 γ/5 ναπ) α κεζελσεκ 〈τλαγ〈βαν 

 
Κεζελσεκ 〈τλαγα  

Μινταϖτελ ιδεϕε 
2000 2001 2000−2001 

µ〈ρχιυσ 4,007α 4,713α 4,360α

µ〈ϕυσ 5,980c 6,233b 6,107b

ϕλιυσ 4,667β 5,633χ 5,150χ

σζεπτεµβερ 4,617β 6,267b 5,442χ

ΣΖ∆Π=5% 0,489 0,519 0,570 

  Αζ ελτρ! βετ∀κ σζιγνιφικ〈νσ κλνβσγετ ϕελλνεκ αζ εγψεσ οσζλοποκ κζττ. 

 

Α κλνβζ! τακαρ⌠ανψαγοκ αλαττι ταλαϕβαν αζ εγψ ϖ αλαττ τερµελ!δττ ΧΟ2 µεννψισγρε 

ϖονατκοζ⌠ αδατοκ στατισζτικαι ελεµζσε αζτ µυτατϕα, ηογψ α 3 σ 6. κεζελσεκ (φεκετεφ⌠λια) 
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 σζιγνιφικ〈νσαν νϖελτκ α ταλαϕ ΧΟ2 τερµελστ α τββι κεζελσηεζ κπεστ, µελψ υτ⌠ββιακ 

κζττ σζιγνιφικ〈νσ ελτρσ νεµ ϖολτ ταπασζταληατ⌠ (15. τ〈βλ〈ζατ). 

 

15. τ〈βλ〈ζατ: Α κεζελσεκ (τακαρ⌠ανψαγοκ) ηατ〈σα αζ ϖεσ ΧΟ2 τερµελσρε (µγ/100 γ/5 ναπ) 

 

Κεζελσεκ 2000 2001 2000−2001 

1. Κοντρολλ 3,708α 4,983α 4,345α

2. Αγροσζϖετ 4,365α 4,475α 4,420α

3. Φεκετεφ⌠λια 5,975b 7,525b 6,750b

4. Κοντρολλ 4,123α 5,068α 4,595α

5. Αγροσζϖετ 4,615α 4,530α 4,573α

6. 
Φεκετεφ⌠λι
α 

6,120b 7,690b
6,905b

ΣΖ∆π=5% 1,212 0,636 0,724 

 Αζ ελτρ! βετ∀κ σζιγνιφικ〈νσ κλνβσγετ ϕελλνεκ αζ εγψεσ οσζλοποκ κζττ. 

Α ταλαϕ νεδϖεσσγταρταλµα σ α ΧΟ2 τερµελσ κζττι καπχσολατρα ϖονατκοζ⌠ σσζεφγγστ α 

7. 〈βρ〈ν τντεττκ φελ.  

 

7. 〈βρα: Α ταλαϕ νεδϖεσσγταρταλµα σ α ΧΟ2 τερµελσ κζττι καπχσολατ   
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Εσζεριντ α ταλαϕ νεδϖεσσγταρταλµα σ ΧΟ2 τερµελσε κζττ κζεπεσ ερ!σσγ∀ ποζιτϖ 

(ρ=0,413) σσζεφγγστ ταλ〈λτυνκ. Α κορρελ〈χι⌠σ εγψττηατ⌠ ρτκε Π=0,05 σζιντεν 

σζιγνιφικ〈νσ. Τεη〈τ α ναγψοββ ταλαϕνεδϖεσσγ εγψττ ϕ〈ρτ α ναγψοββ µεννψισγ∀ ΧΟ2 

τερµελσϖελ. Εζ ϖαλ⌠σζν∀λεγ αζζαλ µαγψαρ〈ζηατ⌠, ηογψ α ταλαϕ νεδϖεσσγταρταλµ〈νακ 

νϖεκεδσε α µικροβ〈κ σζαποροδ〈σ〈νακ ελ!σεγτσν κερεσζτλ ηατοττ α ΧΟ2 τερµελσρε. 

 

4.3.4. Α ταλαϕ ενζιµακτιϖιτ〈σ〈νακ ϖιζσγ〈λατι ερεδµνψει 

 

Αζ ενζιµακτιϖιτ〈σ 2000. σ 2001. ϖ κλνβζ! η⌠ναπϕαιβαν µρτ σζ〈µσζερ∀ ρτκειτ α 

ϖιζσγ〈λτ τ ενζιµρε ϖονατκοζ⌠αν α 16. σ 17. τ〈βλ〈ζατβαν τντεττκ φελ. 

 Α φοσζφατ〈ζ ενζιµ ακτιϖιτ〈σα 2000−βεν µ〈ϕυσβαν ϖολτ α λεγµαγασαββ σ αζ 5. κεζελσ 

κιϖτελϖελ (ϕλιυσ) νοϖεµβερβεν α λεγαλαχσονψαββ. 2001−βεν α µ〈ρχιυσ (6. κεζελσ), µ〈ϕυσ 

(2−5. κεζελσ) σ α σζεπτεµβερ (1. κεζελσ) η⌠ναποκβαν µρτκ α λεγµαγασαββ σ νοϖεµβερ 

η⌠ναπβαν α λεγαλαχσονψαββ ακτιϖιτ〈σ ρτκεκετ. Αζ ακτιϖιτ〈σ ϖ〈λτοζ〈σ〈νακ τενδενχι〈ϕα 

µινδκτ ϖβεν ηασονλ⌠ ϖολτ. 

Μ〈ρχιυσρ⌠λ µ〈ϕυσρα αζ ακτιϖιτ〈σ 4,43−53,72%−καλ ν!ττ, ϕλιυσρα 18,9−34,33 %−καλ χσκκεντ. 

Σζεπτεµβερρε ισµτ νϖεκεδσ (3,69−35%), νοϖεµβερρε πεδιγ 9,96−53,33%−οσ χσκκενσ 

φιγψεληετ! µεγ. Αζ ακτιϖιτ〈σ νϖεκεδσε 2000 νοϖεµβερε σ 2001 µ〈ρχιυσα κζττ 71,25−

175,82% ϖολτ. 

Α ϖιζσγ〈λτ ταλαϕµιντ〈κ κζλ 2000−βεν α µ〈ϕυσι (5.κεζελσ), α σζεπτεµβερι (2. κεζελσ) σ α 

νοϖεµβερι (1., 3., 4., 6.) µυταττα α λεγµαγασαββ, α ϕλιυσι α λεγαλαχσονψαββ σζαχηαρ〈ζ 

ακτιϖιτ〈στ. 2001−βεν ϖαλαµεννψι κεζελσνλ νοϖεµβερβεν ϖολτ α λεγµαγασαββ σ ϕλιυσβαν 

α λεγαλαχσονψαββ α σζαχηαρ〈ζ ακτιϖιτ〈σ. Α σζαχηαρ〈ζ ακτιϖιτ〈σ〈νακ σζεζον〈λισ ϖ〈λτοζ〈σα α 

κϖετκεζ! κπετ µυτατϕα. Μ〈ϕυσβαν 20−38%−καλ µαγασαββ, ϕλιυσβαν 25,68−39,98%−καλ 

αλαχσονψαββ, σζεπτεµβερβεν 20,82−46,67%−καλ µαγασαββ, νοϖεµβερβεν (α φοσζφατ〈ζτ⌠λ 

ελτρ!εν) 1,16 %−καλ αλαχσονψαββ ϖαγψ 17,81 %−καλ µαγασαββ ακτιϖιτ〈σ ρτκεκετ µρτνκ, 

µιντ αζ αζτ µεγελ!ζ! η⌠ναπβαν. Ελτρστ µυτατ α 2000 νοϖεµβερε σ 2001 µ〈ρχιυσα κζττι 

ακτιϖιτ〈σϖ〈λτοζ〈σ ισ. Υγψανισ α κσρλετ µ〈σοδικ ϖνεκ ταϖασζ〈ρα λνψεγεσεν κισεββ 

µρτκ∀ ακτιϖιτ〈σνϖεκεδστ (2−30%), ιλλετϖε εγψεσ κεζελσεκβεν (1. σ 3.) κισµρτκ∀ 

ακτιϖιτ〈σ χσκκενστ (10%) ταπασζταλτυνκ. 

 



 

 

67 
 

 

16.τ〈βλ〈ζατ: Αζ ενζιµεκ ακτιϖιτ〈σ〈νακ ϖ〈λτοζ〈σα α ταλαϕτακαρ〈σ (κεζελσεκ) ηατ〈σ〈ρα ϖεκ σ 

η⌠ναποκ σζεριντ (Ι.) 

 
2000. ϖβεν 2001. ϖβεν 

η⌠ναποκ Κεζελσεκ 

ΙΙΙ.  ς.  ςΙΙ.  ΙΞ.  ΞΙ.  ΙΙΙ.  ς.  ςΙΙ.  ΙΞ.  ΞΙ.  

α) Φοσζφατ〈ζ (Π2Ο5 µγ/γ/2 η)  

1. 2,11 2,24 1,48 1,82 1,29 2,23 2,96 2,20 2,97 2,06 

2. 2,52 2,70 1,82 2,09 1,18 2,42 3,72 2,71 2,81 2,21 

3. 1,86 2,20 1,76 1,95 0,91 2,51 2,86 2,52 2,82 2,33 

4. 2,03 2,14 1,71 1,97 1,67 2,86 3,11 2,31 2,78 2,40 

5. 2,43 2,68 1,76 2,01 1,81 3,16 3,30 2,90 2,86 2,47 

6. 2,01 2,21 1,67 1,86 1,56 2,96 2,89 2,46 2,71 2,38 

β) Σζαχηαρ〈ζ (γλκ⌠ζ µγ/γ/24 η)  

1. 4,36 5,92 4,12 5,39 6,35 5,88 7,35 5,26 8,17 8,68 

2. 5,69 6,86 5,21 6,92 6,84 6,91 8,41 6,37 9,65 10,23 

3. 4,61 6,37 4,05 5,94 6,52 5,94 8,05 5,41 9,14 9,64 

4. 4,31 5,22 3,88 5,43 5,87 6,86 7,65 4,95 8,21 8,73 

5. 5,72 6,88 4,13 5,96 6,45 7,86 8,82 5,71 9,87 10,32 

6. 4,82 5,95 3,94 5,45 6,12 6,92 7,96 5,06 8,66 9,11 

χ) Υρε〈ζ (ΝΗ4 µγ/100 γ/24 η)  

1. 30,6 40,3 29,6 43,2 41,2 33,5 42,4 31,2 41,3 45,1 

2. 32,8 41,9 33,2 45,4 46,5 35,2 45,3 36,4 46,2 49,5 

3. 29,4 37,8 26,6 42,8 41,5 33,1 43,2 32,1 42,4 46,3 

4. 29,9 38,5 23,5 41,9 42,8 31,4 41,5 29,7 41,9 43,6 

5. 33,1 42,7 25,1 44,2 48,6 34,6 44,7 33,4 45,2 51,4 

6. 31,2 40,6 22,7 42,1 49,4 32,3 42,3 32,9 42,7 50,2 
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17.τ〈βλ〈ζατ: Αζ ενζιµεκ ακτιϖιτ〈σ〈νακ ϖ〈λτοζ〈σα α ταλαϕτακαρ〈σ (κεζελσεκ) ηατ〈σ〈ρα ϖεκ σ 

η⌠ναποκ σζεριντ (ΙΙ.) 

 
2000. ϖβεν 2001. ϖβεν 

η⌠ναποκ  Κεζελσεκ 

ΙΙΙ.  ς.  ςΙΙ. ΙΞ. ΞΙ.  ΙΙΙ.  ς.  ςΙΙ.  ΙΞ.  ΞΙ.  

δ) Καταλ〈ζ (Ο2 χµ3/ 2 γ/1 περχ)  

1. 4,0 5,5 4,5 6,0 6,5 4,5 6,5 5,0 7,5 8,0 

2. 4,5 6,0 5,0 6,5 7,0 5,0 7,0 6,5 9,0 10,0 

3. 4,0 6,0 4,5 6,5 7,0 4,5 6,5 5,5 7,5 8,5 

4. 3,5 6,0 4,5 6,0 6,0 4,5 7,5 6,0 6,5 7,0 

5. 4,5 6,5 5,0 7,0 6,5 6,0 8,0 7,5 8,0 8,5 

6. 4,0 6,0 5,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 7,5 7,5 

ε) Καταλ〈ζ (Ο2 χµ3/ 2 γ/2 περχ)  

1. 4,5 8,5 6,5 9,5 10,0 7,5 12,5 9,5 10,5 11,0 

2. 6,0 10,5 7,0 10,5 11,5 8,5 14,5 11,5 12,0 13,0 

3. 5,0 9,5 6,5 10,0 10,5 8,0 13,0 10,0 11,0 12,0 

4. 5,5 9,0 6,0 9,5 9,0 7,0 12,0 9,0 10,0 10,5 

5. 7,5 10,5 8,5 11,0 9,5 8,0 15,5 10,5 11,5 12,5 

6. 6,0 10,0 7,5 10,5 9,0 7,5 13,0 9,5 10,5 11,0 

φ) ∆εηιδρογεν〈ζ (ΙΝΤΦ ∝γ/ γ) 

1. 52,2 57,5 51,5 55,5 62,5 61,2 65,5 58,5 63,5 68,5 

2. 55,4 56,5 53,0 57,5 64,5 65,4 67,0 62,0 65,4 72,6 

3. 52,7 54,0 51,9 58,5 63,0 60,5 65,3 58,5 62,3 69,9 

4. 53,8 56,0 52,5 56,5 65,0 62,0 63,4 57,7 61,4 69,8 

5. 56,9 58,0 55,0 57,5 71,2 66,2 65,9 59,5 62,5 77,4 

6. 54,4 55,5 51,5 56,0 70,0 63,1 64,5 58,2 63,4 73,2 

 
 
 
Αζ υρε〈ζ ενζιµ ακτιϖιτ〈σα 2000−βεν σζεπτεµβερβεν (1. σ 3. κεζελσ) σ νοϖεµβερβεν (2., 

4., 5., 6. κεζελσ) ϖολτ α λεγµαγασαββ σ ϕλιυσβαν α λεγαλαχσονψαββ. 2001−βεν εγψντετ∀ββ 
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ϖολτ α τενδενχια. Α λεγτββ υρε〈ζ µινδεν κεζελτ ταλαϕβαν νοϖεµβερβεν, α λεγκεϖεσεββ 

ϕλιυσβαν κπζ!δττ. Α µ〈ρχιυστ⌠λ µ〈ϕυσιγ ταρτ⌠ 25,56−32,16 %−οσ νϖεκεδστ ϕλιυσρα 

ϕελεντ!σ χσκκενσ (19,65−44,09), µαϕδ σζεπτεµβερρε 26−85,66 %−οσ νϖεκεδσ κϖεττε. 

Νοϖεµβερβεν αζ ακτιϖιτ〈σϖ〈λτοζ〈σ �4,63 % σ + 17,56 % ϖολτ σζεπτεµβερηεζ κπεστ. 2000 

νοϖεµβερε σ 2001 µ〈ρχιυσα κζττ 18,69−34,62 %−οσ ακτιϖιτ〈σχσκκενσ ϕ〈τσζ⌠δοττ λε. 

Α καταλ〈ζ ενζιµ ακτιϖιτ〈σ〈τ εγψ σ κτ περχεσ ρεακχι⌠ιδ! υτ〈ν ισ µρτκ. Αζ µινδκτ 

εσετβεν, µινδκτ ϖιζσγ〈λατι ϖβεν µ〈ρχιυσι µιντα προδυκ〈λτα α λεγαλαχσονψαββ ρτκετ. Α 

µινταϖτελ ιδ!ποντϕαιτ ϖιζσγ〈λϖα λ〈τηατ⌠, ηογψ αζ ακτιϖιτ〈σ µ〈ρχιυσρ⌠λ µ〈ϕυσρα 33,33−71,43 

%−καλ ν!ττ, ϕλιυσρα 16,67−25%−καλ χσκκεντ, σζεπτεµβερρε 30−44,44 %−καλ νϖεκεδεττ. 

Νοϖεµβερβεν α καταλ〈ζ ακτιϖιτ〈σ αλαχσονψαββ (7,15 %−καλ), σταγν〈λ⌠, ϖαγψ µαγασαββ (8,33 

%−καλ) σζιντετ ρτ ελ, µιντ σζεπτεµβερβεν. Α κτπερχεσ ρεακχι⌠ιδ! υτ〈ν µρτ καταλ〈ζ 

ακτιϖιτ〈σ 2000−βεν τενδενχι〈ϕ〈βαν σ µρτκβεν ισ σζιντε αζονοσ ϖολτ αζ εγψπερχεσ 

καταλ〈ζϖαλ, β〈ρ αζ ακτιϖιτ〈σ σζ〈µσζερ∀ ρτκτ τεκιντϖε µινδεν η⌠ναπβαν α κτπερχεσ 

καταλ〈ζ αδτα α µαγασαββ ρτκετ. 2001−βεν α καταλ〈ζ ακτιϖιτ〈σ〈νακ ϖ〈λτοζ〈σα αζ ελ!ζ! ϖηεζ 

κπεστ ραπσζ⌠δικυσαββαν αλακυλτ. Α λεγαλαχσονψαββ ρτκετ σζιντν µ〈ρχιυσβαν µρτκ, α 

λεγµαγασαββατ νοϖεµβερβεν. Α λεγλνψεγεσεββ κλνβσγ, ηογψ νοϖεµβερβεν νεµ 

χσκκενστ ϖαγψ σταγν〈λ〈στ, ηανεµ κισµρτκ∀ νϖεκεδστ φιγψελτνκ µεγ α καταλ〈ζ 

ακτιϖιτ〈σβαν σζεπτεµβερηεζ κπεστ. Υγψανχσακ ρδεκεσ, ηογψ α µ〈ϕυσι ακτιϖιτ〈σνϖεκεδσ 

µεγηαλαδϕα αζ ελ!ζ! ϖιτ, δε α σζεπτεµβερι νϖεκεδσ αλυλµαραδ α ϕλιυσβαν, αζ ελ!ζ! 

ϖιηεζ ηασονλ⌠, ακτιϖιτ〈σχσκκενσσελ σζεµβεν. 

Α ταλαϕµιντ〈κ δεηιδρογεν〈ζ ακτιϖιτ〈σα µινδκτ ϖβεν ϕλιυσβαν ϖολτ α λεγαλαχσονψαββ σ 

νοϖεµβερβεν α λεγµαγασαββ. 

Μινδεν ϖιζσγ〈λτ ενζιµ ακτιϖιτ〈σα α µ〈σοδικ, χσαπαδκοσαββ ϖβεν µυτατοττ µαγασαββ 

ρτκεκετ.  

Στατισζτικαι ϖιζσγ〈λατοτ (ϖαριανχιααναλζισ) ϖγεζτνκ αννακ ελδντσρε, ηογψ α κλνβζ! 

κεζελσεκ ταλαϕ〈βαν µρτ ελτρ! ενζιµακτιϖιτ〈σ α κεζελσνεκ ϖαγψ α ϖλετλεννεκ κσζνηετ! 

ε. Α σζ〈µαδατοκατ α 18. τ〈βλ〈ζατβαν τντεττκ φελ.  
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φ) ∆εηιδρογεν〈ζ 

(ΙΝΤΦ ∝γ/γ) 

56,640 α 

61,930 c 

59,660 β 

59,810 β 

63,010 d 

60,980 βχ 

1,478 

 

ε) Καταλ〈ζ  

(Ο2χµ3/2γ/2περχ) 

 

9,000 αβ 

10,500 d 

9,550 χδ 

8,750 α 

10,500 d 

9,450 χβ 

0,503 

δ) Καταλ〈ζ  

(Ο2 χµ3/2γ/1 περχ) 

5,800 α 

6,650 cb 

6,050 α 

5,750 α 

6,750 c 

6,200 αβ 

0,459 

χ) Υρε〈ζ  

(ΝΗ4 µγ/100 γ/24 η) 

37,840 αβ 

41,240 c 

37,520 αβ 

36,470 α 

40,300 c 

38,640 β 

1,595 

 

β) Σζαχηαρ〈ζ  

(γλκ⌠ζ µγ/γ/24 η) 

 

6,148 α 

7,304 c 

6,567 β 

6,111 α 

7,172 c 

6,399 αβ 

0,308 

α) Φοσζφατ〈ζ 

(Π2Ο5µγ/γ/2 η) 

2,136 α 

2,418 βχ 

2,172 α 

2,298 αχ 

2,538 b 

2,271 α 

0,186 

18. τ〈βλ〈ζατ: Αζ ενζιµεκ ακτιϖιτ〈σ〈νακ ϖ〈λτοζ〈σα κεζελσενκντ 2000−2001 〈τλαγ〈βαν. 
 

Κεζελσεκ  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

SZDP=5%

Αζ οσζλοπον βελλ α κλνβζ! βετ∀κ σζιγνιφικ〈νσ κλνβσγετ ϕελλνεκ. 
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Εσζεριντ ϖαλαµεννψι ϖιζσγ〈λτ ενζιµ ακτιϖιτ〈σα σζιγνιφικ〈νσαν α 2. σ αζ 5. κεζελσ ταλαϕ〈βαν 

ϖολτ α λεγµαγασαββ. ςαγψισ αζ αγροσζϖετ φ⌠λι〈ϖαλ τακαρτ ταλαϕβαν µρτ ενζιµακτιϖιτ〈σοκ, 

ϖαλαµεννψι ϖιζσγ〈λτ ενζιµ εσετβεν σζιγνιφικ〈νσαν µαγασαββακ ϖολτακ α φεκετε φ⌠λι〈ϖαλ 

τακαρτ, ιλλετϖε α τακαρατλαν κοντρολλ ταλαϕβαν µρτ ακτιϖιτ〈σρτκεκτ!λ. Υγψανακκορ α 

φεκετεφ⌠λια τακαρ〈σ ισ, µυτατοττ σζιγνιφικ〈νσαν µαγασαββ ενζιµακτιϖιτ〈στ (α φοσζφατ〈ζ ενζιµ 

κιϖτελϖελ), µιντ α κοντρολλ ταλαϕ.   

Αζ 19. τ〈βλ〈ζατβαν α ϖιζσγ〈λτ τ ενζιµρε ϖονατκοζ⌠ ϖεσ (2000. σ 2001.) ακτιϖιτ〈σι 

ρτκεκετ µυτατϕυκ βε. Α τ〈βλ〈ζατβαν ισµερτετεττ 〈τλαγρτκεκετ α ταϖασζι, νψ〈ρι σ !σζι 

µιντ〈κ µινδκτ ϖ αζονοσ τ (µ〈ρχιυσ, µ〈ϕυσ, ϕλιυσ, σζεπτεµβερ, νοϖεµβερ) η⌠ναπϕ〈βαν 

µρτ ακτιϖιτ〈σι ρτκεκβ!λ σζ〈µτοττυκ. 

 

19.τ〈βλ〈ζατ: Αζ ενζιµεκ ακτιϖιτ〈σ〈νακ ϖ〈λτοζ〈σα κεζελσενκντ α ηαϖοντα µρτ αδατοκ 

〈τλαγ〈βαν ϖεκ σζεριντ. 

 

Κεζελσεκ 
σζ〈µα 

2000 2001 2000 2001 

 α) Φοσζφατ〈ζ (Π2Ο5 µγ/γ/2η)  δ) Καταλ〈ζ (Ο2 χµ3 /2γ/1 περχ) 
1. 1,79 2,48 5,30 6,30 
2. 2,06 2,77 5,80 7,50 
3. 1,74 2,61 5,60 6,50 
4. 1,90 2,69 5,20 6,30 
5. 2,14 2,94 5,90 7,60 
6. 1,86 2,68 5,60 6,80 
 β) Σζαχηαρ〈ζ (γλκ⌠ζ µγ/γ/24η) ε) Καταλ〈ζ (Ο2 χµ3 /2γ/2 περχ) 

1. 5,23 7,01 7,80 10,20 
2. 6,30 8,31 9,10 11,90 
3. 5,50 7,64 8,30 10,80 
4. 4,94 7,28 7,80 9,70 
5. 5,83 8,52 9,40 11,60 
6. 5,26 7,54 8,60 10,30 
 χ) Υρε〈ζ (ΝΗ4 µγ/100 γ/24η) φ) ∆εηιδρογεν〈ζ (ΙΝΤΦ ∝γ/γ)  

1. 36,98 38,70 55,84 63,44 
2. 39,96 42,52 57,38 66,48 
3. 35,62 39,42 56,02 63,30 
4. 35,32 37,62 56,76 62,86 
5. 38,70 41,86 59,72 66,30 
6. 37,20 40,08 57,48 64,48 

 



 

 

72 
 

 

Αζ 19. τ〈βλ〈ζατ τανσ〈γα σζεριντ α χσαπαδκοσαββ 2001. σ α σζ〈ραζαββ 2000. ϖβεν 

ϖιζσγ〈λτ ενζιµεκ ακτιϖιτ〈σα κζττ εγψεσ εστεκβεν κισεββ, µ〈σ εσετεκβεν ναγψοββ ελτρσ 

µυτατκοζικ. ⊆γψ πλδ〈υλ α φοσζφατ〈ζ ενζιµ ακτιϖιτ〈σα αζ τ η⌠ναπ 〈τλαγ〈βαν 2000−ηεζ 

ϖισζονψτϖα 2001−βεν 134,5 �150,22 %−οσ νϖεκεδστ µυτατοττ. Ηασονλ⌠ κλνβσγεκ 

ϖαννακ α σζαχηαρ〈ζ ενζιµ ακτιϖιτ〈σ〈τ ιλλετ!εν ισ, αηολ α κλνβσγ 131,88−147,31 % κζττ 

ϖ〈λτοζνακ. Αζ εµλτεττ κτ πλδα εγψρτελµ∀εν υταλ αρρα, ηογψ α κτ ϖ 

χσαπαδκµεννψισγνεκ κλνβσγε (κζελ αζονοσ ρτκκελ) αζ ενζιµεκ ακτιϖιτ〈σ〈βαν ισ 

µεγµυτατκοζικ. Α ταλαϕ νεδϖεσσγταρταλµα σ αζ ενζιµεκ ακτιϖιτ〈σα κζττι καπχσολατ 

στατισζτικαι ϖιζσγ〈λατ〈τ κορρελ〈χι⌠ σζ〈µτ〈σσαλ ϖγεζτκ ελ (20. τ〈βλ〈ζατ). 

 

20. τ〈βλ〈ζατ: Α ταλαϕ νεδϖεσσγταρταλµα σ α ϖιζσγ〈λτ ταλαϕενζιµεκ ακτιϖιτ〈σ κζττι 

καπχσολατ 

 Κορρελ〈χι⌠σ 
εγψττηατ (ρ)  

Αζ ρ σζιγνιφικανχια 
σζιντϕε 

Ταλαϕνεδϖεσσγ−Φοσζφατ〈ζ ακτιϖιτ〈σ 0,426 Π<0,01 
Ταλαϕνεδϖεσσγ−Σζαχηαρ〈ζ ακτιϖιτ〈σ 0,480 Π<0,01 
Ταλαϕνεδϖεσσγ−Υρε〈ζ ακτιϖιτ〈σ 0,396 Π<0,01 
Ταλαϕνεδϖεσσγ−Καταλ〈ζ 1 ακτιϖιτ〈σ 0,518 Π<0,01 
Ταλαϕνεδϖεσσγ−Καταλ〈ζ 2 ακτιϖιτ〈σ 0,556 Π<0,01 
Ταλαϕνεδϖεσσγ−∆εηιδρογεν〈ζ ακτιϖιτ〈σ 0,559 Π<0,01 

 

Α τ〈βλ〈ζατ αδαταιβ⌠λ κιολϖασηατ⌠, ηογψ α ταλαϕ νεδϖεσσγταρταλµ〈νακ ϖ〈λτοζ〈σ〈τ α ταλαϕβ⌠λ 

〈λταλυνκ ϖιζσγ〈λτ ϖαλαµεννψι ενζιµ ακτιϖιτ〈σ〈νακ αζονοσ ελ!ϕελ∀ (+) ϖ〈λτοζ〈σα κϖεττε. Α 

κορρελ〈χι⌠ α ταλαϕ νεδϖεσσγταρταλµα σ α καταλ〈ζ ιλλετϖε δεηιδρογεν〈ζ ακτιϖιτ〈σ κζττ 

κζεπεσ, α φοσζφατ〈ζ, σζαχηαρ〈ζ σ υρε〈ζ εσετβεν γψενγε, δε σζιγνιφικ〈νσ ϖολτ. 

Α 21. τ〈βλ〈ζατβαν αζ εγψεσ ενζιµακτιϖιτ〈σοκ κζττι σσζεφγγστ σζεµλλτετϕκ.  

 
21 . τ〈βλ〈ζατ: Αζ ενζιµακτιϖιτ〈σοκρα ϖονατκοζ⌠ κορρελ〈χι⌠σ µ〈τριξ (Π<0,01) 
 

Φοσζφατ〈ζ Υρε〈ζ Σζαχηαρ〈ζ Καταλ〈ζ ∆εηιδρογεν〈ζ  
2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 

Φοσζφατ〈ζ 1,000 − − − − −  − − 
Υρε〈ζ −0,022 0,080 1,000 − − − − − − 
Σζαχηαρ〈ζ 0,100 0,140 0,863 0,920 1,000 − − − − 
Καταλ〈ζ −0,214 0,054 0,845 0,809 0,784 0,777 1,000 − − 
∆εηιδρογεν〈
ζ 

−0,229 −0,080 0,760 0,817 0,652 0,792 0,652 0,594 1,000 
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Α 21. τ〈βλ〈ζατ αδαται αζτ µυτατϕ〈κ, ηογψ α φοσζφατ〈ζ ενζιµ ακτιϖιτ〈σ〈νακ ϖ〈λτοζ〈σα νεµ 

κορρελ〈λτ α τββι ϖιζσγ〈λτ ενζιµ ακτιϖιτ〈σ〈ϖαλ (αζ ρ ρτκε 0,3 αλαττ µαραδτ). Υγψανακκορ α 

τββι ενζιµ ακτιϖιτ〈σ〈βαν βεκϖετκεζεττ ϖ〈λτοζ〈σ κζττ µινδ α κτ ϖιζσγ〈λτ ϖβεν κζεπεσ 

ϖαγψ σζοροσ σσζεφγγστ ταπασζταλτυνκ. Α λεγσζοροσαββ (ρ=0,863; ρ= 0,920) αζ 

σσζεφγγσ αζ υρε〈ζ σ α σζαχηαρ〈ζ α �λεγγψενγββ� (ρ=0,652; ρ=0,594) α καταλ〈ζ σ α 

δεηιδρογεν〈ζ ακτιϖιτ〈σα κζττ µυτατκοζοττ. Α κορρελ〈χι⌠σ εγψττηατ⌠ ρτκε Π=0,01 

σζιντεν σζιγνιφικ〈νσ ϖολτ. 

 

4.3.5. Κλνβζ! φιζιολ⌠γιαι χσοπορτβα ταρτοζ⌠ µικροοργανιζµυσοκ κϖαντιτατϖ 

µεγηατ〈ροζ〈σ〈νακ ερεδµνψει 

Αζ 1996−1997 ϖι ϖιζσγ〈λατοκ ερεδµνψειτ α 22.τ〈βλ〈ζατβαν φογλαλτυκ σσζε. 

 
22. τ〈βλ〈ζατ: Αζ σσζεσ βακτριυµ σ α µικροσζκοπικυσ γοµβ〈κ σζ〈µ〈νακ ϖ〈λτοζ〈σα α 

ταλαϕτακαρ〈σ (κεζελσεκ) ηατ〈σ〈ρα ϖεκ σ η⌠ναποκ σζεριντ. 

 

Κεζελσεκ 1996. ϖβεν 1997. ϖβεν 
 η⌠ναποκ 
 ς. ςΙΙ. ΙΞ.  ΞΙ.  ς. ςΙΙ.  ΙΞ.  ΞΙ.  

α) √σσζεσ βακτριυµσζ〈µ(106) 

Κοντρολλ 14,2 5,3 9,2 11,3 16,1 19,7 23,4 27,6 
Σζαλµα 13,6 4,9 8,4 10,9 15,4 18,4 21,6 24,3 
Φεκετεφ⌠λια 9,3 3,6 5,9 8,4 12,7 14,6 18,9 21,9 
Ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα 35,1 11,2 17,6 28,2 18,6 21,3 27,3 33,1 
Φενψ!κρεγ ζζαλκ 17,6 5,9 10,7 12,6 17,5 20,7 25,2 29,6 

β) Μικροσζκοπικυσ γοµβασζ〈µ(103) 

Κοντρολλ 36,4 18,5 20,6 21,6 28,5 37,1 54,1 58,1 
Σζαλµα 51,6 36,4 35,9 36,4 45,1 53,2 65,9 70,3 
Φεκετεφ⌠λια 40,7 20,6 28,6 31,2 35,3 41,6 58,6 64,2 
Ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα 85,9 38,5 50,4 56,5 76,4 84,3 97,3 100,7
Φενψ!κρεγ ζζαλκ 37,4 24,3 31,5 39,4 29,2 39,6 61,6 68,9 

χ) Αεροβ χελλυλ⌠ζβοντ⌠κ(102) 

Κοντρολλ 1,68 0,86 1,40 1,0 0,68 1,74 2,16 1,80 
Σζαλµα 3,95 1,95 3,00 2,6 3,95 4,15 6,34 5,70 
Φεκετεφ⌠λια 2,16 1,36 2,00 1,8 1,18 2,36 3,45 2,90 
Ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα 11,50 2,28 6,90 5,3 54,12 41,06 36,2 25,16
Φενψ!κρεγ ζζαλκ 6,45 1,44 5,30 4,2 26,35 20,12 19,4 12,32
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Α κλνβζ! ανψαγοκκαλ τακαρτ ταλαϕοκ 1996. ϖι ϖιζσγ〈λατι ερεδµνψειτ µυτατ⌠ 22. 

τ〈βλ〈ζατβ⌠λ λ〈τηατ⌠, ηογψ αζ ιστ〈λλ⌠τρ〈γψ〈ϖαλ τακαρτ ταλαϕοκβαν α βακτριυµοκ (σ γοµβ〈κ) 

σζ〈µα α ϖιζσγ〈λατ µινδ α νγψ ιδ!ποντϕ〈βαν (µ〈ϕυσ,ϕλιυσ,σζεπτεµβερ, νοϖεµβερ) 

µαγασαββ ϖολτ, µιντ α τββι κεζελσβεν σ α κοντρολλβαν.Α σορρενδβεν µ〈σοδικ ηελψεν α 

φενψ!κρεγ ζζαλκ αλαττι ταλαϕ µικρ⌠βασζ〈µα κϖετκεζεττ.Α τακαρ⌠ ανψαγοκ κζλ υτολσ⌠ 

ηελψεν α φεκετεφ⌠λια ϖολτ, αµελψ αλαττ α ταλαϕ µικρ⌠βασζ〈µα αλιγ ηαλαδτα µεγ α κοντρολλ 

ταλαϕ µικρ⌠βασζ〈µ〈τ. 

Ηα αζ αδατοκατ ρσζλετεσεββεν ελεµεζζκ, ακκορ αζ ισ µεγφιγψεληετ!, ηογψ α 

χελλυλ⌠ζβοντ〈σσαλ κζϖετλεν καπχσολατβαν λϖ! χελλυλ⌠ζβοντ⌠ βακτριυµοκ σ 

µικροσζκ⌠πικυσ γοµβ〈κ σζ〈µα ισ (σ µινδεν εσετβεν) αζ ιστ〈λλ⌠τρ〈γψ〈ϖαλ τακαρτ 

ταλαϕοκβαν ϖολτ α λεγναγψοββ. Α φενψ!κρεγ ζζαλκκαλ τακαρτ ταλαϕβαν α χελλυλ⌠ζβοντ⌠κ 

σζ〈µα α µ〈σοδικ, α σζαλµ〈ϖαλ τακαρτ πεδιγ α ηαρµαδικ ηελψεν ϖολτ. 

Αζ 1997.ϖι ερεδµνψεκ αζ ελ!ζ! ϖιηεζ ηασονλ⌠ τενδενχι〈τ µυτατνακ. Αζ 

ιστ〈λλ⌠τρ〈γψ〈ϖαλ τακαρτ ταλαϕοκ µικρ⌠βασζ〈µ〈νακ ελσ!ββσγε νεµ κρδ!ϕελεζηετ! µεγ. Α 

φεκετεφ⌠λι〈ϖαλ τακαρτ ταλαϕοκ βακτριυµσζ〈µα πεδιγ τββ εσετβεν α κοντρολλτ⌠λ ισ ελµαραδ. 

Α χελλυλ⌠ζβοντ⌠ βακτριυµοκ σζ〈µα 1997−βεν α νγψ ϖιζσγ〈λατι ιδ!ποντ (ς.,ςΙΙ.,ΙΞ., ΞΙ. 

η⌠) 〈τλαγ〈βαν (µιντ 1996−βαν ισ) αζ ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα, φενψ!κρεγ ζζαλκ, σζαλµα, φεκετεφ⌠λια 

σ κοντρολλ χσκκενσι σορρενδετ κϖεττε.  

Α 23. τ〈βλ〈ζατβαν αζ 1996−1997 ϖεκ 〈τλαγ〈βαν µρτ βακτριυµσζ〈µοκ ϖαριανχια 

αναλζισνεκ ερεδµνψτ µυτατϕυκ βε.  

 
23. τ〈βλ〈ζατ: Α µικροοργανιζµυσοκ σζ〈µ〈νακ ϖ〈λτοζ〈σα κεζελσενκντ 1996−1997 

〈τλαγ〈βαν. 

Κεζελσεκ  
α) √σσζεσ 

βακτριυµσζ〈µ (106)
β) Μικροσζκοπικυσ 
γοµβασζ〈µ  (103)  

χ)Αεροβ χελλυλ⌠ζ− 
βοντ⌠κ σζ〈µα (102) 

Κοντρολλ 15,850αβ 34,363α 1,415α

Σζαλµα 14,688αβ 49,350b 3,955αχ

Φεκετεφ⌠λια 11,913α 40,100αδ 2,151α

Ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα 24,050c 73,750c 22,815b

Φενψ!κρεγ ζζαλκ 17,475β 41,488d 11,948c

ΣΖ∆Π=5% 3,209 5,924 8,614 
Αζ οσζλοπον βελλ α κλνβζ! βετ∀κ σζιγνιφικ〈νσ κλνβσγετ ϕελλνεκ. 
Α ϖαριανχι〈κ ηοµογενιτ〈σ〈νακ φελττελει 99%−οσ βιζτονσ〈γι σζιντεν τελϕεσλνεκ. 
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Εσζεριντ αζ σσζεσ βακτριυµσζ〈µ α κϖετκεζ! σορρενδβεν ν!ττ: φεκετεφ⌠λια, σζαλµα, 

κοντρολλ, φενψ!κρεγ ζζαλκ, ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα. Α κοντρολλτ⌠λ σζιγνιφικ〈νσαν χσακ αζ 

ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα ηατ〈σα κλνβζττ. 

Α µικροσζκοπικυσ γοµβασζ〈µ α κοντρολλ, φεκετεφ⌠λια, φενψ!κρεγ ζζαλκ, σζαλµα, 

ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα σορρενδβεν ν!ττ. Α φενψ!κρεγ ζζαλκ, σζαλµα, ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα ηατ〈σα κζττι 

κλνβσγ εγψµ〈σηοζ σ α κοντρολληοζ κπεστ ισ σζιγνιφικ〈νσ ϖολτ (23. τ〈βλ〈ζατ). 

Υγψανχσακ σζιγνιφικ〈νσαν κλνβζττ α φενψ!κρεγ ζζαλκ σ ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα ηατ〈σα 

εγψµ〈στ⌠λ σ α κοντρολλτ⌠λ. Α σζαλµα σ α φενψ!κρεγ ζζαλκ ηατ〈σα κζττ ϖισζοντ νεµ 

ϖολτ σζιγνιφικ〈νσ ελτρσ (23. τ〈βλ〈ζατ). 

Α 2000−2001 ϖι ϖιζσγ〈λατοκ µικροβασζ〈µοκρα ϖονατκοζ⌠ σζ〈µσζερ∀ ρτκεκετ α 24. σ 

25. τ〈βλ〈ζατβαν τντεττκ φελ. 

 
24. τ〈βλ〈ζατ: Αζ σσζεσ βακτριυµ σ α µικροσζκοπικυσ γοµβ〈κ σζ〈µ〈νακ ϖ〈λτοζ〈σα α 

ταλαϕτακαρ〈σ (κεζελσεκ) ηατ〈σ〈ρα ϖεκ σ η⌠ναποκ σζεριντ. 

 
2000. ϖβεν 2001. ϖβεν 

η⌠ναποκ 
Κεζελσε

κ 
ΙΙΙ.  ς. ςΙΙ.  ΙΞ.  ΙΙΙ.  ς.  ςΙΙ.  ΙΞ.  

α) √σσζεσ βακτριυµσζ〈µ(106) 

1. 2,0 4,3 1,5 2,5 1,7 2,9 1,2 2,5 
2. 2,6 5,0 2,0 2,8 2,1 3,3 1,5 2,9 
3. 2,3 4,5 1,8 2,6 1,8 3,0 1,3 2,7 
4. 1,5 3,0 1,6 1,8 1,5 2,9 1,6 1,8 
5. 2,2 5,3 3,7 2,8 2,5 4,3 2,9 3,6 
6. 1,8 4,8 2,6 2,0 1,9 3,2 1,8 2,2 

β) Μικροσζκοπικυσ γοµβασζ〈µ(103) 

1. 7 30 17 2 3 13 10 2 
2. 12 48 43 9 5 47 20 6 
3. 9 39 24 3 4 20 19 4 
4. 3 14 22 1 2 10 8 3 
5. 9 35 75 9 5 38 24 14 
6. 6 28 44 4 4 17 12 5 

 

Α 24/α) τ〈βλ〈ζατβ⌠λ λ〈τηατ⌠, ηογψ αζ σσζεσ βακτριυµσζ〈µ 2000 µ〈ρχιυσ〈βαν α 2. κεζελσ, 

2000 σζεπτεµβερβεν α 2. σ 5. κεζελσ, α τββι ιδ!σζακβαν αζ 5. κεζελσ σορ〈ν µυταττα α 

λεγµαγασαββ ρτκετ. 
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Α λεγαλαχσονψαββ ρτκετ α 4. (2000: µ〈ρχιυσ, µ〈ϕυσ, σζεπτεµβερ; 2001: µ〈ρχιυσ, 

σζεπτεµβερ) σ αζ 1. (2000. ϕλιυσ σ 2001. ϕλιυσ) κεζελσ αδτα. Αζ σσζεσ βακτριυµσζ〈µ 

ϖσζακονκντι ϖ〈λτοζ〈σ〈τ ϖιζσγ〈λϖα (30. 〈βρα) λ〈τηατ⌠, ηογψ α κτ κσρλετι ϖβεν µ〈ϕυσι, 

ιλλετϖε µ〈ρχιυσι χσχσ (2000:4−6. κεζελσ; 2001:4−5. κεζελσ), ϖαλαµιντ ϕλιυσι (2000:1−3. 

κεζελσ; 2001: 1−3,6. κεζελσ) µλψποντ κϖετκεζεττ βε. 

Α 24/β) τ〈βλ〈ζατ αζτ µυτατϕα, ηογψ α λεγµαγασαββ µικροσζκοπικυσ γοµβασζ〈µοτ α 2. 

(2000: µ〈ρχιυσ, µ〈ϕυσ, σζεπτεµβερ; 2001:µ〈ρχιυσ, µ〈ϕυσ) σ αζ 5. (2000: ϕλιυσ, 

σζεπτεµβερ; 2001:µ〈ρχιυσ, ϕλιυσ, σζεπτεµβερ) κεζελσ εσετβεν � ϖαγψισ αζ αγροσζϖεττελ 

τακαρτ ταλαϕβαν − ταπασζταλτυκ. 2000 σζεπτεµβερβεν σ 2001 µ〈ρχιυσ〈βαν µινδκτ κεζελσ 

(2. σ 5.) αζονοσ ρτκετ µυτατοττ. 2000−βεν α ναγψοββ γοµβασζ〈µοτ µ〈ϕυσ (1−3. κεζελσ) 

σ ϕλιυσ (4−6. κεζελσ), αζ αλαχσονψαββατ σζεπτεµβερ η⌠ναπβαν µρτκ. 2001−βεν α χσχσ 

µ〈ϕυσβαν, α µλψποντ µ〈ρχιυσβαν (2−6. κεζελσ) σ σζεπτεµβερβεν (1, 3. κεζελσ) ϖολτ. 

Α χελλυλ⌠ζβοντ⌠κ σζ〈µ〈νακ αλακυλ〈σα (25/χ τ〈βλ〈ζατ) µεγλεηετ!σεν ναγψ σζ⌠ρ〈στ µυτατοττ.  

Αµγ 2001−βεν α µαγασαββ (1.2.4.5. κεζελσ µ〈ϕυσ; 3. σ 6. κεζελσ ϕλιυσ) σ αλαχσονψαββ 

(µ〈ρχιυσ ιλλετϖε α 2. κεζελσ εσετβεν µ〈ρχιυσ σ σζεπτεµβερ) ρτκεκ κτ η⌠ναπ κζττ 

οσζλοττακ µεγ, αδδιγ α µεγελ!ζ! ϖβεν ϕλιυσ σ σζεπτεµβερ η⌠ναπβαν ισ ελ!φορδυλτακ 

ϖεγψεσεν µαξιµυµοκ (ϕλιυσβαν: 1.,4.,5. κεζελσ; σζεπτεµβερβεν: 2. κεζελσ) σ 

µινιµυµοκ (ϕλιυσβαν: 2. κεζελσ; σζεπτεµβερβεν: 3,6. κεζελσ).  Α 3 σ 6. κεζελσ 

µαξιµυµ ρτκειτ µ〈ϕυσβαν, αζ 1.,2.,4.,5. κεζελσ µινιµυµ ρτκειτ µ〈ρχιυσβαν ταλ〈λτυκ. 

Α φεηρϕεβοντ⌠κ σζ〈µ〈νακ µαξιµυµ〈τ (25/δ τ〈βλ〈ζατ) − µινδκτ ϖβεν − σζεπτεµβερβεν, 

µινιµυµ〈τ 2000−βεν ϕλιυσβαν, 2001−βεν µ〈ρχιυσβαν (3.,4.,6. κεζελσ) σ ϕλιυσβαν 

(1.,2.,5. κεζελσ) φιγψελτκ µεγ. Α ηατ κεζελσ κζλ α 2. (2000: µ〈ϕυσ σ σζεπτεµβερ; 

2001: µ〈ρχιυσ, µ〈ϕυσ, ϕλιυσ) σ αζ 5. κεζελσ (2000: µ〈ρχιυσ, ϕλιυσ; 2001: σζεπτεµβερ) 

αδτα α µαξιµυµ ρτκεκετ. Α µινιµυµ ρτκεκετ α 3. (2000: µ〈ρχιυσ, µ〈ϕυσ, ϕλιυσ) σ α 

4. κεζελσβεν  (2000: µ〈ϕυσ, σζεπτεµβερ σ 2001) ταπασζταλτυκ. 

Α νιτρογνκτ! βακτριυµοκ σζ〈µα (25/ε τ〈βλ〈ζατ) 2000−βεν µ〈ϕυσ (2.,5.,6. κεζελσ) σ 

σζεπτεµβερ (1.,3.,4. κεζελσ) η⌠ναπβαν ϖολτ α λεγµαγασαββ, ϖαλαµιντ ϕλιυσ (1.,2.,3.,4.,6. 

κεζελσ) σ σζεπτεµβερ (5. κεζελσ) η⌠ναπβαν α λεγαλαχσονψαββ. Α µ〈σοδικ ϖιζσγ〈λατι 

ϖβεν α νιτρογνκτ!κ σζ〈µα σζεπτεµβερβεν ϖολτ α λεγµαγασαββ, ιλλετϖε µ〈ρχιυσβαν 

(1.,4.,5.,6. κεζελσ) σ ϕλιυσβαν (2.,3. κεζελσ) α λεγαλαχσονψαββ.  
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25. τ〈βλ〈ζατ: Αζ αεροβ χελλυλ⌠ζβοντ⌠, φεηρϕεβοντ⌠ σ νιτρογνκτ! βακτριυµοκ σζ〈µ〈νακ 

ϖ〈λτοζ〈σα α ταλαϕτακαρ〈σ (κεζελσεκ) ηατ〈σ〈ρα ϖεκ σ η⌠ναποκ σζεριντ. 

 
2000. ϖβεν 2001. ϖβεν 

η⌠ναποκ Κεζελσεκ 
ΙΙΙ.  ς.  ςΙΙ.  ΙΞ.  ΙΙΙ.  ς.  ςΙΙ.  ΙΞ.  

χ) Αεροβ χελλυλ⌠ζβοντ⌠κ  σζ〈µα (102) 

1. 1,0 1,1 3,2 2,1 2,5 5,5 3,9 3,8 
2. 4,1 5,2 4,1 6,0 4,5 6,0 5,0 4,5 
3. 4,8 6,1 2,5 2,0 2,0 4,0 7,0 4,0 
4. 1,1 1,5 5,9 3,9 2,2 5,0 4,0 3,9 
5. 4,5 5,7 7,0 5,4 2,5 5,3 5,2 5,0 
6. 5,1 6,3 4,2 2,4 1,8 2,5 9,6 4,1 

δ) Αεροβ φεηρϕεβοντ⌠κ σζ〈µα (105) 

1. 3,6 12,0 2,1 16,0 6,0 14,0 5,2 19,0 
2. 5,0 15,0 2,5 20,0 9,0 18,0 7,0 25,0 
3. 2,5 10,0 1,9 15,0 5,5 16,0 5,8 22,0 
4. 4,0 10,0 2,2 11,0 4,0 13,0 4,8 16,0 
5. 8,0 14,0 4,9 18,0 7,0 16,3 6,9 26,0 
6. 6,0 12,0 2,6 13,0 5,0 14,8 5,3 19,0 

ε) Αεροβ νιτρογνκτ!κ σζ〈µα (104) 

1. 16,20 18,28 14,12 23,16 30,14 35,19 30,65 39,66 
2. 39,80 43,48 14,85 27,80 35,65 41,64 34,16 44,14 
3. 20,00 21,73 13,29 22,00 31,18 36,75 29,25 40,20 
4. 15,00 17,54 11,28 22,00 29,76 31,16 30,14 38,78 
5. 52,28 59,45 40,01 23,16 33,14 39,65 35,62 43,12 
6. 20,00 21,73 12,25 21,25 30,25 32,14 30,74 39,24 

Α κεζελσεκ κζλ α 3. (2001. ϕλιυσ), 4. (2000. µ〈ρχιυσ, µ〈ϕυσ, ϕλιυσ; 2001. µ〈ρχιυσ, 

µ〈ϕυσ, σζεπτεµβερ) σ 6. (2000. σζεπτεµβερ) αδτα α λεγαλαχσονψαββ, α 2. (2000. 

σζεπτεµβερ; 2001. µ〈ρχιυσ, µ〈ϕυσ, σζεπτεµβερ) σ αζ 5. (2000. µ〈ρχιυσ, µ〈ϕυσ, ϕλιυσ; 

2001. ϕλιυσ) α λεγµαγασαββ ρτκετ. 

Αζ 26. τ〈βλ〈ζατβαν φελτντεττκ α µικροβ〈κ χσοπορτονκντ ελϖγζεττ ϖαριανχια αναλζισ 

ερεδµνψειτ. Εσζεριντ αζ σσζεσ βακτριυµσζ〈µ αζ 5. κεζελσβεν ϖολτ σζιγνιφικ〈νσαν α 

λεγµαγασαββ σ αζ 1. σ 4. κεζελσβεν σζιγνιφικ〈νσαν αζ αλαχσονψαββ. Α µικροσζκοπικυσ 

γοµβ〈κ σζ〈µα α 2. σ 5. κεζελσβεν ϖολτ σζιγνιφικ〈νσαν α µαγασαββ. Α τββι κεζελσ 

κζττ νεµ ϖολτ σζιγνιφικ〈νσ κλνβσγ. Α χελλυλ⌠ζβοντ⌠κ σζ〈µα αζ 5. κεζελσβεν ϖολτ 

σζιγνιφικ〈νσαν λεγµαγασαββ σ αζ 1. σ 4. κεζελσβεν α σζιγνιφικ〈νσαν αλαχσονψαββ.  
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ε) Αεροβ 

νιτρογνκτ!κ 

σζ〈µα (104) 

25,925 α 

35,190 β 

26,800 α 

24,458 α 

40,804 β 

25,950 α 

7,122 

δ)Αεροβ 

φεηρϕεβοντ⌠κ 

σζ〈µα  (105) 

9,738 β 

12,688 χ 

9,838 β 

8,125 α 

12,638 χ 

9,713 β 

1,513 

χ)Αεροβ  

 χελλυλ⌠ζβοντ⌠κ σζ〈µα 

(102) 

2,888 α 

4,925 βχ 

4,050 αβχ 

3,438 αβ 

5,075 χ 

4,500 βχ 

1,575 

β) Μικροσζκοπικυσ 

γοµβασζ〈µ  

(103)   

10,500 α 

23,750 β 

15,250 α 

7,875 α 

26,125 β 

15,000 α 

8,495 

α) √σσζεσ 
 βακτριυµσζ〈µ  

 (106) 

2,325 α 

2,775 β 

2,500 β 

1,962 α 

3,412 χ 

2,537 β 

0,375 

26. τ〈βλ〈ζατ: Α µικροοργανιζµυσοκ σζ〈µ〈νακ ϖ〈λτοζ〈σα κεζελσενκντ 2000−2001 〈τλαγ〈βαν. 

 

Κεζελσεκ 

σζ〈µα 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

SZDP=5%

Αζ οσζλοπον βελλ α κλνβζ! βετ∀κ σζιγνιφικ〈νσ κλνβσγετ ϕελλνεκ. 

Α ϖαριανχι〈κ ηοµογενιτ〈σ〈νακ φελττελει 99%−οσ βιζτονσ〈γι σζιντεν τελϕεσλνεκ. 
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Α 2., 3., 6. κεζελσ ρτκει κζττ νεµ ϖολτ ϕελεντ!σ ελτρσ. Α λεγτββ φεηρϕεβοντ⌠ 

βακτριυµοτ α 2. σ 5. κεζελσβεν, α λεγκεϖεσεββετ α 4. κεζελσβεν ταλ〈λτυνκ. Εζεκ αζ 

ελτρσεκ ισ σζιγνιφικ〈νσακ. Υγψανχσακ α 2. σ 5. κεζελσβεν ϖολτ σζιγνιφικ〈νσαν α 

λεγµαγασαββ α νιτρογνκτ!κ σζ〈µα, σ α τββι κεζελσ κζττ νεµ ϖολτ σζιγνιφικ〈νσ 

ελτρσ. Α ϖαριανχια αναλζισ ηοµογενιτ〈σ〈νακ φελττελει 99%−οσ βιζτονσ〈γι σζιντεν 

τελϕεσλνεκ. 

Κορρελ〈χοσζ〈µτ〈στ ϖγεζτνκ αζ εγψεσ µικροβασζ〈µοκ ρτκει (8−9. 〈βρα), σ ρεγρεσσζι⌠ 

σζ〈µτ〈στ α χελλυλ⌠ζβοντ⌠ βακτριυµοκ σζ〈µα σ α ταλαϕ τνψλεγεσ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σα 

κζττ (10−13. 〈βρα). 

 

8. 〈βρα: Α φεηρϕεβοντ⌠ σ α νιτρογνκτ! βακτριυµοκ σζ〈µα κζττι κορρελ〈χι⌠  
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9. 〈βρα: Α φεηρϕεβοντ⌠ βακτριυµοκ σζ〈µα σ α ταλαϕ υρε〈ζ ακτιϖιτ〈σ κζττι κορρελ〈χι⌠  
 

ρ=0,910
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Α φεηρϕεβοντ⌠ σ νιτρογνκτ! βακτριυµοκ σζ〈µα κζττ κζεπεσ (ρ=0,504) ερ!σσγ∀  (8. 

〈βρα), α φεηρϕεβοντ⌠ βακτριυµοκ σζ〈µα σ α ταλαϕ υρε〈ζ ακτιϖιτ〈σα κζττ σζοροσ (ρ=0,910) 

κορρελ〈χι⌠τ ταλ〈λτυνκ (9. 〈βρα). Α κορρελ〈χι⌠σ εγψττηατ⌠ ρτκει Π=0,01 σζιντεν 

σζιγνιφικ〈νσνακ βιζονψυλτακ. 

 
10. 〈βρα: Α τνψλεγεσ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ σ α χελλυλ⌠ζβοντ⌠κ σζ〈µα κζττι ρεγρεσσζι⌠σ 
καπχσολατ (1996) 

ψ = 8,0341ξ + 1,6107

Ρ2 = 0,809
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11. 〈βρα: Α τνψλεγεσ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ σ α χελλυλ⌠ζβοντ⌠κ σζ〈µα κζττι ρεγρεσσζι⌠σ 

καπχσολατ (1997) 

ψ = 7,9282ξ + 2,592

Ρ2 = 0,8098
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12. 〈βρα: Α τνψλεγεσ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ σ α χελλυλ⌠ζβοντ⌠κ σζ〈µα κζττι ρεγρεσσζι⌠σ 

καπχσολατ (2000) 

ψ = 5,481ξ − 2,9495

Ρ2 = 0,9133
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13. 〈βρα: Α τνψλεγεσ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ σ α χελλυλ⌠ζβοντ⌠κ σζ〈µα κζττι ρεγρεσσζι⌠σ 

καπχσολατ (2001) 

 

ψ = 3,9686ξ + 16,022

Ρ2 = 0,8968
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Α 10−13. 〈βρ〈κρ⌠λ λεολϖασηατ⌠, ηογψ α χελλυλ⌠ζβοντ⌠ βακτριυµοκ σζ〈µα σ α τνψλεγεσ 

χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ κζττ Ρ2=0,809−0,9133 δετερµιν〈χι⌠σ εγψττηατ⌠ϖαλ ϕελλεµεζηετ! 

ρεγρεσσζι⌠σ καπχσολατ 〈λλ φενν. 

 

4.3.6. Α µικροβιολ⌠γιαι ϖιζσγ〈λατοκ ερεδµνψεινεκ ρϖιδ σσζεγζσε 

 

Α 27. τ〈βλ〈ζατβαν σσζεφογλαλτυκ, ηογψ αζ εγψεσ κεζελσεκ µιλψεν ηατ〈σσαλ ϖολτακ α 

ϖιζσγ〈λτ ταλαϕµικροβιολ⌠γιαι παραµτερεκρε.  

Αζ ελσ! ϖιζσγ〈λατι περι⌠δυσβαν (1996−1997) α τνψλεγεσ χελλυλ⌠ζβοντ ακτιϖιτ〈σ α 

χελλυλ⌠ζβοντ⌠ σ α νιτρογνκτ! βακτριυµοκ σζ〈µα α τακαρ〈σοσ κεζελσεκ µινδεγψικνεκ 

ηατ〈σ〈ρα ναγψοββ ϖαγψ σζιγνιφικ〈νσαν ναγψοββ ϖολτ µιντ α κοντρολλ κεζελσβεν µρτ 

ρτκεκ.  

Α µ〈σοδικ ϖιζσγ〈λατι περι⌠δυσβαν (2000−2001) αζ αγροσζϖετ φ⌠λια τακαρ〈σ σζιγνιφικ〈νσαν 

νϖελτε α ταλαϕ τνψλεγεσ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ〈τ, α µικροβ〈κ σζ〈µ〈τ σ αζ 

ενζιµακτιϖιτ〈σοκατ α κοντρολληοζ κπεστ. Α ταλαϕ σζν−διοξιδ τερµελσε αζ αγροσζϖεττελ 

τακαρτ ταλαϕβαν ινκ〈ββ σζιγνιφικ〈νσαν αλαχσονψαββ ϖολτ, µιντ α κοντρολλ κεζελσβεν µρτ 

ρτκ, β〈ρ αζ ελλενκεζ! εσετ ισ ελ!φορδυλτ.  
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27. τ〈βλ〈ζατ: Α τακαρ⌠ανψαγοκ ηατ〈σ α ϖιζσγ〈λτ ταλαϕµικροβιολ⌠γιαι παραµτερεκρε α 
κοντρολληοζ κπεστ 
 
 1996−1997 2000−2001 
 Ιστ〈λλ⌠τρ〈γψ

α 
Σζαλµα Φενψ!κρε

γ ζζαλκ 
Φεκετεφ⌠λια Αγροσζϖετ Φεκετεφ⌠λια

Τνψλεγεσ 
χελλυλ⌠ζβοντ⌠ 
ακτιϖιτ〈σ 

++ + ++ ++/+ ++ ++ 

Ποτενχι〈λισ 
χελλυλ⌠ζβοντ⌠ 
ακτιϖιτ〈σ 

++/−− ++/−− ++ ++/−− ++/−− ++/−− 

Σζν−διοξιδ 
τερµελσ 

0 0 0 0 −−/++ ++/+ 

√σσζεσ βακτριυµ 
σζ〈µ 

++ − + − ++ ++ 

Μικροσζκοπικυσ 
γοµβασζ〈µ 

++ ++ ++ + ++ + 

Χελλυλ⌠ζβοντ⌠κ 
σζ〈µα 

++ + ++ + ++ + 

Νιτρογνκτ!κ 
σζ〈µα 

0 0 0 0 ++ + 

Φεηρϕεβοντ⌠κ 
σζ〈µα 

0 0 0 0 ++ +/++ 

Φοσζφατ〈ζ 
ακτιϖιτ〈σ 

0 0 0 0 ++ +/− 

Υρε〈ζ ακτιϖιτ〈σ 0 0 0 0 ++ +/− 
Σζαχηαρ〈ζ 
ακτιϖιτ〈σ 

0 0 0 0 ++ ++/+ 

Καταλ〈ζ ακτιϖιτ〈σ 0 0 0 0 ++ +/++ 
∆εηιδρογεν〈ζ 
ακτιϖιτ〈σ 

0 0 0 0 ++ ++/+ 

 
ϑελµαγψαρ〈ζατ: 
++: σζιγνιφικ〈νσαν ναγψοββ −−: σζιγνιφικ〈νσαν κισεββ 

+: ναγψοββ 0: νεµ ϖιζσγ〈λτ παραµτερ 
−: κισεββ   

 

Α φεκετεφ⌠λια τακαρ〈σ σζιγνιφικ〈νσαν νϖελτε α ταλαϕ τνψλεγεσ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ〈τ, αζ 

σσζεσ βακτριυµσζ〈µοτ, τββσγβεν α σζν−διοξιδ τερµελστ σ α σζαχηαρ〈ζ σ 

δεηιδρογεν〈ζ ακτιϖιτ〈στ, δε χσακ νεµ σζιγνιφικ〈νσαν α µικροσζκοπικυσ γοµβ〈κ, α 

χελλυλ⌠ζβοντ⌠κ, νιτρογνκτ!κ, τββσγβεν α φεηρϕεβοντ⌠κ σζ〈µ〈τ, ϖαλαµιντ α καταλ〈ζ 
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ακτιϖιτ〈στ α κοντρολλ κεζελσηεζ κπεστ. Υγψανακκορ α φοσζφατ〈ζ σ υρε〈ζ ακτιϖιτ〈σ ηολ 

ναγψοββ, ηολ πεδιγ κισεββ ϖολτ α φεκετεφ⌠λι〈ϖαλ τακαρτ ταλαϕβαν, µιντ α τακαρατλανβαν. 

Α ταλαϕ ποτενχι〈λισ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σα α φενψ!κρεγ τακαρ〈σ ηατ〈σ〈ρα σζιγνιφικ〈νσαν 

µαγασαββ ϖολτ α ακοντρολλ ταλαϕβαν µρτ ρτκ. Α τββι τακαρ⌠ανψαγ εσετβεν εζ α παραµτερ 

σζλσ!σγεσενν ϖ〈λτοζ⌠νακ µυτατκοζοττ; ηολ σζιγνιφικ〈νσαν ναγψοββ, ηολ πεδιγ 

σζιγνιφικ〈νσαν αλαχσονψαββ ρτκεκετ νµρτνκ, µιντ α κοντρολλ κεζελσ ταλαϕ〈βαν. 

 

4.4.Α γψµλχσφ〈κ νϖεκεδσε σ τερµ!ρσζκπζ!δσε α φαχσκτακαρ〈σι κεζελσεκ 

τερλετν 

Αζ ελ!ζ!εκβεν λ〈ττυκ, ηογψ α κλνβζ! τακαρ⌠ανψαγοκ (σζαλµα, φεκετεφ⌠λια, ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα 

σ φενψ!κρεγ ζζαλκ) κλνβζ! µρτκβεν υγψαν, δε κεδϖεζ! ηατ〈σσαλ ϖολτακ α 

χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σρα, ιλλετϖε α κλνβζ! φιζιολ⌠γιαι χσοπορτβα ταρτοζ⌠ βακτριυµοκ σ 

α µικροσζκ⌠πικυσ γοµβ〈κ ϖ〈λτοζ〈σ〈ρα. 

⊆γψ νεµ λεηετ κζνβσ αζ σεµ, ηογψ εζεκ α τακαρ⌠ανψαγοκ ηογψαν βεφολψ〈σολϕ〈κ α φιαταλ 

φ〈κ νϖεκεδστ, φεϕλ!δστ. 

Α φ〈κ νϖεκεδσι ϕελλεµζ!ι κζλ πλδ〈υλ α τρζσκρµρετ (χµ) α κλνβζ! 

τακαρ⌠ανψαγοκκαλ τρτντ κεζελσεκ φ〈ιν〈λ 8,7−28%−καλ, αζ 〈τλαγοσ ηαϕτ〈σηοσσζσ〈γ (χµ) 

πεδιγ µαξιµ〈λισαν 28,2%−καλ ηαλαδτ〈κ µεγ α καπ〈σ κοντρολλ φ〈ιν〈λ µρτ ρτκεκετ (28. 

τ〈βλ〈ζατ).  

28. τ〈βλ〈ζατ: Φλορινα /Μ26 αλµαφ〈κ νϖεκεδσι ϕελλεµζ!ι 1996−βαν (ΒΥΒℑΝ ετ αλ., 1997) 

 

Κεζελσεκ 
Τρζσκρµρετ 

(χµ) 
ℑτλαγοσ 

ηαϕτ〈σηοσσζ (χµ) 
Κοντρολλ 9,04 α 28,50 

Ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα 9,56 α 32,07 

Σζαλµα 9,83 αβ 23,93 

Φενψ!κρεγ ζζαλκ 11,10 βχ 36,55 

Φεκετεφ⌠λια 10,54 αβ 32,47 

ΣΖ∆  Π<0,05 − 

 

Εζεκρ!λ α κλνβσγεκρ!λ αζονβαν µινδεν ρσζλετεσεββ ελεµζσ σ σσζεφγγσ 

ϖιζσγ〈λατοκ νλκλ ισ µεγ〈λλαπτηατ⌠, ηογψ νεµ µυτατνακ σζοροσ σσζεφγγστ α ϖιζσγ〈λτ 



 

 

85 
 

 

ταλαϕβιολ⌠γιαι παραµτερεκκελ (χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ, ιλλετϖε α κλνβζ! φιζιολ⌠γιαι 

χσοπορτβα ταρτοζ⌠ βακτριυµοκ σ α µικροσζκ⌠πικυσ γοµβ〈κ µεννψισγε, ΧΟ2 τερνελσ, 

ενζιµακτιϖιτ〈σοκ) Εννεκ αλαπϕ〈ν γψ τλτκ µεγ, ηογψ σσζεφγγσϖιζσγ〈λατοκ ϖγζσε 

νεµ ινδοκολτ. 
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5. Κ√ςΕΤΚΕΖΤΕΤ⊃ΣΕΚ 

 
Α ταλαϕ τακαρ〈σα αζ ιροδαλµι αδατοκνακ µεγφελελ!εν σεγτεττε α ταλαϕ ϖζκσζλετνεκ 

µεγ!ρζστ, µελψ α φιαταλ χσεκλψ 〈ρνψκολ⌠ κπεσσγγελ βρ⌠ φ〈κ εσετβεν ναγψον φοντοσ. 

Κλνσεν ϕ⌠λ µεγφιγψεληετ! εζ α ϖζµεγ!ρζ! ηατ〈σ ντζττ κρλµνψεκ κζττ, 

τερµσζετεσ ερεδετ∀ σζερϖεσ µυλχσανψαγοκ αλκαλµαζ〈σα εσετν.  

Α ταλαϕ ϖζταρταλµ〈νακ µεγ!ρζσε − β〈ρ σοκακ 〈λταλ ϖιζσγ〈λτ τερλετ − µγισ ναγψον φοντοσ α 

µικροοργανιζµυσοκ µεννψισγτ σ ακτιϖιτ〈σ〈τ ιλλετ!εν, µιϖελ εζεν σζερϖεζετεκ 

σζαποροδ〈σα ϖζηεζ κτττ. 

Α χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ ρενδρε α τακαρτ ταλαϕβαν ϖολτ α λεγµαγασαββ. Εζεν βελλ ισ 

κιεµελκεδεττ αζ ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα ηατ〈σα. Α κτ φ⌠λιατακαρ⌠ ανψαγ κζλ εββεν α τεκιντετβεν α 

πορ⌠ζυσ αγροσζϖετ φ⌠λια κεδϖεζ!ββνεκ βιζονψυλτ α ηαγψοµ〈νψοσαν ηασζν〈λτ 

φεκετεφ⌠λι〈ν〈λ. 

Α ταλαϕ νεδϖεσσγταρταλµα σ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σα κζττ ϖιζσγ〈λαταινκ αλαπϕ〈ν κζεπεσ 

ερ!σσγ∀ κορρελ〈χι⌠σ καπχσολατοτ ταλ〈λτυνκ (ρ=0,643). 

Α χελλυλ⌠ζβοντ〈σηοζ ηασονλ⌠αν α σζν−διοξιδ τερµελσ ισ βεφολψ〈σολτ α ταλαϕ νεδϖεσσγι 

〈λλαποτα 〈λταλ, µελψετ κσρλετεινκβεν α σζν−διοξιδ τερµελσ σ α ταλαϕ νεδϖεσσγταταλµα 

κζττ ελϖγζεττ κορρελ〈χι⌠ σζ〈µτ〈σ ισ ιγαζολτ (ρ=0,413). Α τακαρ⌠ανψαγοκ ηατ〈σ〈τ τεκιντϖε 

� ηασονλ⌠αν αζ ιροδαλµι ηιϖατκοζ〈σοκηοζ − α φεκετεφ⌠λι〈τ ϕοββνακ τλϕκ αζ αγροσζϖετ 

φ⌠λι〈τ⌠λ σ ϕελεντ!σεν ϕοββνακ α κοντρολλ κεζελστ!λ. Υγψανχσακ εγψβεεσικ α σζακρ⌠κ 

αδαταιϖαλ α µινταϖτελ ιδ!ποντϕ〈νακ ηατ〈σα α σζν−διοξιδ τερµελσ µρτκρε. ςιζσγ〈λαταινκ 

σορ〈ν µι ισ µ〈ϕυσι χσχσοτ 〈λλαπτοττυνκ µεγ α σζν−διοξιδ τερµελσβεν, α µλψποντοτ 

πεδιγ κορα ταϖασσζαλ φιγψελτκ µεγ. 

Α ταλαϕενζιµεκ ναγψοββ µεννψισγτ (α ταλαϕ ενζιµακτιϖιτ〈σ〈τ) α µαγασαββ 

νεδϖεσσγταρταλµ ταλαϕβαν µρτκ. Α ταλαϕ νεδϖεσσγταταλµα σ αζ ενζιµεκ ακτιϖιτ〈σα 

κζττ α φοσζφατ〈ζ, α σζαχηαρ〈ζ σ αζ υρε〈ζ εσετβεν γψενγε, α καταλ〈ζ σ αζ υρεζ εσετβεν 

κζεπεσ ερ!σσγ∀ κορρελ〈χι⌠τ ταπασζταλτυνκ, αµι αλ〈τ〈µασζτϕα µ〈σοκ κυτατ〈σι ερεδµνψειτ, 

µισζεριντ αζ ενζιµακτιϖιτ〈σ ισ σοκ εγψβ τνψεζ! 〈λταλ βεφολψ〈σολτ (πλ. ταλαϕη!µρσκλετ) 

παραµτερ. Εζεν τνψεζ!κ κζλ εγψικ α ταλαϕ φεδεττσγε, α ταλαϕτακαρ〈σ. Εββεν α τεκιντετβεν 

α ηιϖατκοζ〈σοκκαλ εγψβεϖ〈γ⌠αν µαγασαββ ακτιϖιτ〈σρτκεκετ µρτνκ α τακαρτ ταλαϕοκβαν. 

Α κλνβσγ αζ αγροσζϖετφ⌠λια ϕαϖ〈ρα ϖολτ σζιγνιφικ〈νσ α κοντρολλαλ σ α φεκετεφ⌠λι〈ϖαλ 

σζεµβεν. Α φοσζφατ〈ζ (µ〈ϕυσ), καταλ〈ζ (νψ〈ρ, !σζ), δεηιδρογεν〈ζ (τλ) σ υρε〈ζ (!σζ) 
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ενζιµεκ ακτιϖιτ〈σ〈νακ ϖσζακοσ ϖ〈λτοζ〈σ〈τ σ αδοττ ϖσζακηοζ ϖαγψ η⌠ναπηοζ κτηετ! 

µαξιµυµ〈τ ϖιζσγ〈λαταινκ ισ µεγερ!στικ. Αζονβαν αζ υρε〈ζ εντιµ εσετβεν κσρλετνκβεν 

ελ!φορδυλτ τλι µαξιµυµ σ νψ〈ρι µινιµυµ ισ. 

Α µυλχσοζ〈σνακ α ταλαϕ µικροβασζ〈µ〈ρα γψακορολτ ηατ〈σ〈τ κεϖεσεν ϖιζσγ〈λτ〈κ, δε 

κεδϖεζ!νεκ τλτκ α χελλυλ⌠ζβοντ⌠ σ α νιτρογνκτ! βακτριυµοκρα εγψαρ〈ντ. Εζτ α 

µεγ〈λλαπτ〈στ α τββ ϖεσ κσρλετσοροζατυνκ σζιντν µεγερ!στι ϖαλαµεννψι 〈λταλυνκ 

ϖιζσγ〈λτ µικροβαχσοπορτρα νζϖε (σσζεσ βακτριυµ, µικροσζκοπικυσ γοµβ〈κ, φεηρϕε− σ 

χελλυλ⌠ζβοντ⌠κ, νιτρογνκτ!κ). Αζ ελσ! ϖιζσγ〈λατι περι⌠δυσβαν α λεγκεδϖεζ!ββ ηατ〈στ αζ 

ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα γψακορολτα α µικροβασζ〈µρα. Α µ〈σοδικ περι⌠δυσβαν ( α κτ φ⌠λια 

σσζεηασονλτ〈σακορ) αζ αγροσζϖετ φ⌠λια αλαττ τββ µικροβ〈τ σζ〈µολτυνκ, µιντ α φεκετεφ⌠λια 

ϖαγψ α κοντρολλ κεζελσ ταλαϕ〈βαν.  

√σσζεσσγβεν  ϖιζσγ〈λαταινκ ερεδµνψειβ!λ αζ α κϖετκεζτετσ ϖονηατ⌠ λε, ηογψ α 

ταλαϕτακαρ〈σ α ταλαϕ νεδϖεσσγταρταλµ〈ρα, χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ〈ρα, σζν−διοξιδ 

τερµελσρε, α ϖιζσγ〈λτ ενζιµεκ ακτιϖιτ〈σ〈ρα σ α µικροβαχσοπορτοκ σζ〈µ〈ρα κεδϖεζ! ηατ〈στ 

γψακορολτ. Α τερµσζετεσ τακαρ⌠ανψαγοκ (ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα, φενψ!κρεγ ζζαλκ, σζαλµα) κζλ 

αζ ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα, α µεστερσγεσεκ κζλ (φεκετεφ⌠λια, αγροσζϖετ φ⌠λια) αζ αγροσζϖετ φ⌠λια 

γψακορολτ κεδϖεζ!ββ ηατ〈στ α ταλαϕ βιολ⌠γιαι ακτιϖιτ〈σ〈ρα, α ταλαϕλετρε. 
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6. √ΣΣΖΕΦΟΓΛΑΛℑΣ 

Α δολγοζατβαν α ταλαϕτακαρ〈σνακ α ταλαϕλετρε, α ταλαϕ βιολ⌠γιαι ακτιϖιτ〈σ〈ρα γψακορολτ 

ηατ〈σ〈τ φογλαλτυκ σσζε. Α βιολ⌠γιαι ακτιϖιτ〈σ ϖιζσγ〈λατοκ σορ〈ν µεγηατ〈ροζτυκ α ταλαϕ 

τνψλεγεσ σ ποτενχι〈λισ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ〈τ, α σζν−διοξιδ τερµελστ, α φοσζφατ〈ζ, 

σζαχηαρ〈ζ, υρε〈ζ, καταλ〈ζ σ δεηιδρογεν〈ζ ενζιµακτιϖιτ〈σ〈τ, αζ σσζεσ βακτριυµ, α 

µικροσζκ⌠πικυσ γοµβ〈κ, α φεηρϕε−, χελλυλ⌠ζβοντ⌠, ϖαλαµιντ α νιτρογνκτ! 

µικροοργανιζµυσοκ µεννψισγτ.  

Α ϖιζσγ〈λατ χλϕ〈ρα σζολγ〈λ⌠ ταλαϕµιντ〈κ αζ ∨ϕφεηρτ⌠ι Γψµλχστερµεσζτσι Κυτατ⌠ σ 

Σζακταν〈χσαδ⌠ Κητ. τερλετν γψενγν σαϖανψ, ηυµυσζοσ ηοµοκ ταλαϕτιπυσον τελεπτεττ 

κσρλετι αλµαλτετϖνψ ταλαϕ〈β⌠λ σζ〈ρµαζτακ. 

ςιζσγ〈λαταινκ σορ〈ν 1996−1997 κζττ (ελσ! ϖιζσγ〈λατι περι⌠δυσ) νγψ (σζαλµα, 

φεκετεφ⌠λια, ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα, φενψ!κρεγ ζζαλκ), 2000−2001 (µ〈σοδικ ϖιζσγ〈λατι περι⌠δυσ) 

κζττ κτ (ηαγψοµ〈νψοσ φεκετε φ⌠λια, πορ⌠ζυσ αγροσζϖετ φ⌠λια) ταλαϕτακαρ⌠ ανψαγοτ 

αλκαλµαζτυνκ. 1996−1997 κζττ α ταλαϕ τνψλεγεσ σ ποτενχι〈λισ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ〈τ, 

αζ σσζεσ βακτριυµ, α µικροσζκ⌠πικυσ γοµβ〈κ, α φεηρϕε−, χελλυλ⌠ζβοντ⌠, ϖαλαµιντ α 

νιτρογνκτ! µικροοργανιζµυσοκ µεννψισγτ ηατ〈ροζτυκ µεγ. 2000−2001 κζττ α φεντι 

ϖιζσγ〈λατοκ κιεγσζλτεκ α σζν−διοξιδ τερµελσ, α φοσζφατ〈ζ, σζαχηαρ〈ζ, υρε〈ζ, καταλ〈ζ σ 

δεηιδρογεν〈ζ ενζιµακτιϖιτ〈σοκ µρσϖελ. 

Α καποττ ερεδµνψεκετ ρϖιδεν α κϖετκεζ!κ σζεριντ φογλαλϕυκ σσζε: 

1) Α χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ −σ 〈λταλ〈βαν α µικροβι〈λισ τεϖκενψσγ− σζεµποντϕ〈β⌠λ 

φοντοσ νεδϖεσσγταρταλοµ α κλνβζ! ανψαγοκκαλ τακαρτ ταλαϕοκβαν ναγψοββ, µιντ α 

κοντρολλβαν. 

2) Α κσρλετι τερλετ ταλαϕ〈νακ πΗ−ϕα α κλνβζ! κεζελσεκ αλαττ α κιινδυλ〈σι ιδ!πονττ⌠λ 

σζ〈µτϖα κισµρτκ∀ χσκκεν! τενδενχι〈τ µυτατ. 

3) Α σζερϖεσ τακαρ⌠ανψαγοκατ ισ ταρταλµαζ⌠ κεζελσεκβεν α τνψλεγεσ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ 

ακτιϖιτ〈σ α κλνβζ! ταλαϕτακαρ⌠ ανψαγοκ αλαττι ταλαϕοκβαν α κοντρολληοζ κπεστ κισεββ 

ναγψοββ µρτκβεν νϖεκεδεττ. Αζ ακτιϖιτ〈σ µρτκε φεκετεφ⌠λια, σζαλµα, φενψ!κρεγ 

ζζαλκ, ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα σορρενδβεν ν!ττ. Αζ ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα σ α φενψ!κρεγ ζζαλκ 

κεδϖεζ! ηατ〈σα α κοντρολλαλ σζεµβεν µινδεν εσετβεν σζιγνιφικ〈νσ ϖολτ. Υγψανακκορ 



 

 

89 
 

 

ελ!φορδυλτ, ηογψ αζ ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα αλαττ µρτ ρτκ χσακ νεµ σζιγνιφικ〈νσαν µλτα φελλ α 

φενψ!κρεγ ζζαλκ αλαττ µρτ ρτκετ. 

Α κτ κλνβζ! φ⌠λι〈ϖαλ ϖγζεττ τακαρ〈σοσ κσρλετ αζτ ιγαζολτα, ηογψ α τακαρ⌠ανψαγοκ 

κεδϖεζ!εν ηατνακ α ταλαϕ τνψλεγεσ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ〈ρα. Α λεγµαγασαββ σ α 

κοντρολλτ⌠λ σζιγνιφικ〈νσαν κλνβζ! ρτκετ αζ αγροσζϖετ φ⌠λια αλαττ µρτκ. Εζτ 

κϖεττε α φεκετεφ⌠λια, µαϕδ α κοντρολλ. Α φεκετε φ⌠λια χσακ νη〈νψ αλκαλοµµαλ ϖολτ 

κεδϖεζ!ββ ηατ〈σ, µιντ αζ αγροσζϖετ, δε α κοντρολλτ⌠λ τββσγβεν σζιγνιφικ〈νσαν 

ϕοββ ϖολτ. √σσζεσσγβεν αζ ακτιϖιτ〈σ αζ  αγροσζϖετ, φεκετε φ⌠λια, κοντρολλ σορρενδβεν 

χσκκεντ. 

Α ρενδελκεζσνκρε 〈λλ⌠ αδατοκ σζεριντ α ταλαϕ νεδϖεσσγταρταλµα σ τνψλεγεσ 

χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σα κζττ κζεπεσ ποζιτϖ κορρελ〈χι⌠τ φιγψελτνκ µεγ. 

4) Α ποτενχι〈λισ (λαβορατ⌠ριυµι κρλµνψεκ κζττ µρτ) χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ αζ 

!σσζελ ϖεττ µιντ〈βαν σ ινκ〈ββ α µ〈σοδικ µρσ αλκαλµ〈ϖαλ ϖολτ ναγψοββ. Αζ ελσ! 

ϖιζσγ〈λατι περι⌠δυσβαν µινδιγ α φενψ!κρεγ ζζαλκ εσετβεν καπτυκ α σζιγνιφικ〈νσαν 

λεγµαγασαββ ρτκετ. Β〈ρ α τββι τακαρ⌠ανψαγ ισ φελλµλτα α κοντρολλ ρτκτ, δε 

ηατ〈συκ νεµ µινδεν εσετβεν ϖολτ εγψρτελµ∀. 

Α µ〈σοδικ ϖιζσγ〈λατι περι⌠δυσβαν λεγτββσζρ αζ αγροσζϖετ αλαττ µρτκ α 

σζιγνιφικ〈νσαν λεγµαγασαββ ακτιϖιτ〈στ, ιγαζ ελ!φορδυλτ α κοντρολλ κεδϖεζ!ββ ηατ〈σα ισ. 

Μγισ α τακαρτ ταλαϕ κεδϖεζ!ββνεκ τληετ! α ποτενχι〈λισ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σρα 

γψακορολτ ηατ〈σα ρϖν, µιντ α τακαρατλαν κοντρολλ. 

5) Α ταλαϕ σζν−διοξιδ τερµελσε α κτ ϖιζσγ〈λατι ϖβεν ηαϖοντα σ σσζεσσγβεν ισ α 

φεκετε φ⌠λια τακαρ〈σ αλαττ µυταττα α ασζιγνιφικ〈νσαν µαγασαββ ρτκετ. Αζ 

αγροσζϖετνεκ α κοντρολληοζ κπεστ κεδϖεζ! ϖαγψ νηα κεδϖεζ!τλεν ηατ〈σα σζιντν 

σζιγνιφικ〈νσ ϖολτ. 

Α ταλαϕ νεδϖεσσγταρταλµα σ σζν−διοξιδ τερµελσε κζττ χσακ γψενγε ποζιτϖ 

καπχσολατοτ ταλ〈λτυνκ. 

6) ςαλαµεννψι ενζιµακτιϖιτ〈σ τεκιντετβεν αζ αγροσζϖεττελ ϖαλ⌠ τακαρ〈σ ερεδµνψεζτε α 

σζιγνιφικ〈νσαν µαγασαββ ρτκετ. Α φεκετε φ⌠λι〈ϖαλ τακαρτ ταλαϕνακ χσακ α σζαχηαρ〈ζ, α 

καταλ〈ζ σ δεηιδρογεν〈ζ ακτιϖιτ〈σα ϖολτ µαγασαββ, µιντ α κοντρολλ, δε σζιγνιφικανχι〈τ 

ιττ σεµ µινδιγ ταλ〈λτυνκ. 
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Αζ ενζιµακτιϖιτ〈σ καπχσ〈ν ισ ϖιζσγ〈λτυκ αννακ α ταλαϕνεδϖεσσγγελ σσζεφγγ! ϖολτ〈τ, 

µελψνεκ σορ〈ν α φοσζφατ〈ζ, σζαχηαρ〈ζ σ υρε〈ζ εσετβεν γψενγε, α καταλ〈ζ σ α 

δεηιδρογεν〈ζ εσετβεν κζεπεσ ποζιτϖ κορρελ〈χι⌠τ ταπασζταλτυνκ α κτ τνψεζ! κζττ. 

Μεγϖιζσγ〈λτυκ, ηογψ αζ εγψεσ ενζιµεκ ακτιϖιτ〈σα ϖαν ε ηατ〈σσαλ ϖαλαµελψ µ〈σ ενζιµ 

ακτιϖιτ〈σ〈ρα σ αζτ φιγψελτκ µεγ, ηογψ εββεν α τεκιντετβεν α καταλ〈ζ−δεηιδρογεν〈ζ, σ 

α σζαχηαρ〈ζ−δεηιδρογεν〈ζ ακτιϖιτ〈σοκ κζττ κζεπεσ, αζ υρε〈ζ−σζαχηαρ〈ζ, ζρε〈ζ−

καταλ〈ζ, σζαχηαρ〈ζ−καταλ〈ζ σ υρε〈ζ−δεηιδρογεν〈ζ ακτιϖιτ〈σοκ κζττ σζοροσ ποζιτϖ α 

καπχσολατ. 

7) Αζ σσζεσ βακτριυµ, α µικροσζκ⌠πικυσ γοµβ〈κ σ αζ αεροβ χελλυλ⌠ζβοντ⌠κ σζ〈µα αζ 

ελσ! ϖιζσγ〈λατι περι⌠δυσβαν ιστ〈λλ⌠τρ〈γψ〈ϖαλ τακαρτ ταλαϕοκβαν ϖολτ σζιγνιφικ〈νσαν α 

λεγναγψοββ, δε σζ〈µυκ µινδεν τακαρ⌠ανψαγ αλαττι ταλαϕβαν µεγηαλαδτα α καπ〈λτ 

κοντρολλβαν µρτ µεννψισγετ. ⊆γψ α φενψ!κρεγ ζζαλκ α µικροσζκ⌠πικυσ γοµβ〈κ σ 

αζ αεροβ χελλυλ⌠ζβοντ⌠κ, α σζαλµα τακαρ〈σ α µικροσζκ⌠πικυσ γοµβ〈κ σζ〈µ〈νακ 

τεκιντετβεν σζιγνιφικ〈νσαν κεδϖεζ!ββνεκ βιζονψυλτ µιντ α κοντρολλ. 

Α κτ φ⌠λι〈τ σσζεηασονλτϖα αζ αγροσζϖετετ τλτκ ϕοββνακ α σεϕτσζ〈µοκ αλαπϕ〈ν, 

µιϖελ σζιγνιφικ〈νσαν µινδιγ εζ α τακαρ⌠ανψαγ ϖολτ α λεγκεδϖεζ!ββ. Β〈ρ α φεκετε φ⌠λια 

ηατ〈σα κεδϖεζ!ββ ϖολτ µιντ α κοντρολλ, εζ χσακ αζ σσζεσ βακτριυµσζ〈µβαν 

νψιλϖ〈νυλτ µεγ σζιγνιφικ〈νσαν. Α φεηρϕεβοντ⌠ σ νιτρογνκτ!κ σζ〈µα κζττ 

κζεπεσ, α φεηρϕεβοντ⌠κ σζ〈µα σ αζ υρε〈ζ ακτιϖιτ〈σ, ϖαλαµιντ α τνψλεγεσ 

χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ σ α χελλυλ⌠ζβοντ⌠κ σζ〈µα κζττ σζοροσ ποζιτϖ κορρελ〈χι⌠τ 

φιγψελτνκ µεγ. 

8) Α τακαρτ παρχελλ〈κ φ〈ινακ τρζσκρµρετε σ 〈τλαγοσ ηαϕτ〈σηοσσζα (εζ υτ⌠ββι α 

σζαλµατακαρ〈σ κιϖτελϖελ) ναγψοββ ϖολτ, µιντ α τακαρατλαν κοντρολλ παρχελλ〈βαν λϖ! 

φ〈κ..Υγψανακκορ α ϖιζσγ〈λτ ταλαϕβιολ⌠γιαι σ α φ〈κ νϖεκεδστ, φεϕλ!δστ µυτατ⌠ 

παραµτερεκ (ηαϕτ〈σνϖεκεδσ, τρζσκρµρετ) κζττ σζοροσ σσζεφγγστ νεµ 

ταπασζταλτυνκ. 

9) ςιζσγ〈λαταινκ σζεριντ α κλνβζ! ταλαϕτακαρ⌠ ανψαγοκ αλκαλµαζ〈σα 

κρνψεζετγαζδ〈λκοδ〈σι σζεµποντβ⌠λ ισ ελ!νψσ λεηετ, ηισζεν σεγτσγκκελ α 

ηερβιχιδεκ αλκαλµαζ〈σα κιϖ〈λτηατ⌠. Αζ 〈λταλυνκ ϖιζσγ〈λτ ταλαϕβιολ⌠γιαι παραµτερεκ 

αλαπϕ〈ν αζ αλκαλµαζοττ τακαρ⌠ανψαγοκ α γψακορλατ σζ〈µ〈ρα ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα, φενψ!κρεγ 

ζζαλκ, σζαλµα, φεκετεφ⌠λια σορρενδβεν ϕαϖασοληατ⌠κ, αζονβαν ηα χσακ µεστερσγεσ 
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τακαρ⌠ανψαγ ηασζν〈λατ〈ρα ϖαν λεηετ!σγνκ, ακκορ αζ αγροσζϖετετ ρδεµεσ ελ!νψβεν 

ρσζεστενι α φεκετε φ⌠λι〈ϖαλ σζεµβεν. 
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!∀ Α ταλαϕτακαρ〈σ α τακαρ⌠ανψαγτ⌠λ σ αζ ντζστ!λ φγγ!εν ελτρ! µρτκβεν, δε 

σεγτεττ α ταλαϕ νεδϖεσσγταρταλµ〈νακ µεγ!ρζσβεν. 

!∀ Α χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ α κλνβζ! ταλαϕτακαρ⌠ ανψαγοκ αλαττι ταλαϕοκβαν α 

κοντρολληοζ κπεστ νϖεκεδεττ. Α νϖεκεδσ µρτκε εγψεσ τακαρ⌠ανψαγοκ 

εσετβεν σζιγνιφικ〈νσ ϖολτ. Α ταλαϕ νεδϖεσσγταρταλµα σ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈ασ 

κζττ κζεπεσ ποζιτϖ κορρελ〈χι⌠τ ταλ〈λτυνκ. 

!∀ Α ταλαϕ σζν−διοξιδ τερµελσε ηαϖοντα σ σσζεσσγβεν ισ α φεκετεφ⌠λια τακαρ〈σ 

αλαττ µυταττα α σζιγνιφικ〈νσαν λεγµαγασαββ ρτκετ. Αζ αγροσζϖετνεκ α 

κοντρολληοζ κπεστ κεδϖεζ! ϖαγψ κεδϖεζ!τλεν ηατ〈σα σζιντν σζιγνιφικ〈νσ ϖολτ. Α 

ταλαϕ νεδϖεσσγταρταλµα σ σζν−διοξιδ τερµελσε κζττ χσακ γψενγε ποζιτϖ 

καπχσολατοτ ταλ〈λτυνκ. 

!∀ ςαλαµεννψι ενζιµακτιϖιτ〈σ τεκιντετβεν αζ αγροσζϖεττελ ϖαλ⌠ τακαρ〈σ 

ερεδµνψεζτε α σζιγνιφικ〈νσαν λεγµαγασαββ ρτκετ. Α φεκετε φ⌠λι〈ϖαλ τακαρτ 

ταλαϕνακ χσακ α σζαχηαρ〈ζ, α καταλ〈ζ σ δεηιδρογεν〈ζ ακτιϖιτ〈σα ϖολτ µαγασαββ, µιντ 

α κοντρολλ, δε σζιγνιφικανχι〈τ ιττ σεµ µινδιγ ταλ〈λτυνκ. ςιζσγ〈λτυκ αζ 

ενζιµακτιϖιτ〈σνακ α ταλαϕνεδϖεσσγγελ σσζεφγγ! ϖολτ〈τ, µελψνεκ σορ〈ν α 

φοσζφατ〈ζ, σζαχηαρ〈ζ σ υρε〈ζ εσετβεν γψενγε, α καταλ〈ζ σ α δεηιδρογεν〈ζ 

εσετβεν κζεπεσ ποζιτϖ κορρελ〈χι⌠τ ταπασζταλτυνκ α κτ τνψεζ! κζττ. Αζ 

〈λταλυνκ ϖιζσγ〈λτ ταλαϕενζιµεκ εγψµ〈σρα γψακορολτ ηατ〈σ〈νακ καπχσ〈ν 

µεγφιγψελτκ, ηογψ α καταλ〈ζ−δεηιδρογεν〈ζ, σ α σζαχηαρ〈ζ−δεηιδρογεν〈ζ 

ακτιϖιτ〈σοκ κζττ κζεπεσ, αζ υρε〈ζ−σζαχηαρ〈ζ, ζρε〈ζ−καταλ〈ζ, σζαχηαρ〈ζ−καταλ〈ζ σ 

υρε〈ζ−δεηιδρογεν〈ζ ακτιϖιτ〈σοκ κζττ σζοροσ ποζιτϖ α καπχσολατ. 

!∀ Αζ σσζεσ βακτριυµ, α µικροσζκ⌠πικυσ γοµβ〈κ, αζ αεροβ χελλυλ⌠ζβοντ⌠κ, αζ αεροβ 

φεηρϕεβοντ⌠κ σ α νιτρογνκτ!κ α τακαρτ ταλαϕοκβαν τακαρ⌠ανψαγτ⌠λ φγγ!εν 

σζιγνιφικ〈νσαν ϖαγψ νεµ σζιγνιφικ〈νσαν µαγασαββ ϖολτ, µιντ α τακαρατλαν κοντρολλ 

ταλαϕβαν. Α φεηρϕεβοντ⌠ σ νιτρογνκτ!κ σζ〈µα κζττ κζεπεσ, α φεηρϕεβοντ⌠κ 

σζ〈µα σ αζ υρε〈ζ ακτιϖιτ〈σ, ϖαλαµιντ α τνψλεγεσ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ σ α 

χελλυλ⌠ζβοντ⌠κ σζ〈µα κζττ σζοροσ ποζιτϖ κορρελ〈χι⌠τ φιγψελτνκ µεγ. 
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!∀  Α ταλαϕτακαρ〈σ κεδϖεζ! ηατ〈σσαλ ϖολτ α φ〈κ νϖεκεδσρε, φεϕλ!δσρε 

(ηαϕτ〈σνϖεκεδσ, τρζσκρµρετ, τερµσ στβ.), αζονβαν εζεν παραµτερεκ σ α 

τακαρ⌠ανψαγοκ κζττ σζιγνιφικ〈νσ καπχσολατοτ νεµ ταλ〈λτυνκ. 

!∀  Α κλνβζ! ταλαϕτακαρ⌠ ανψαγοκ αλκαλµαζ〈σ〈ϖαλ α ηερβιχιδεκ ηασζν〈λατα 

κιϖ〈λτηατ⌠, αµι ανψαγι µεγτακαρτ〈στ, σ κρνψεζετϖδελµετ ισ ϕελεντ. Αζ 

αλκαλµαζοττ τακαρ⌠ανψαγοκ α γψακορλατ σζ〈µ〈ρα ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα, φενψ!κρεγ ζζαλκ, 

σζαλµα, φεκετεφ⌠λια σορρενδβεν ϕαϖασοληατ⌠κ, αζονβαν ηα χσακ µεστερσγεσ 

τακαρ⌠ανψαγ ηασζν〈λατ〈ρα ϖαν λεηετ!σγνκ, ακκορ αζ αγροσζϖετετ ρδεµεσ 

ελ!νψβεν ρσζεστενι α φεκετε φ⌠λι〈ϖαλ σζεµβεν. 
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Αζ ιντεγρ〈λτ γψµλχστερµεσζτσβεν αλκαλµαζοττ ταλαϕτακαρ〈σ (µυλχσοζ〈σ) ργεν 

ισµερτ (µ〈ρ α ηερβιχιδεκ µεγϕελενσε ελ!ττ ισ ελτερϕεδτ) ταλαϕµ∀ϖελσι ελϕ〈ρ〈σ, δε α µ⌠δσζερ 

ελ!νψσ ηατ〈σαι ν〈λυνκ µγ νεµ ελγγ ισµερτεκ, γψ αλκαλµαζ〈συκ ισ κορλ〈τοζοττ. Α φιαταλ 

γψµλχσσκβεν α ταλαϕτακαρ〈σνακ φοντοσ σζερεπε ϖαν φ!λεγ α ταλαϕ ϖζκσζλετνεκ 

µεγ!ρζσβεν σ α ηερβιχιδηασζν〈λατ νλκλι γψοµµεντεσσγ βιζτοστ〈σ〈βαν. ⊆γψ α 

γψµλχσφασοροκ γψοµµεντεσεν ταρτ〈σ〈ρα εγψρε γψακραββαν ηασζν〈λϕ〈κ (α ηαγψοµ〈νψοσ 

µεχηανικαι ϖαγψ ηερβιχιδεσ ελϕ〈ρ〈σ ηελψεττ) α φ⌠λι〈σ ϖαγψ εγψβ ανψαγοκκαλ τρτν! 

(ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα, σζαλµα, κρεγζζαλκ, στβ.) ταλαϕτακαρ〈σι µ⌠δσζερεκετ.  

Α ταλαϕτακαρ〈σ νϖνψϖδελµι ϖονατκοζ〈σ〈τ σοκαν (πλ: ΨΟΥ σ ΣΙςΑΣΙΤΗΑΜΠΑΡΑΜ, 

1995), αζονβαν α ταλαϕ λετρε, α ταλαϕ µικροοργανιζµυσαιρα γψακορολτ ηατ〈σ〈τ µινδεδδιγ 

κεϖεσεν ϖιζσγ〈λτ〈κ. Ιλψεν αδατοκκαλ σζιντε χσακ ΒΥΒℑΝ σ σζερζ!τ〈ρσαι (1996/α, 1996/β), 

ιλλετϖε ΗΕΛΜΕΧΖΙ ετ αλ. (1997) κζλεµνψειβεν ταλ〈λκοζυνκ. Εζιρ〈νψ πρ⌠β〈λκοζ〈σαινκατ 

ελσ!σορβαν εζ α κρλµνψ ινδοκολτα. 

Α δολγοζατοµβαν σζερεπλ! ϖιζσγ〈λαταινκ χλκιτ∀ζσε ρϖιδεν α κϖετκεζ!κβεν φογλαληατ⌠ 

σσζε: 

1) Κλνβζ! ταλαϕτακαρ⌠ ανψαγοκ ηατ〈σ〈ρα ηογψαν ϖ〈λτοζικ  

α) α µικροβ〈κ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σα τερµσζετεσ (τνψλεγεσ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ) 

σ µεστερσγεσ (ποτενχι〈λισ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ) κρλµνψεκ κζττ, 

β) α κλνβζ! φιζιολ⌠γιαι χσοπορτβα ταρτοζ⌠ βακτριυµ− ιλλετϖε σσζεσ βακτριυµσζ〈µ 

σ µικοσζκοπικυσ γοµβ〈κ σζ〈µα, 

χ) α σζν−διοξιδ τερµελσ µεννψισγε, 

δ) α φοντοσαββ ταλαϕενζιµεκ (φοσζφατ〈ζ, σζαχηαρ〈ζ, υρε〈ζ, καταλ〈ζ, δεηιδρογεν〈ζ)  

ακτιϖιτ〈σα, 

φ) α γψµλχσφ〈κ φεϕλ!δσε, νϖεκεδσε. 

2) √σσζεφγγσεκ κερεσσε α φεντι παραµτερεκ κζττ. 
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 Α ϖιζσγ〈λατ χλϕ〈ρα σζολγ〈λ⌠ ταλαϕµιντ〈κ αζ ∨ϕφεηρτ⌠ι Γψµλχστερµεσζτσι Κυτατ⌠ 

σ Σζακταν〈χσαδ⌠ Κητ. τερλετν γψενγν σαϖανψ, ηυµυσζοσ ηοµοκ ταλαϕτιπυσον τελεπτεττ 

κσρλετι αλµαλτετϖνψ ταλαϕ〈β⌠λ σζ〈ρµαζτακ. Α µιντ〈κατ α ταλαϕ φελσ! 20 χµ−εσ ρτεγβ!λ 

ϖεττκ. 

ςιζσγ〈λαταινκ σορ〈ν 1996−1997 κζττ (ελσ! ϖιζσγ〈λατι περι⌠δυσ) νγψ (σζαλµα, φεκετεφ⌠λια, 

ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα, φενψ!κρεγ ζζαλκ), 2000−2001 (µ〈σοδικ ϖιζσγ〈λατι περι⌠δυσ) κζττ κτ 

(ηαγψοµ〈νψοσ φεκετε φ⌠λια, πορ⌠ζυσ αγροσζϖετ φ⌠λια) ταλαϕτακαρ⌠ ανψαγοτ αλκαλµαζτυνκ. 

Κοντρολλκντ ϖαλαµεννψι αλκαλµοµµαλ καπ〈ϖαλ γψοµµεντεστεττ παρχελλα σζολγ〈λτ. 

 1996−1997 κζττ α ταλαϕ τνψλεγεσ σ ποτενχι〈λισ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ〈τ, αζ 

σσζεσ βακτριυµ, α µικροσζκ⌠πικυσ γοµβ〈κ, α φεηρϕε−, χελλυλ⌠ζβοντ⌠, ϖαλαµιντ α 

νιτρογνκτ! µικροοργανιζµυσοκ µεννψισγτ ηατ〈ροζτυκ µεγ. 2000−2001 κζττ α φεντι 

ϖιζσγ〈λατοκ κιεγσζλτεκ α σζν−διοξιδ τερµελσ, α φοσζφατ〈ζ, σζαχηαρ〈ζ, υρε〈ζ, καταλ〈ζ σ 

δεηιδρογεν〈ζ ενζιµακτιϖιτ〈σοκ µρσϖελ. 

 Α χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ −σ 〈λταλ〈βαν α µικροβι〈λισ τεϖκενψσγ− σζεµποντϕ〈β⌠λ 

φοντοσ νεδϖεσσγταρταλοµ α κλνβζ! ανψαγοκκαλ τακαρτ ταλαϕοκβαν ναγψοββ, µιντ α 

κοντρολλβαν. 

 Α κσρλετι τερλετ ταλαϕ〈νακ πΗ−ϕα α κλνβζ! κεζελσεκ αλαττ α κιινδυλ〈σι 

ιδ!πονττ⌠λ σζ〈µτϖα κισµρτκ∀ χσκκεν! τενδενχι〈τ µυτατ. 

 Α σζερϖεσ τακαρ⌠ανψαγοκατ ισ ταρταλµαζ⌠ κεζελσεκβεν α τνψλεγεσ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ 

ακτιϖιτ〈σ α κλνβζ! ταλαϕτακαρ⌠ ανψαγοκ αλαττι ταλαϕοκβαν α κοντρολληοζ κπεστ κισεββ 

ναγψοββ µρτκβεν νϖεκεδεττ. Αζ ακτιϖιτ〈σ µρτκε φεκετεφ⌠λια, σζαλµα, φενψ!κρεγ 

ζζαλκ, ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα σορρενδβεν ν!ττ. Αζ ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα σ α φενψ!κρεγ ζζαλκ κεδϖεζ! 

ηατ〈σα α κοντρολλαλ σζεµβεν µινδεν εσετβεν σζιγνιφικ〈νσ ϖολτ. Υγψανακκορ ελ!φορδυλτ, 

ηογψ αζ ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα αλαττ µρτ ρτκ χσακ νεµ σζιγνιφικ〈νσαν µλτα φελλ α φενψ!κρεγ 

ζζαλκ αλαττ µρτ ρτκετ. 

Α κτ κλνβζ! φ⌠λι〈ϖαλ ϖγζεττ τακαρ〈σοσ κσρλετ αζτ ιγαζολτα, ηογψ α τακαρ⌠ανψαγοκ 

κεδϖεζ!εν ηατνακ α ταλαϕ τνψλεγεσ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ〈ρα. Α λεγµαγασαββ σ α 

κοντρολλτ⌠λ σζιγνιφικ〈νσαν κλνβζ! ρτκετ αζ αγροσζϖετ φ⌠λια αλαττ µρτκ. Εζτ κϖεττε 

α φεκετεφ⌠λια, µαϕδ α κοντρολλ. Α φεκετε φ⌠λια χσακ νη〈νψ αλκαλοµµαλ ϖολτ κεδϖεζ!ββ 
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ηατ〈σ, µιντ αζ αγροσζϖετ, δε α κοντρολλτ⌠λ τββσγβεν σζιγνιφικ〈νσαν ϕοββ ϖολτ. 

√σσζεσσγβεν αζ ακτιϖιτ〈σ αζ  αγροσζϖετ, φεκετε φ⌠λια, κοντρολλ σορρενδβεν χσκκεντ. 

Α ρενδελκεζσνκρε 〈λλ⌠ αδατοκ σζεριντ α ταλαϕ νεδϖεσσγταρταλµα σ τνψλεγεσ 

χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σα κζττ κζεπεσ ποζιτϖ κορρελ〈χι⌠τ φιγψελτνκ µεγ. 

 Α ποτενχι〈λισ (λαβορατ⌠ριυµι κρλµνψεκ κζττ µρτ) χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ αζ 

!σσζελ ϖεττ µιντ〈βαν σ ινκ〈ββ α µ〈σοδικ µρσ αλκαλµ〈ϖαλ ϖολτ ναγψοββ. Αζ ελσ! 

ϖιζσγ〈λατι περι⌠δυσβαν µινδιγ α φενψ!κρεγ ζζαλκ εσετβεν καπτυκ α σζιγνιφικ〈νσαν 

λεγµαγασαββ ρτκετ. Β〈ρ α τββι τακαρ⌠ανψαγ ισ φελλµλτα α κοντρολλ ρτκτ, δε ηατ〈συκ 

νεµ µινδεν εσετβεν ϖολτ εγψρτελµ∀. 

Α µ〈σοδικ ϖιζσγ〈λατι περι⌠δυσβαν λεγτββσζρ αζ αγροσζϖετ αλαττ µρτκ α σζιγνιφικ〈νσαν 

λεγµαγασαββ ακτιϖιτ〈στ, ιγαζ ελ!φορδυλτ α κοντρολλ κεδϖεζ!ββ ηατ〈σα ισ. Μγισ α τακαρτ ταλαϕ 

κεδϖεζ!ββνεκ τληετ! α ποτενχι〈λισ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σρα γψακορολτ ηατ〈σα ρϖν, µιντ 

α τακαρατλαν κοντρολλ. 

 Α ταλαϕ σζν−διοξιδ τερµελσε α κτ ϖιζσγ〈λατι ϖβεν ηαϖοντα σ σσζεσσγβεν ισ α 

φεκετε φ⌠λια τακαρ〈σ αλαττ µυταττα α ασζιγνιφικ〈νσαν µαγασαββ ρτκετ. Αζ αγροσζϖετνεκ α 

κοντρολληοζ κπεστ κεδϖεζ! ϖαγψ νηα κεδϖεζ!τλεν ηατ〈σα σζιντν σζιγνιφικ〈νσ ϖολτ. 

Α ταλαϕ νεδϖεσσγταρταλµα σ σζν−διοξιδ τερµελσε κζττ χσακ γψενγε ποζιτϖ καπχσολατοτ 

ταλ〈λτυνκ. 

 ςαλαµεννψι ενζιµακτιϖιτ〈σ τεκιντετβεν αζ αγροσζϖεττελ ϖαλ⌠ τακαρ〈σ 

ερεδµνψεζτε α σζιγνιφικ〈νσαν µαγασαββ ρτκετ. Α φεκετε φ⌠λι〈ϖαλ τακαρτ ταλαϕνακ χσακ α 

σζαχηαρ〈ζ, α καταλ〈ζ σ δεηιδρογεν〈ζ ακτιϖιτ〈σα ϖολτ µαγασαββ, µιντ α κοντρολλ, δε 

σζιγνιφικανχι〈τ ιττ σεµ µινδιγ ταλ〈λτυνκ. 

Αζ ενζιµακτιϖιτ〈σ καπχσ〈ν ισ ϖιζσγ〈λτυκ αννακ α ταλαϕνεδϖεσσγγελ σσζεφγγ! ϖολτ〈τ, 

µελψνεκ σορ〈ν α φοσζφατ〈ζ, σζαχηαρ〈ζ σ υρε〈ζ εσετβεν γψενγε, α καταλ〈ζ σ α 

δεηιδρογεν〈ζ εσετβεν κζεπεσ ποζιτϖ κορρελ〈χι⌠τ ταπασζταλτυνκ α κτ τνψεζ! κζττ. 

Μεγϖιζσγ〈λτυκ, ηογψ αζ εγψεσ ενζιµεκ ακτιϖιτ〈σα ϖαν ε ηατ〈σσαλ ϖαλαµελψ µ〈σ ενζιµ 

ακτιϖιτ〈σ〈ρα σ αζτ φιγψελτκ µεγ, ηογψ εββεν α τεκιντετβεν α καταλ〈ζ−δεηιδρογεν〈ζ, σ α 

σζαχηαρ〈ζ−δεηιδρογεν〈ζ ακτιϖιτ〈σοκ κζττ κζεπεσ, αζ υρε〈ζ−σζαχηαρ〈ζ, ζρε〈ζ−καταλ〈ζ, 

σζαχηαρ〈ζ−καταλ〈ζ σ υρε〈ζ−δεηιδρογεν〈ζ ακτιϖιτ〈σοκ κζττ σζοροσ ποζιτϖ α καπχσολατ. 
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 Αζ σσζεσ βακτριυµ, α µικροσζκ⌠πικυσ γοµβ〈κ σ αζ αεροβ χελλυλ⌠ζβοντ⌠κ σζ〈µα 

αζ ελσ! ϖιζσγ〈λατι περι⌠δυσβαν ιστ〈λλ⌠τρ〈γψ〈ϖαλ τακαρτ ταλαϕοκβαν ϖολτ σζιγνιφικ〈νσαν α 

λεγναγψοββ, δε σζ〈µυκ µινδεν τακαρ⌠ανψαγ αλαττι ταλαϕβαν µεγηαλαδτα α καπ〈λτ 

κοντρολλβαν µρτ µεννψισγετ. ⊆γψ α φενψ!κρεγ ζζαλκ α µικροσζκ⌠πικυσ γοµβ〈κ σ αζ 

αεροβ χελλυλ⌠ζβοντ⌠κ, α σζαλµα τακαρ〈σ α µικροσζκ⌠πικυσ γοµβ〈κ σζ〈µ〈νακ τεκιντετβεν 

σζιγνιφικ〈νσαν κεδϖεζ!ββνεκ βιζονψυλτ µιντ α κοντρολλ. 

Α κτ φ⌠λι〈τ σσζεηασονλτϖα αζ αγροσζϖετετ τλτκ ϕοββνακ α σεϕτσζ〈µοκ αλαπϕ〈ν, µιϖελ 

σζιγνιφικ〈νσαν µινδιγ εζ α τακαρ⌠ανψαγ ϖολτ α λεγκεδϖεζ!ββ. Β〈ρ α φεκετε φ⌠λια ηατ〈σα 

κεδϖεζ!ββ ϖολτ µιντ α κοντρολλ, εζ χσακ αζ σσζεσ βακτριυµσζ〈µβαν νψιλϖ〈νυλτ µεγ 

σζιγνιφικ〈νσαν. Α φεηρϕεβοντ⌠ σ νιτρογνκτ!κ σζ〈µα κζττ κζεπεσ, α φεηρϕεβοντ⌠κ 

σζ〈µα σ αζ υρε〈ζ ακτιϖιτ〈σ, ϖαλαµιντ α τνψλεγεσ χελλυλ⌠ζβοντ⌠ ακτιϖιτ〈σ σ α 

χελλυλ⌠ζβοντ⌠κ σζ〈µα κζττ σζοροσ ποζιτϖ κορρελ〈χι⌠τ φιγψελτνκ µεγ. 

 Α φ〈κ νϖεκεδσι ϕελλεµζ!ι κζλ πλδ〈υλ α τρζσκρµρετ (χµ) α κλνβζ! 

τακαρ⌠ανψαγοκκαλ τρτντ κεζελσεκ φ〈ιν〈λ 5,7−22,8%−καλ, αζ 〈τλαγοσ ηαϕτ〈σηοσσζσ〈γ (χµ) 

πεδιγ µαξιµ〈λισαν 28,2%−καλ ηαλαδτ〈κ µεγ α καπ〈σ κοντρολλ φ〈ιν〈λ µρτ ρτκεκετ. 

Αζονβαν α ϖιζσγ〈λτ ταλαϕβιολ⌠γιαι παραµτερεκ σ α φ〈κ νϖεκεδστ, φεϕλ!δστ µυτατ⌠ 

παραµτερεκ κζττ σζοροσ σσζεφγγστ νεµ ταπασζταλτυνκ. 

ςιζσγ〈λαταινκ σζεριντ α κλνβζ! ταλαϕτακαρ⌠ ανψαγοκ αλκαλµαζ〈σα 

κρνψεζετγαζδ〈λκοδ〈σι σζεµποντβ⌠λ ισ ελ!νψσ λεηετ, ηισζεν σεγτσγκκελ α ηερβιχιδεκ 

αλκαλµαζ〈σα κιϖ〈λτηατ⌠. Αζ 〈λταλυνκ ϖιζσγ〈λτ ταλαϕβιολ⌠γιαι παραµτερεκ αλαπϕ〈ν αζ 

αλκαλµαζοττ τακαρ⌠ανψαγοκ α γψακορλατ σζ〈µ〈ρα ιστ〈λλ⌠τρ〈γψα, φενψ!κρεγ ζζαλκ, σζαλµα, 

φεκετεφ⌠λια σορρενδβεν ϕαϖασοληατ⌠κ, αζονβαν ηα χσακ µεστερσγεσ τακαρ⌠ανψαγ 

ηασζν〈λατ〈ρα ϖαν λεηετ!σγνκ, ακκορ αζ αγροσζϖετετ ρδεµεσ ελ!νψβεν ρσζεστενι α 

φεκετε φ⌠λι〈ϖαλ σζεµβεν. 
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Αππλιχατιον οφ µυλχηινγ σψστεµσ ηασ βεεν κνοων φορ µανψ ψεαρσ (σπρεαδ βεφορε 

αππεαρανχε οφ ηερβιχιδεσ), βυτ ιτσ αδϖανταγεουσ εφφεχτσ αρε νοτ ρεαλλψ στυδιεδ τηερεφορε ιτσ 

αδοπτιον ισ λιµιτεδ. Ιτ ισ ωελλ−κνοων τηατ τηε υσε οφ σοιλ χοϖερινγσ ηασ αν ιµπορταντ ρολε 

µαινλψ ιν τηε χονσερϖατιον οφ σοιλ µοιστυρε χοντεντ ανδ ρεαλιζεσ ωεεδ χοντρολ ωιτηουτ 

ηερβιχιδεσ. Ωε αρε αλσο φαµιλιαρ ωιτη σοιλ προτεχτινγ (δρψινγ, εροσιον, δεφλατιον) ανδ 

µιχροχλιµατε χηανγινγ εφφεχτ οφ µυλχηινγ. Σο ιν χασε οφ ιντεγρατεδ προδυχτιον τηισ σολυτιον, 

ωηιχη ρεδυχεσ  τηε πεστιχιδε αππλιχατιον, τακεσ χαρε οφ ενϖιρονµεντ ανδ µεετ τηε δεµανδ οφ 

τηε ιντεγρατεδ προδυχτιον τηατ ηασ βεεν αππλιεδ ιν Ηυνγαρψ, τοο. 

Πλαντ προτεχτιοναλ ρεγαρδσ οφ µυλχηινγ αρε εξαµινεδ βψ µανψ ρεσεαρχηερ (ε.γ. ΨΟΥ 

ανδ ΣΙςΑΣΙΤΗΑΜΠΑΡΑΜ, 1995), βυτ ιτσ εφφεχτ ον σοιλ−λιφε ανδ σοιλ µιχροβεσ ηασ βεεν 

εξαµινεδ ονλψ βψ α φεω ρεσεαρχηερσ τιλλ τηισ τιµε. ∆ατα ρεγαρδινγ τηισ χουλδ βε φουνδ αλµοστ 

εξχλυσιϖελψ ιν παπερσ οφ ΒΥΒℑΝ ετ αλ. (1996/α; 1996/β; 1997) ανδ ΗΕΛΜΕΧΖΙ (1997). Τηεσε 

χιρχυµστανχεσ γαϖε υσ τηε ρεασον το δεαλ ωιτη τηε αβοϖε µεντιονεδ εξαµινατιονσ.  

Τηε εφφεχτ οφ µυλχηινγ ον λιϖε ανδ βιολογιχαλ αχτιϖιτψ οφ τηε σοιλ ισ συµµαριζεδ ιν τηε 

δισσερτατιον. ∆υρινγ τηε εξαµινατιονσ οφ βιολογιχαλ αχτιϖιτψ τηε αχτυαλ ανδ ποτεντιαλ χελλυλοσε 

δεχοµποσιτιον αχτιϖιτψ, ΧΟ2 προδυχτιον, πηοσπηατασε, σαχχηαρασε, υρεασε, χαταλασε ανδ 

δεηψδρογενασε αχτιϖιτψ οφ τηε σοιλ, τηε νυµβερ οφ τοταλ βαχτερια, µιχροσχοπιχ φυνγι, αεροβ 

χελλυλολψτιχ, προτεολψτιχ ανδ νιτρογεν φιξινγ βαχτερια ωερε δετερµινεδ. Ωε αλσο εξαµινεδ τηε 

εφφεχτ οφ µυλχηινγ ον δεϖελοπµεντ οφ ψουνγ τρεεσ ανδ τηε χοννεχτιον βετωεεν τηε σοιλ 

βιολογιχαλ παραµετερσ βψ ϖαριατιον ανδ ρεγρεσσιον αναλψσισ. 

Σαµπλεσ ωερε τακεν φροµ τηε σοιλ οφ α τεστ αππλε φιελδ πλαντεδ ιν ωεακλψ αχιδ, ηυµουσ 

σανδ σοιλ οωνεδ βψ ∨ϕφεηρτ⌠ι Γψµλχστερµεσζτσι Κυτατ⌠ σ Σζακταν〈χσαδ⌠ Κητ. Σαµπλεσ 

ωερε τακεν φροµ τηε τοπ 20 χµ λαψερ οφ σοιλ. 

Ιν ουρ εξπεριµεντσ βετωεεν 1996 ανδ 1997 (φιρστ περιοδ) φουρ (µανυρε, χρυσηεδ πινε 

βαρκ, στραω, βλαχκ πολψετηψλενε), βετωεεν 2000 ανδ 2001 (σεχονδ περιοδ) τωο (χονϖεντιοναλ 

ανδ πορουσ βλαχκ πολψετηψλενε, χαλλεδ �αγροσζϖετ�) διφφερεντ σοιλ χοϖερ µαττερσ ωερε αππλιεδ. 

Ασ χοντρολ, ηοε−χυλτιϖατεδ πλοτσ ωερε εσταβλισηεδ. 

Ιν 1996−1997 τηε αχτυαλ ανδ ποτεντιαλ χελλυλοσε δεχοµποσιτιον αχτιϖιτψ οφ τηε σοιλ, τηε 

νυµβερ οφ τοταλ βαχτερια, µιχροσχοπιχ φυνγι ανδ αεροβ χελλυλολψτιχ βαχτερια ωερε δετερµινεδ. 

Τηεσε εξαµινατιονσ ωερε χοµπλετεδ ωιτη τηε µεασυρε οφ ΧΟ2 προδυχτιον, πηοσπηατασε, 

σαχχηαρασε, υρεασε, χαταλασε ανδ δεηψδρογενασε αχτιϖιτψ, ανδ τηε νυµβερ οφ προτεολψτιχ ανδ 

νιτρογεν φιξινγ βαχτερια οφ τηε σοιλ ιν 2000 ανδ 2001. 

Μοιστυρε χοντεντ ισ ιµπορταντ, ασ χελλυλοσε δεχοµποσιτιον αχτιϖιτψ ωασ ηιγηερ ιν τηε 

χοϖερεδ σοιλ τηαν ιν τηε υνχοϖερεδ χοντρολ ονε. 
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Τηε πΗ οφ τηε σοιλ ιν τηε εξπεριµενταλ αρεα σηοωεδ α νεγλεγεντ δοωνωαρδ τενδενχψ. 

Τηε αχτυαλ χελλυλοσε δεχοµποσιτιον αχτιϖιτψ ινχρεασεδ το α σµαλλερ ορ γρεατερ εξτεντ ιν 

τηε σοιλ χοϖερεδ βψ οργανιχ µυλχηεσ τηαν ιν τηε χοντρολ σοιλ. Τηε αχτιϖιτψ ινχρεασεδ ιν ορδερ οφ 

βλαχκ πολψετηψλενε, στραω, χρυσηεδ πινε βαρκ, µανυρε. Τηε εφφεχτ οφ µανυρε ανδ χρυσηεδ πινε 

βαρκ ωασ αλωαψσ σιγνιφιχαντ. Ηοωεϖερ, ιν σοµε χασεσ τηε αχτιϖιτψ µεασυρεδ υνδερ µανυρε 

διφφερεδ ονλψ νον−σιγνιφιχαντλψ φροµ τηε αχτιϖιτψ µεασυρεδ υνδερ χρυσηεδ πινε βαρκ βλανκετ. 

Τηε εξπεριµεντ χαρριεδ ουτ ωιτη τωο διφφερεντ πλαστιχ φιλµσ προϖεδ τηε φαϖουραβλε εφφεχτ οφ 

τηεµ ον αχτυαλ χελλυλοσε δεχοµποσιτιον αχτιϖιτψ οφ τηε σοιλ. Τηε ηιγηεστ ϖαλυε ωασ µεασυρεδ 

υνδερ αγροσζϖετ ωηιχη ωασ σιγνιφιχαντλψ διφφερεντ φροµ τηε χοντρολ. Τηε εφφεχτ οφ βλαχκ 

πολψετηψλενε ωασ µορε φαϖουραβλε τηαν οφ αγροσζϖετ ονλψ ιν φεω χασεσ, βυτ ιτ ωασ ιν γενεραλ 

σιγνιφιχαντλψ βεττερ τηαν τηε εφφεχτ οφ τηε χοντρολ. Τηε αχτιϖιτψ δεχρεασεδ ιν ορδερ οφ 

αγροσζϖετ, βλαχκ πολψετηψλενε ανδ χοντρολ. 

Αχχορδινγ το ουρ δατα τηερε ωασ α µεδιυµ στρονγ ποσιτιϖε χοννεχτιον βετωεεν σοιλ µοιστυρε 

χοντεντ ανδ τηε αχτυαλ χελλυλοσε δεχοµποσιτιον αχτιϖιτψ. 

Τηε ποτεντιαλ χελλυλοσε δεχοµποσιτιον αχτιϖιτψ ωασ ηιγηερ ιν τηε σαµπλεσ τακεν ιν 

αυτυµν. ∆υρινγ τηε φιρστ περιοδ αλωαψσ τηε χρυσηεδ πινε βαρκ γαϖε τηε σιγνιφιχαντλψ ηιγηεστ 

ϖαλυε. Ηοωεϖερ τηε εφφεχτ οφ οτηερ χοϖερ µαττερ ωασ βεττερ τηαν οφ τηε χοντρολ, τηειρ εφφεχτ 

ωερε νοτ αλωαψσ υναµβιγυουσ. 

∆υρινγ τηε σεχονδ τεστ περιοδ α σιγνιφιχαντλψ ηιγηεστ αχτιϖιτψ ωασ µεασυρεδ υνδερ αγροσζϖετ 

ιν µοστ χασεσ, βυτ σοµετιµεσ φαϖουραβλε εφφεχτ οφ χοντρολ οχχυρρεδ. Ιν σπιτε οφ τηε λατεστ, τηε 

εφφεχτ οφ χοϖερεδ σοιλ ον ποτεντιαλ χελλυλοσε δεχοµποσιτιον αχτιϖιτψ χουλδ βε χονσιδερεδ µορε 

φαϖουραβλε τηαν τηε εφφεχτ οφ υνχοϖερεδ χοντρολ. 

Τηε ΧΟ2 προδυχτιον οφ τηε σοιλ σηοωεδ τηε σιγνιφιχαντλψ ηιγηεστ φιγυρεσ υνδερ τηε 

βλαχκ πολψετηψλενε βλανκετ ειτηερ µοντηλψ ορ ψεαρλψ. Φαϖουραβλε ορ υνφαϖουραβλε εφφεχτ οφ 

αγροσζϖετ χοµπαρεδ το χοντρολ ωασ αλσο σιγνιφιχαντ. Βετωεεν τηε σοιλ µοιστυρε χοντεντ ανδ 

σοιλ ΧΟ2 προδυχτιον ονλψ α ωεακ χορρελατιον ωασ δετεχτεδ. 

Ιν χασε οφ εϖερψ ενζψµε αχτιϖιτψ τηε αγροσζϖετ βλανκετ ρεσυλτεδ τηε σιγνιφιχαντλψ 

ηιγηεστ ϖαλυε. Ονλψ τηε σαχηαρασε, χαταλασε ανδ δεηψδρογενασε αχτιϖιτψ οφ τηε σοιλ χοϖερεδ βψ 

βλαχκ πολψετηψλενε ωασ ηιγηερ τηαν οφ τηε χοντρολ σοιλ, βυτ σιγνιφιχανχε ωασ νοτ φουνδ ιν αλλ 

χασεσ. ∆υρινγ τηε εξαµινατιονσ οφ τηε χοννεχτιον βετωεεν σοιλ µοιστυρε χοντεντ ανδ τηε 

ενζψµε αχτιϖιτψ α ωεακ χορρελατιον ωασ φουνδ βετωεεν τηε πηοσπηατασε, σαχχηαρασε, υρεασε 

αχτιϖιτψ ανδ σοιλ µοιστυρε χοντεντ, ανδ α µεδιµ ονε βετωεεν τηε χαταλασε, δεηψδρογενασε 

αχτιϖιτψ ανδ σοιλ µοιστυρε χοντεντ. Αλσο α µεδιυµ στρονγ χορρελατιον ωασ οβσερϖεδ βετωεεν 

χαταλασε ανδ δεηψδρογενασε αχτιϖιτψ, σαχχηαρασε ανδ δεηψδρογενασε αχτιϖιτψ. Στρονγ 
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χορρελατιον ωασ φουνδ βετωεεν υρεασε ανδ χαταλασε, σαχχηαρασε ανδ χαταλασε, υρεασε ανδ 

δεηψδρογενασε αχτιϖιτψ. 

Τηε νυµβερ οφ τοταλ βαχτερια, µιχροσχοπιχ φυνγι, αεροβ χελλυλολψτιχ, προτεολψτιχ ανδ τηε 

νιτρογεν φιξινγ βαχτερια ωασ ηιγηερ ιν χοϖερεδ σοιλ σιγνιφιχαντ ορ σιγνιφιχαντλψ τηαν ιν τηε 

χοντρολ σοιλ δεπενδινγ ον τηε χοϖερ µαττερ. Τηερε ωασ α ποσιτιϖε µεδιυµ στρονγ χορρελατιον 

οβσερϖεδ βετωεεν τηε νυµβερ οφ προτεολψτιχ ανδ νιτρογεν φιξινγ βαχτερια, ανδ α στρονγ ονε 

βετωεεν τηε νυµβερ οφ προτεολψτιχ βαχτερια ανδ υρεασε αχτιϖιτψ ασ ωελλ ασ βετωεεν τηε αχτυαλ 

χελλυλοσε δεχοµποσιτιον αχτιϖιτψ ανδ νυµβερ οφ χελλυλολψτιχ βαχτερια. 

Τηε αππλιχατιον οφ µυλχηινγ σψστεµ ηαδ α φαϖουραβλε εφφεχτ ον τηε γροωτη ανδ 

προγρεσσ οφ τρεεσ (σπρουτ λενγτη, τρυνκ διαµετερ). Τρυνκ διαµετερ ωιτη 5,7−22,8%, τηε σπρουτ 

λενγτη αϖεραγελψ ωιτη 28,2% ωασ ηιγηερ ιν χασε οφ τρεεσ ωηοσε σοιλ ωασ χοϖερεδ τηαν οφ 

χοντρολ σοιλ. Αλτηουγη τηερε ωασ νοτ φουνδ σιγνιφιχαντ χοννεχτιον βετωεεν τηεσε παραµετερσ 

ανδ τηε αππλιχατιον οφ σοιλ χοϖερ µαττερσ. 

Αχχορδινγ το ουρ εξπεριµεντσ ηερβιχιδεσ χουλδ βε ρεπλαχεδ ωιτη διφφερεντ µυλχηεσ 

ωηιχη µεανσ ενϖιρονµενταλ προτεχτιον. Βασεδ υπον ουρ σοιλ βιολογιχαλ εξαµινατιονσ τηε 

αππλιεδ σοιλ χοϖερ µαττερσ χουλδ βε συγγεστεδ το πυτ ιντο πραχτιχε ιν ορδερ µανυρε, χρυσηεδ 

πινε βαρκ, στραω, βλαχκ πολψετηψλενε, βυτ ιφ ονλψ τηε υσε οφ αρτιφιχιαλ οριγιν µαττερ ισ ποσσιβλε ιτ 

ισ ωορτη πρεφερινγ αγροσζϖετ το βλαχκ πολψετηψλενε. 
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