
 
 

PEPTONE AGAR 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ζνα κρεπτικό άγαρ το οποίο χρθςιμοποιείται για τθν 
καλλιζργεια των βακτθριδίων και τον υπολογιςμό των 
μικροοργανιςμών ςτα τρόφιμα και το νερό. 
Αποτελείται  από πεπτόνεσ (tryptone and meat peptones), 
χλωριοφχο νάτριο και άγαρ.  
Αυτι θ ςχετικά απλι ςφνκεςθ παρζχει τα απαραίτθτα 
ςυςτατικά για τθν ανάπτυξθ μεγάλου αρικμοφ 
μικροοργανιςμών.  
Οι πεπτόνεσ είναι θ βαςικι πθγι οργανικών νιτρογενών, 
ιδιαίτερα αμινοξζων και πολυπεπτιδίων. Επίςθσ βιταμινών, 
αλάτων, ιόντων, λιπαρών οξζων, υδατανκράκων και 
ιχνομετάλλων.  
Το χλωριοφχο νάτριο παρζχει τα απαραίτθτα μζταλλα και 
διατθρεί τθν οςμωτικι ιςορροπία του υλικοφ.  
Το άγαρ Νο. 2 (European bacteriological agar)  είναι φυτικι 
ουςία και αποτελείται από πολυςακχαρίδια ςτερεά, 
ενωμζνα μεταξφ τουσ με άλατα αςβεςτίου. Δεν είναι 
κρεπτικό για τα βακτιρια γιατί δεν διαςπάται από τα ζνηυμα 
τουσ. Χρθςιμοποιείται  ωσ ςτερεωτικό του υλικοφ.    
 

ΤΝΘΕΗ g/litre 

Balanced Peptone No.1   10.0 

Sodium chloride  5.0 

Agar No. 2  12.0 

Εμφάνιςθ: Μπεη  διαυγζσ,  
Τελικό pH 7.2   
 
ΠΡΩΣΕ ΤΛΕ  
Balanced Peptone No. 1(MC 4): LAB M 
A rich mixture of tryptone and meat peptones which fulfills the nutritional 
demands of a wide variety of micro-organisms. This peptone is 
used in many Lab M culture media formulations. 

Typical Analysis 
Appearance:  beige powder 
Solubility in water at 5%:  total 
Clarity:  clear, pale straw colour 
pH of 2% solution:  7.2 ± 0.2 
Total Nitrogen:  12.8% ± 0.5 
Amino Nitrogen:  5.1% ± 0.5 
 
Sodium Chloride Bacteriological (MC17): LAB M 
 
Agar No.2 Bacteriological (MC 6): LAB M 
Typical Analysis 
Gel strength (Nikan):  650-1000g/m2 
Colourimetry (1.5% soln at 65°C):  > 0.3 at 340nm 
>0.04 at 525nm 
Appearance:  cream/white powder 
Melting point:  >85°C 
Setting point:  32-35°C 
pH:  6.5-7.4 
Moisture:  <12% 
Total ash:  <3.5% 
Calcium:  < 0.5% 
Magnesium: < 0.1% 

Sodium chloride: <1.0% 
Iron:  < 0.01% 
Insoluble ash:  < 0.1% 
Sulphate:  < 3.0% 
Salmonella:  Absent 
TVC:  < 103/g 
Spores:  < 2/g  
 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
PEPTONE AGAR   

ΕΙΔΟ ΚΩΔΙΚΟ ΤΚΕΤΑΙΑ ΦΤΛΑΞΗ ΧΡΟΝΟ 
ΖΩΗ 

Φιαλίδιο 
200ml 

150524 6 τεμάχια 8 – 25  C 12 μινεσ 

Παράγεται ςτθν Ελλάδα από τθν εταιρεία Bioprepare ςφμφωνα με 
τισ απαιτιςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ  οδθγίασ 98/79/EK. ΦΕΚ Β2198/2-10-
2009. Η εταιρεία Bioprepare ζχει  πιςτοποιθκεί ςφμφωνα με τα  
πρότυπα EN ISO 9001:2008 / ΔΥ8δ/1348/2004.    
 
 


