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Τα κηθξνθύθε είλαη κνλνθύηηαξνη θσηνζπλζεηηθνί ειαηνγόλνη κηθξννξγαληζκνί πνπ 

κπνξνύλ θαη αλαπηύζζνληαη ππό θσηνηξνθηθέο, εηεξνηξνθηθέο ή ελδηάκεζεο 

ζπλζήθεο, ζε κηα πνηθηιία πδάησλ αθαηάιιεισλ γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε ή 

ρξήζε, ζπζζσξεύνληαο ζεκαληηθέο πνζόηεηεο ιηπηδίσλ, ηα νπνία απνηεινύλ κηα 

ειθπζηηθή πεγή γηα ηελ παξαγσγή βηνληίδει. Η θαιιηέξγεηα κηθξνθπθώλ έρεη 

πξνηαζεί γηα ηελ επεμεξγαζία δηαθόξσλ ηύπσλ απνβιήησλ όπσο αζηηθά, 

βηνκεραληθά, θηελνηξνθηθά αιιά απόβιεηα βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ. Η ζπκβίσζε 

κηθξνθπθώλ - βαθηεξίσλ κπνξεί λα πξνσζήζεη ηελ ακνηβαία αλάπηπμή ηνπο θαη σο 

εθ ηνύηνπ λα νδεγήζεη ζε πςειόηεξε απόδνζε απνκάθξπλζεο νξγαληθνύ θνξηίνπ 

από έλα ζύζηεκα κνλνθαιιηεξγεηώλ. Τα βαθηήξηα δηαζπνύλ ηελ νξγαληθή ύιε θαη 

απνξξνθνύλ θσζθόξν ρξεζηκνπνηώληαο ην Ο2 πνπ παξάγεηαη από ηε θσηνζύλζεζε 

ησλ κηθξνθπθώλ. 

Τα απόβιεηα ηπξνθνκείνπ απνηεινύλ έλα πνιύ ζεκαληηθό πεξηβαιινληηθό 

πξόβιεκα. Σηε ρώξα καο ππάξρνπλ δηάζπαξηεο πνιιέο κνλάδεο κηθξήο 

δπλακηθόηεηαο. Οη κνλάδεο απηέο δηαζέηνπλ ηα απόβιεηά ηνπο αλεπεμέξγαζηα ζε 

πδάηηλνπο απνδέθηεο, θαζώο δελ ππάξρεη νηθνλνκηθά απνδεθηή κέζνδνο γηα ηελ 

επεμεξγαζία ηνπο.  

Σε απηή ηελ εξγαζία κειεηήζεθε ε ρξήζε κεηθηώλ θνηλνηήησλ θαη βαθηεξίσλ γηα ηελ 

επεμεξγαζία πγξώλ απνβιήησλ ηπξνθνκείσλ θαη ηελ ηαπηόρξνλε παξαγσγή 

βηνληίδει. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεηξάκαηα ζε αληηδξαζηήξεο αησξνύκελεο 

αλάπηπμεο, εξγαζηεξηαθήο θιίκαθαο ππό αεξόβηεο ζπλζήθεο. Φξεζηκνπνηήζεθε 

κεηθηή θαιιηέξγεηα ρισξνθπθώλ Choricystis sp. θαη βαθηεξίσλ γηα ηελ απνκάθξπλζε 

νξγαληθνύ άλζξαθα, αδώηνπ θαη θσζθόξνπ από ηα πγξά απόβιεηα ηπξνθνκείνπ. 

Παξαηεξήζεθαλ πνζνζηά απνκάθξπλζεο νξγαληθνύ θνξηίνπ, αδώηνπ θαη θσζθόξνπ 

κέρξη 92%, 80% θαη 100%, αληίζηνηρα, ελώ ε απόδνζε ηνπ ζπζζσξεπκέλνπ ειαίνπ 

ζηε κηθξνβηαθή βηνκάδα άγγημε ην πνζό ηνπ 13% ηεο μεξήο κάδαο. Η ζύζηαζε ηνπ 

παξαγόκελνπ βηνειαίνπ ήηαλ ηδαληθή γηα ηελ παξαγσγή βηνληίδει.  Τα απνηειέζκαηα 

απηά ππνδεηθλύνπλ όηη έλα ζπκβησηηθό ζύζηεκα κηθξνθπθώλ-βαθηεξίσλ κπνξεί λα 

απνηειέζεη κηα ηθαλνπνηεηηθή κέζνδν επεμεξγαζίαο πγξώλ απνβιήησλ ηπξνθνκείνπ 

κε ηαπηόρξνλε παξαγσγή βηνθαπζίκσλ.   
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