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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 

ηερεά θσζικά ανηιμικροβιακά προϊόνηα ζε μορθή ζκόνης με 
βάζη ηα απόβληηα ελαιοηριβείοσ και ηα ζηερεά απόβληηα 

τσμοποίηζης ροδιού και εζπεριδοειδών    5 
 
Η εθεύπεζη αναθέπεηαι ζε μία ζειπά ππωηόηςπων  ζηεπεών 
θςζικών ανηιμικποβιακών πποϊόνηων ζε μοπθή ζκόνηρ με βάζη 
ηα απόβληηα ελαιοηπιβείος και ηα ζηεπεά απόβληηα σςμοποίηζηρ 
ποδιού και εζπεπιδοειδών  ηα οποία είναι μη ηοξικά και θ ιλικά για 10 
ηο πεπιβάλλον και ηον καηαναλωηή και μποπούν να 
σπηζιμοποιηθούν ωρ θςζικά ανηιμικποβιακά ζςζηαηικά, ωρ 
ςποκαηάζηαηα σημικών ζςνηηπηηικών και ζε κάποιερ 
πεπιπηώζειρ ακόμη και ανηιβιοηικών.  Δποςν πποζηαηεςηικά για 
ηην βιοποικιλόηηηα και δεν έσοςν πεπιοπιζμό (όπια 15 
ζςγκένηπωζηρ ανοσήρ) ζηη σπήζη ηοςρ, καθώρ πποκύπηοςν από 
εδώδιμερ ππώηερ ύλερ με μοναδικό διαλύηη ηο νεπό και σωπίρ ηη 
σπήζη ανόπγανων διαλςηών.  
Τα θςζικά ανηιμικποβιακά πποϊόνηα  εκμεηαλλεύονηαι ηην 
ζςνεπγιζηική θςζική δπάζη ηων θςηικών δπαζηικών οςζιών πος 20 
εμπεπιέσονηαι ζηα απόβληηα ελαιοηπιβείων, ποδιού και 
εζπεπιδοειδών  και επιηςγσάνοςν πολλαπλάζια 
αποηελεζμαηικόηηηα ζε ζσέζη με ηην μεμονωμένη σπήζη ηων 
απσικών Α΄ ςλών ηοςρ.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

ηερεά θσζικά ανηιμικροβιακά προϊόνηα ζε μορθή ζκόνης με 
βάζη ηα απόβληηα ελαιοηριβείοσ και ηα ζηερεά απόβληηα 

τσμοποίηζης ροδιού και εζπεριδοειδών  5 
 
Η εθεύξεζε αλαθέξεηαη ζε κία ζεηξά πξσηόηππσλ ζηεξεώλ  
θπζηθώλ αληηκηθξνβηαθώλ πξντόλησλ  ζε κνξθή  ζθόλεο κε βάζε ηα 
απόβιεηα ειαηνηξηβείσλ ζε αλάκημε κε εθρπιίζκαηα ζηεξεώλ 
ππνιεηκκάησλ ρπκνπνίεζεο ξνδηνύ θαη εζπεξηδνεηδώλ  ηα νπνία 10 
είλαη κε ηνμηθά θαη θηιηθά γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ ρξήζηε  /  
θαηαλαισηή  θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο θπζηθά 
αληηκηθξνβηαθά ζπζηαηηθά , σο ππνθαηάζηαηα ζπλζεηηθώλ (ρεκηθώλ) 
ζπληεξεηηθώλ θαη  ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο  αθόκε  θαη αληηβηνηηθώλ .  
 15 
Είλαη γλσζηό από ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία όηη  πνιιέο θαηλνιηθέο 
νπζίεο, θιαβνλνεηδή, αιιά θαη νξγαληθά νμέα παξνπζηάδνπλ επξεία 
αληηκηθξνβηαθή δξάζε έλαληη παζνγόλσλ θαη αιινηνγόλσλ 
κηθξνβίσλ πνπ κεηώλνπλ ηε δηάξθεηα δσήο ηξνθίκσλ ή πξνθαινύλ 
ηξνθηθέο αζζέλεηεο , δεξκαηηθέο ή άιιεο κνιύλζεηο κέζσ ηεο ρξήζεο 20 
θαιιπληηθώλ ή αζζέλεηεο ζε δώα. Η δξάζε απηώλ ησλ ζπζηαηηθώλ 
είλαη ζπρλά ήπηα όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη κεκνλσκέλα ή ζηε θπζηθή 
(ρακειή) ζπγθέληξσζε ζηελ νπνία απαληώληαη ζηα θπηηθά 
πξντόληα. Ωζηόζν, κε ηηο εθαξκνδόκελεο ηερληθέο δηήζεζεο, 
ζπκπύθλσζεο θαη ελζπιάθσζεο ζε κνξθή ζθόλεο ηα 25 
αληηκηθξνβηαθά ζπζηαηηθά ζπκππθλώλνληαη ώζηε λα θηάζνπλ ζ ε 
επαξθείο αλαζηαιηηθέο ζπγθεληξώζεηο έλαληη κηαο πιεηάδαο 
κηθξνβίσλ. Ταπηόρξνλα, ε ρξήζε ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ 
αληηκηθξνβηαθώλ εθρπιηζκάησλ , ππνπξντόληα ειαηνηξηβείσλ, 
πνύιπα ξνδηνύ θαη πνύιπα εζπεξηδνεηδώλ νδεγεί ζε ζπλεξγηζκό 30 
ησλ αληηκηθξνβηαθώλ  ζπζηαηηθώλ  ηνπ θάζε θπηηθνύ πξντόληνο, κε 
απνηέιεζκα ηελ εληζρπκέλε αληηκηθξνβηαθή δξάζε ζε επξύ θάζκα 
βαθηεξίσλ θαη κπθήησλ. Απηό επηηξέπεη ηελ  ρξήζε απηήο ηεο 
ζθόλεο θπζηθώλ  θπηηθώλ αληηκηθξνβηαθώλ νπζηώλ σο 
ππνθαηάζηαην ζπλζεηηθώλ (ρεκηθώλ) ζπληεξεηηθώλ , 35 
αληηκηθξνβηαθώλ, ή  αθόκε θαη αληηβηνηηθώλ.      
 
Τα ζπλζεηηθά ζπληεξεηηθά, παξόηη απνηειεζκαηηθά γηα ηε 
κηθξνβηνινγηθή αζθάιεηα θαη ζπληήξεζε ηξνθίκσλ, έρνπλ ζπρλά 
ελνρνπνηεζεί γηα ηελ πξόθιεζε ζεκαληηθώλ παξελεξγεηώλ ζηνλ 40 
άλζξσπν, όπσο γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο, αιιεξγίεο, θιεγκνλέο 
ζην έληεξν, αθόκα θαη θαξθηλνγέλεζε. Η δηεζλείο ηάζεηο επηβάιινπλ 
ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ζπλζεηηθώλ, ρεκηθώλ ζπληεξεηηθώλ κε 
θπζηθέο νπζίεο αληίζηνηρεο απνηειεζκαηηθόηεηαο, ρσξίο ηνμηθόηεηα 
γηα ηνλ θαηαλαισηή  / ρξήζηε, πξνεξρόκελεο από θπζηθέο νπζίεο, 45 
θαηά πξνηίκεζε εδώδηκεο, κε θπζηθέο κεζόδνπο  πνπ δελ 
πξνθαινύλ πξόζκημε ησλ θπζηθώλ νπζηώλ κε ρεκηθέο νπζίεο. 
Επίζεο, δηεζλώο ε ππεξθαηαλάισζε αληηβηνηηθώλ, ηόζν ζηνλ 
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άλζξσπν, όζν θαη ζηα δώα, έρεη θαηαζηεί έλα ζεκαληηθό πξόβιεκα, 
θαζώο  έρεη νδεγήζεη ζηελ δεκηνπξγία πνιιώλ αλζεθηηθώλ 
κεηαιιάμεσλ παζνγόλσλ βαθηεξίσλ πνπ δελ κπνξνύλ λα 
θαηαπνιεκεζνύλ πιένλ εύθνια κε ηα δηαζέζηκα αληηβηνηηθά. Έηζη, ε 
κείσζε ηεο ρξήζεο αληηβηνηηθώλ ζηνλ άλζξσπν θαη εηδηθά ζηα 5 
εθηξεθόκελα δώα, είλαη έλαο από ηνπο  βαζηθνύο ζηόρνπο ηεο 
Επξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ Αγξνδηαηξνθή γηα ηα επόκελα ρξόληα. 
Σηα πιαίζηα απηά, ε θαηλνηόκνο αληηκηθξνβηαθή ζθόλε βαζηζκέλε 
ζε θπζηθά ζπζηαηηθά ζα κπνξνύζε λα ιεηηνπξγήζεη αλαζηαιηηθά 
έλαληη πνιιώλ παζνγόλσλ βαθηεξίσλ θαη κπθήησλ  ζε ηξόθηκα θαη 10 
θαιιπληηθά  θαη  επίζεο λα επηηξέςεη ηελ ππνθαηάζηαζε νξηζκέλσλ 
αληηβηνηηθώλ ζε εθηξεθόκελα δώα, κέζσ ηεο πξνζζήθεο ηεο 
θαηλνηόκνπ αληηκηθξνβηαθήο ζθόλεο ζηηο δσνηξνθέο.   
 
Τα ζηεξεά θπζηθά αληηκηθξνβηαθά πξντόληα , κε βάζε ηα απόβιεηα 15 
ειαηνηξηβείνπ θαη ηα ζηεξεά απόβιεηα ρπκνπνίεζεο ξνδηνύ θαη 
εζπεξηδνεηδώλ  απνηεινύλ κίμε δηεζεκέλσλ θαη ζπκππθλσκέλσλ 
πγξώλ απνβιήησλ ειαηνηξηβε ίνπ κε ζπκππθλσκέλα πδαηηθά 
εθρπιίζκαηα ζηεξενύ ππνιείκκαηνο ρπκνπνίεζεο ξνδηνύ θαη 
εζπεξηδνεηδώλ . Σπλδπαζηηθά  θαη  ζε δηάθνξεο αλαινγίεο 20 
κεηαηξέπνληαη ζε ζθόλεο κε κία από ηηο γλσζηέο ζηελ ηερληθή 
κεζόδνπο ελζπιάθσζεο.  
Η ρξήζε  ησλ ζηεξεώλ θπζηθώλ αληηκηθξνβηαθώλ πξντόλησλ  ζε 
κνξθή ζθόλεο  κε βάζε ηα απόβιεηα ειαηνηξηβείνπ θαη ηα ζηεξεά 
απόβιεηα ρπκνπνίεζεο ξνδηνύ θαη εζπεξηδνεηδώλ αθνξά ζηελ 25 
θαηαπνιέκεζε παζνγόλσλ ή  /  θαη αιινηνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ 
ζηα  ηξόθηκα , ζηα θαιιπληηθά θαη ζηα δώα.  
 
Τα πιενλεθηήκαηα ηεο παξνύζαο εθεύξεζεο είλαη : 
α) Χξεζηκνπνηεί κεδεληθνύ θόζηνπο θαη καδηθά παξαγόκελα 30 
ππνπξντόληα από ηξείο κεγάιεο αγξνηηθέο βηνκεραλίεο (παξαγσγήο 
ειαηνιάδνπ, ρπκνύ ξνδηνύ θαη εζπεξηδνεηδώλ) γηα παξαγσγή 
απνηειεζκαηηθώλ θπζηθώλ αληηκηθξνβηαθώλ πξντόλησλ επξείαο 
ρξήζεο  
β) Τα παξαγόκελα  θπηηθά  πξντόληα κπνξνύλ λα αληηθαηαζηήζνπλ 35 
ζπλζεηηθά ζπληεξεηηθά ή αληηβηνηηθά ή άιιεο ρεκηθέο νπζίεο κε 
αληηκηθξνβηαθή δξάζε , σθειώληαο ηελ πγεία ησλ θαηαλαισηώλ (θαη  
ησλ δώσλ) θαη δηεπθνιύλνληαο ηε δεκηνπξγία πξντόλησλ «ρσξίο 
ζπληεξεηηθά» ή πξντόλησλ «θαζαξήο εηηθέηαο» θαη  ηελ κείσζε ηεο 
εμάξηεζεο από ηε ρξήζε αληηβηνηηθώλ ζε εθηξεθόκελα δώα.  40 
γ) Επηπιένλ, ηα παξαγόκελα πξντόληα είλαη  αζθαιή γηα ηνλ 
θαηαλαισηή  / ρξήζηε ή γηα ηα δώα σο θπζηθό ζπζηαηηθό  ηξνθήο  
θαιιπληηθώλ ή δσνηξνθήο  αληίζηνηρα  θαη δελ βηνζπζζσξεύνληαη  ζε 
ηνμηθά επίπεδα ζην ζώκα αλζξώπσλ θαη δώσλ,  όπσο ηα αληίζηνηρα 
ρεκηθά παξαζθεπάζκαηα.  45 
δ) Τα παξαγόκελα πξντόληα είλαη επίζεο θαηλνηόκα δηόηη 
αμηνπνηνύλ ηνλ ζπλεξγηζκό δηαθόξσλ θπζηθώλ 
θπηνπξνζηαηεπηηθώλ νπζηώλ θαη κάιηζηα ζε ζπκππθλσκέλε κνξθή, 
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θάηη πνπ ηα θαζηζηά  πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθά ζε ζρέζε κε ηελ 
απιή ρξήζε ησλ κεκνλσκέλσλ αξρηθώλ Α΄ πιώλ ηνπο.  
ε) Τα πξντόληα ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα εθεύξεζε είλαη πιήξσο 
βην-απνηθνδνκήζηκα  θαη πεξηβαιινληηθά επσθειή θαζώο δελ 
ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ, είλαη εδώδηκα , κε ηνμηθά  θαη δελ 5 
δεκηνπξγνύλ πξόβιεκα δηαρείξηζεο ησλ ζπζθεπαζηώλ  ηνπο,  δηόηη 
ηπρόλ ππνιείκκαηα ηνπο ζ’ απηέο δελ είλαη επηθίλδπλα γηα ην 
πεξηβάιινλ.  
 
Ελδεηθηηθά , σο παξάδεηγκα , πεξηγξάθεηαη παξαθάησ , ε παξαγσγή 10 
κηαο από ηηο αληηκηθξνβηαθέο ζθόλεο πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο 3 Α΄  ύιεο  
ησλ πγξώλ ππνπξντόλησλ ειαηνηξηβείσλ θαη ησλ  εθρπιηζκάησλ 
ζηεξενύ ππνιείκκαηνο (πνύιπαο) ξνδηνύ θαη εζπεξηδνεηδώλ  θαη ε 
ρξήζε ηεο αληηκηθξνβηαθήο ζθόλεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε  - 
αλαζηνιή  ζπγθεθξηκέλσλ παζνγόλσλ  βαθηεξίσλ θαη κπθήησλ .  15 
Μίγκα δηεζεκέλσλ θαη ζπκππθλσκέλσλ πγξώλ απνβιήησλ 
ειαηνηξηβείνπ κε ζπκππθλσκέλα πδαηηθά εθρπιίζκαηα ζηεξενύ 
ππνιείκκαηνο ρπκνπνίεζεο ξνδηνύ θαη  εζπεξηδνεηδώλ ,  ζε αλαινγία 
8-1-1 κεηαηξέπνληαη ζε κνξθή ζθόλεο κε κία από ηηο γλσζηέο ζηελ 
ηερληθή κεζόδνπο ελζπιάθσζεο. Τν ηειηθό πξντόλ ζπληζηά ηελ 20 
αληηκηθξνβηαθή ζθόλε.  
Η αληηκηθξνβηαθή ζθόλε ζε ελδεηθηηθή ζπγθέληξσζε 1% ζε ηξόθηκα 
ή θαιιπληηθά  πξνθαιεί  αλαζηνιή αλάπηπμεο (ζε δηαθνξεηηθό 
βαζκό) ησλ παζνγόλσλ βαθηεξίσλ Escherichia coli, Campylobacter 
jejuni, Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes, 25 
Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, ησλ αιινηνγόλσλ 
βαθηεξίσλ Pseudomonas putida, Erwinia carotovora, Brochothrix 
thermosphacta, ησλ αιινηνγόλσλ δπκώλ Rhodotorula glutinis θαη 
Candida ut il is,  ηνπ αιινηνγόλνπ θαη δπλεηηθά παζνγόλνπ  κύθεηα  
Fusarium oxysporum θαη ηνπ αιινηνγόλνπ  κύθεηα Penici l l ium 30 
expansum. 
  
Σπλνιηθά  ηo ηειηθό ελζπιαθσκέλν πξντόλ ηεο κίμεο πγξνύ 
απνβιήηνπ ειαηνηξηβείνπ, εθρπιίζκαηνο ξνδηνύ θαη εθρπιίζκαηνο 
πνξηνθαιηνύ έρεη  έλα αξθεηά κεγάιν εύξνο δξάζεο έλαληη  35 
δηαθνξεηηθώλ βαθηεξίσλ , κπθήησλ θαη ηώλ κε ηελ δξάζε  ηνπ λα 
είλαη  εμαξηώκελε από ηε ζύζηαζε (αλαινγία ησλ θπηηθώλ Α΄ πιώλ-
εθρπιηζκάησλ)  θαη ηελ ρξεζηκνπνηνύκελε πνζόηεηα .  
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ΑΞΙΩΣΕΙΣ  
 
1. Σηεξεά θπζηθά αληηκηθξνβηαθά  πξνϊόληα ζε κνξθή ζθόλεο κε 
βάζε ηα απόβιεηα ειαηνηξηβείνπ θαη ηα ζηεξεά απόβιεηα 
ρπκνπνίεζεο ξνδηνύ θαη εζπεξηδνεηδώλ    5 
 
2. Τα ζηεξεά θπζηθά αληηκηθξνβηαθά πξνϊόληα  κε βάζε ηα 
απόβιεηα ειαηνηξηβείνπ θαη ηα ζηεξεά απόβιεηα ρπκνπνίεζεο 
ξνδηνύ θαη εζπεξηδνεηδώλ  ζύκθωλα κε ηελ αμίωζε 1  απνηεινύλ 
κίμε δηεζεκέλωλ θαη ζπκππθλωκέλωλ πγξώλ απνβιήηωλ 10 
ειαηνηξηβείνπ κε ζπκππθλωκέλα πδαηηθά εθρπιίζκαηα ζηεξενύ 
ππνιείκκαηνο ρπκνπνίεζεο ξνδηνύ θαη  εζπεξηδνεηδώλ ,  ζπλδπαζηηθά 
ζε δηάθνξεο αλαινγίεο θαη κεηαηξέπνληαη ζε κνξθή ζθόλεο κε κία 
από ηηο γλωζηέο ζηελ ηερληθή κεζόδνπο ελζπιάθωζεο .  
 15 
3. Η ρξήζε  ηωλ ζηεξεώλ θπζηθώλ αληηκηθξνβηαθώλ πξνϊόληωλ  ζε 
κνξθή ζθόλεο  κε βάζε ηα απόβιεηα ειαηνηξηβείνπ θαη ηα ζηεξεά 
απόβιεηα ρπκνπνίεζεο ξνδηνύ θαη εζπεξηδνεηδώλ  ζύκθωλα κε ηελ 
αμίωζε 1 αθνξά ζηελ θαηαπνιέκεζε παζνγόλωλ ή  / θαη 
αιινηνγόλωλ κηθξννξγαληζκώλ ηωλ ηξνθίκωλ, ηωλ θαιιπληηθώλ θαη 20 
ηωλ δώωλ.   
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