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  Η παραγωγή αποβλήτων τόσο από τη βιομηχανία όσο και από την
παραγωγή γεωργικών προϊόντων είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική
ρύπανση του περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι για αυτό το λόγο
που μας ενδιαφέρει η μελέτη της επίδρασης των ξενοβιοτικών ουσιών στην 
οικολογία και λειτουργικότητα της μικροβιακής κοινότητας των εδαφών.
Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοχημικών τεχνικών (PLFA) καθώς και 
μεθόδων μοριακής βιολογίας. Επιπλέον η μελέτη της τύχης και της
συμπεριφοράς ξενοβιοτικών ουσιών στο περιβάλλον μας βοηθά να 
αποκαλύψουμε τη σχέση τους με τη μικροβιακή κοινότητα και
δραστηριότητα. Σε αυτό το πλαίσιο η ανάπτυξη συστημάτων
απορρύπανσης έχει εδραιωθεί στην ερευνητική μας ομάδα. 

 Απομόνωση και μελέτη λειτουργικών μικροοργανισμών και χρήση τους
στην γεωργία. Οι μυκόρριζες, τα αζωτοδεσμευτικά βακτήρια και τα
βακτήρια που διαλυτοποιούν φωσφόρο είναι πολύ σημαντικές ομάδες
μικροοργανισμών στις οποίες αποδίδεται η προώθηση της ανάπτυξης των
φυτών.  

 Τυποποίηση μικροοργανισμών και βιοαντιδραστήρες. 
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