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κοπός 

Σα πλεονεκτήματα των στερεών καλλιεργειών είναι ότι οι αποικίες των διαφόρων 

μικροοργανισμών ξεχωρίζουν συνήθως μεταξύ τους, ενώ φαίνονται και τα μακροσκοπικά 

χαρακτηριστικά των αποικιών των διαφόρων μικροοργανισμών που καλλιεργούμε. Αυτό 

οφείλεται στο ότι οι μικροοργανισμοί σε μια στερεά καλλιέργεια αναπτύσσονται πάνω σε 

μία επιφάνεια και όχι διαλυμένοι σε ρευστό μέσο. Έτσι μπορούμε από μία μεμονωμένη 

αποικία να πάρουμε υλικό για να μπολιάσουμε μία άλλη στείρα καλλιέργεια και έτσι στη 

συνέχεια πολύ εύκολα να απομονώσουμε και να καλλιεργήσουμε ένα μόνο είδος 

μικροοργανισμού ώστε να το μελετήσουμε καλύτερα. 

Απαιτούμενα όργανα και υλικά - Απαιτούμενες ουσίες 

 λύχνο Bunsen με τρίποδα και πλέγμα ή ηλεκτρική εστία 

 4 g agar  

 αποστειρωμένα τρυβλία Petri 

 2 g δεξτρόζης  

 αλουμινόχαρτο 

 νερό βρύσης  

 χωνί και διηθητικό χαρτί για τη δημιουργία ηθμού 

 Εκχύλισμα πατάτας (1)  

 ποτήρι ζέσεως 500 mL 

 χλωρίνη  

 κωνική φιάλη 250 mL 

 ζυγαριά 

 θερμόμετρο 

 μικρή μεταλλική σπάτουλα 

 μαγνητικός αναδευτήρας με ηλεκτρική εστία 

 πανί καθαρισμού 

 μαχαίρι κουζίνας 

 Εκχύλισμα το οποίο παρασκευάζεται από το βρασμό 60 g ψιλοκομμένης 

πατάτας, σε 200 mL νερό βρύσης (αν το νερό βρύσης είναι αμφιβόλου 

ποιότητας προτιμήστε είτε εμφιαλωμένο επιτραπέζιο νερό, είτε απιονισμένο). 

Πορεία 

1. Ξεφλουδίζουμε και ψιλοκόβουμε πολύ σχολαστικά τις πατάτες και ταυτόχρονα 

τις ζυγίζουμε με τη βοήθεια του ποτηριού ζέσεως που έχουμε τοποθετήσει πάνω 

στη ζυγαριά. Όσο καλύτερα τις ψιλοκόβουμε τόσο περισσότερα θρεπτικά 

συστατικά θα διαχυθούν στο εκχύλισμα κατά το βρασμό. 

2. το ποτήρι ζέσεως εισάγουμε 200 mL νερό βρύσης και το τοποθετούμε πάνω 

από το λύχνο Bunsen με τη βοήθεια του τρίποδα και του πλέγματος κεραμικού. 

ημειώνουμε περίπου το ύψος της στάθμης του υγρού γιατί στο τέλος του 

βρασμού που θα διαρκέσει 40 mins θα πρέπει να συμπληρώνουμε το νερό που 

θα χάθηκε. 



 

3. Διηθούμε το εκχύλισμα της πατάτας με τη βοήθεια του χωνιού και του διηθητικού 

χαρτιού μέσα στην κωνική φιάλη και αν χρειάζεται συμπληρώνουμε με νερό 

μέχρι τα 200 mL. Βάζουμε μέσα το μαγνήτη ανάδευσης και τοποθετούμε την 

κωνική πάνω στον αναδευτήρα έτσι ώστε το εκχύλισμα να αναδεύεται έντονα και 

συνεχώς. Από πριν, πάνω σε 2 μικρά κομμάτια αλουμινόχαρτο, έχουμε ζυγίσει το 

άγαρ και τη δεξτρόζη και τα εισάγουμε μέσα στην κωνική σιγά σιγά και με 

συνεχή ανάδευση. Ανάβουμε την εστία του αναδευτήρα και με τη βοήθεια του 

θερμομέτρου παρακολουθούμε τη θερμοκρασία μέσα στην κωνική. Πρέπει η 

άνοδος της θερμοκρασίας να γίνει ήπια ώστε να αποφευχθεί η καραμελοποίηση 

των σακχάρων. Προσοχή το εκχύλισμα πρέπει να αναδεύεται έντονα καθ’ όλη τη 

διάρκεια της θέρμανσης με την εστία του αναδευτήρα ώστε η θερμότητα να 

διανέμεται ομοιόμορφα. Η θερμοκρασία πρέπει να ξεπεράσει τους 90 oC για να 

λιώσει πλήρως το άγαρ. Καλό είναι επίσης το εκχύλισμα να βράσει και λίγο ώστε 

να πετύχουμε στοιχειωδώς συνθήκες αποστείρωσης. Εδώ θέλει μεγάλη προσοχή 

γιατί όταν το διάλυμα φτάσει σε σημείο βρασμού φουσκώνει πολύ εύκολα και 

είναι πολύ εύκολο να υπερχειλίσει. 

4. Σέλος βγάζουμε την κωνική από την εστία του αναδευτήρα και το αφήνουμε να 

κρυώσει με σκοπό η θερμοκρασία του να πέσει στους 65 - 60 oC. Εδώ θα 

βοηθούσε η ύπαρξη ενός υδατόλουτρου, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο. 

5. Παίρνουμε τα τρυβλία και τα στρώνουμε σε καθαρισμένο με χλωρίνη πάγκο, ενώ 

ταυτοχρόνως έχουμε αναμμένο συνεχώς ένα λύχνο Bunsen ώστε να πετύχουμε 

ασηπτικές συνθήκες. Κάτω από τη φωτιά του λύχνου γεμίζουμε προσεχτικά τα 

τρυβλία Petri, έτσι ώστε το θρεπτικό υλικό μόλις που να καλύπτει τον πάτο του 

τρυβλίου, το οποίο και κλείνουμε αμέσως συνεχίζοντας την ίδια διαδικασία με το 

επόμενο τρυβλίο κ.ο.κ. Σέλος αφήνουμε τα τρυβλία κλειστά πάνω στον πάγκο 

μέχρι το θρεπτικό υλικό να κρυώσει και να πήξει το άγαρ. Έτσι έχουμε στείρες 

στερεές καλλιέργειες στις οποίες μπορούν να αναπτυχθούν πολύ καλά μύκητες 

αλλά και βακτήρια. 


