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Β. Πίνακας 1.Λίστα τυποποιημένων κατά ISO μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην μικροβιακή οικολογία εδάφους 

Έτος ISO TC 190/SC4 – Βιολογικές Μέθοδοι  

1994 ISO11266 Οδηγία σχετική με εργαστηριακές δοκιμές για την βιοαποδόμηση οργανικών χημικών ουσιών στο έδαφος, υπό αερόβιες 
συνθήκες 

1997 ISO14239 Εργαστηριακά συστήματα επώασης για τη μέτρηση της ανοργανοποίσης των οργανικών χημικών ουσιών στο έδαφος 
κάτω από αερόβιες συνθήκες 

1997 ISO15473 Εργαστηριακά συστήματα επώασης για τη μέτρηση της ανοργανοποίησης των οργανικών χημικών ουσιών στο έδαφος 
κάτω από αναερόβιες συνθήκες 

1997 ISO14240:1 Προσδιορισμός της βιομάζας των μικροοργανισμών του εδάφους - Μέρος 1 Μέθοδος επαγόμενης αναπνοής από 
υπόστρωμα 

1997 ISO14240:2 Προσδιορισμός της βιομάζας των μικροοργανισμών του εδάφους – Μέρος 2 Μέθοδος Καπνισμού - Εκχύλισης 

2002 ISO16072 Εργαστηριακές μέθοδοι για τον προσδιορισμό της μικροβιακής αναπνοής του εδάφους 

2005 ISO23753:1 Προσδιορισμός της αφυδρογονάσης στο έδαφος – Μέρος 1: Μέθοδος με την χρησιμοποίηση triphenyl tetrazolium 
chloride (TTC) 

2005 ISO23753:2 Προσδιορισμός της αφυδρογονάσης στο έδαφος– Μέρος 2: Μέθοδος με την χρησιμοποίηση iodotetrazolium chloride 
(INT) 

2009 ISO10381 Δειγματοληψία Μέρος 6: Οδηγίαγια τη συλλογή, χειρισμό και αποθήκευση του εδάφους κάτω από αερόβιες συνθήκες 
για την αξιολόγηση των μικροβιολογικών διεργασιών, βιομάζας και ποικιλότητας στο εργαστήριο 

2009 ISO10832 Επιπτώσεις των ρύπων στους μυκορριζικούς μύκητες –τεστ βλαστικότητας 

2010 ISO/TS22939 Προσδιορισμός της ενζυμικής δραστικότητας σε δείγματα εδάφους χρησιμοποιώντας φθορίζοντα υποστρώματα σε 
πλάκες μικρο-φρεατίων 

2010 ISO/TS29843-1 Προσδιορισμός της μικροβιακής ποικιλότητας του εδάφους – Μέρος 1: Μέθοδος ανάλυσης των λιπαρών οξέων των 
φωσφολιπιδίων (PLFA) και των αιθερικών λιπιδίων των φωσφολιπιδίων (PLEL)  

2011 ISO/TS29843-2 Προσδιορισμός της μικροβιακής ποικιλότητας του εδάφους – Μέρος 2: Μέθοδος PLFA με την χρήση της απλής 
μεθόδου εκχύλισης PLFA.  
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2012 ISO11063 Μέθοδος για την άμεση απομόνωση DNA από δείγματα εδάφους 

2012 ISO15685 Προσδιορισμός του δυναμικού νιτροποίησης και της αναστολής της νιτροποίησης - Ταχεία δοκιμή με οξείδωση του 
αμμωνίου 

2012 ISO14238 Προσδιορισμός της ανοργανοποίησης του αζώτου και νιτροποίησης σε εδάφη και η επίδραση χημικών ουσιών σε αυτές 
τις διεργασίες 

2012 ISO17155 Προσδιορισμός της αφθονίας και της δραστηριότητας της μικροχλωρίδας του εδάφους χρησιμοποιώντας καμπύλες 
αναπνοής 

2013 ISO17601 Εκτίμηση της αφθονίας επιλεγμένων μικροβιακών γονιδίων μέσω ποσοτικής PCR πραγματικού χρόνου σε DNA πού 
έχει απομονωθεί απευθείας από το έδαφος 
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Γ. Σχήμα 1. Προτεινόμενο βαθμιδωτό σχήμα για την εκτίμηση της τοξικότητας των γεωργικών 

φαρμάκων στους μικροοργανισμούς του εδάφους. Ως «Αποδεκτές επιδράσεις» ορίζονται το 

επίπεδο των επιδράσεων σε χαρακτηριστικά συγκεκριμένων οργανισμών που αποτελούν στόχο 

που πρέπει να προστατευθεί και παίζουν σημαντικό ρόλο στην διατήρηση της ποικιλότητας, 

αφθονίας, και λειτουργίας της μικροβιακής κοινότητας τους εδάφους. Με τα γκρι χρωματισμένα 

τόξα καταδεικνύονται τα βήματα της διαδικασίας που χρήζουν περαιτέρω τυποποίησης πριν 

χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της τοξικότητας γεωργικών φαρμάκων. 

Επίπεδο Ανάλυσης I: Χείριστο Σενάριο Έκθεσης‐

Εκτίμηση της τοξικότητας γεωργικών φαρμάκων στους 
νιτρωδοποιητικούς μικροοργανισμούς και στους 
δενδρόμορφους μυκορριζικούς μύκητες σε in vitro
δοκιμές (καμπύλες δόσης ‐ αντίδρασης) 

Μη αποδεκτές επιδράσεις

In Vitro Δοκιμές

Αποδεκτός κίνδυνος για 
τους μικροοργανισμούς του 

εδάφους

Αποδεκτές 
Επιδράσεις

Αποδεκτές 
Επιδράσεις

Αποδεκτές 
επιδράσεις

Μη αποδεκτές 
επιδράσεις

Μη αποδεκτός 
κίνδυνος για τους 

μικροοργανισμούς του 
εδάφους

Μη αποδεκτές επιδράσεις

Επ
α
νε
κτ
ίμ
η
σ
η
 

τη
ς 
Έκ
θ
εσ

η
ς

Μελέτες εργαστηρίου όπου το έδαφος εκτίθεται σε 
αυξανόμενες υψηλές δόσεις του γεωργικού 
φαρμάκου (x1, x10, x100 της μέγιστης συνιστώμενης)

Επίπεδο Ανάλυσης II: Ρεαλιστικό Σενάριο Έκθεσης

Μελέτη αγρού όπου το έδαφος εκτίθεται σε 
ρεαλιστικές δόσεις εφαρμογής του γεωργικού 
φαρμάκου (x1, x2, x5 της μέγιστης συνιστώμενης)

 

 

 

 


