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1. Περίληψη 

Διερευνήθηκε η επίδραση διαφορετικών συνδυασμών συγκεντρώσεων 

οργανικού άνθρακα και ολικού αζώτου στο θρεπτικό διάλυμα της ετεροτροφικής 

καλλιέργειας του μικροφύκους Schizochytrium limacinum (SR 21, ATCC® MYA-

1381™), με σκοπό την εύρεση του βέλτιστου συνδυασμού συγκεντρώσεων άνθρακα 

και αζώτου στην παραγωγή βιομάζας και στην παραγωγή λιπών. Δοκιμάστηκαν 4 

διαφορετικές συγκεντρώσεις ακατέργαστης γλυκερόλης ως πηγή οργανικού 

άνθρακα και 6 διαφορετικές συγκεντρώσεις ολικού Αζώτου με τη μορφή 

εκχυλίσματος μαγιάς και πεπτόνης στο θρεπτικό διάλυμα, δηλαδή συνολικά 24 

διαφορετικοί συνδυασμοί συγκεντρώσεων ακατέργαστης γλυκερόλης και ολικού 

αζώτου, σε σταθερή θερμοκρασία περιβάλλοντος 21oC. Ο βέλτιστος για την 

παραγωγή βιομάζας και ολικών λιπών συνδυασμός συγκεντρώσεων άνθρακα και 

αζώτου που προέκυψε από το πείραμα 1 ήταν 120 g /L  ακατέργαστης γλυκερόλης 

και 3 g /L ολικού αζώτου. Σε αυτή τη συγκέντρωση άνθρακα και αζώτου, 

δοκιμάστηκε η επίδραση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος σε τρεις διαφορετικές 

θερμοκρασίες περιβάλλοντος 20, 25 και 30 oC. Η υψηλότερη θερμοκρασία ανάπτυξης 

(30 oC) οδήγησε στην αύξηση της παραγωγής βιομάζας, ενώ η παραγωγή λιπών 

αυξήθηκε από τους 20 στους 25 oC.  αλλά στη συνέχεια μειώθηκε στους 30 oC. Τέλος, 

ερευνήθηκε η δυνατότητα ανάπτυξης του μικροφύκους σε ετεροτροφική 

καλλιέργεια με τις βέλτιστες συγκεντρώσεις άνθρακα και αζώτου, με διατήρηση της 

ακατέργαστης γλυκερόλης ως πηγής άνθρακα, αλλά με αντικατάσταση των υψηλού 

κόστους μικροστοιχείων και ιχνοστοιχείων του θρεπτικού μέσου από διαφορετικές 

συγκεντρώσεις επεξεργασμένου βιολιπάσματος και την αντικατάσταση των υψηλού 

κόστους πηγών αζώτου (εκχύλισμα μαγιάς και πεπτόνης) από ανόργανα θρεπτικά 

στοιχεία. Διαπιστώθηκε ότι όλα τα επίπεδα αντικαταστάσεις θαλασσινού νερού από 

βιολίπασμα προήγαγαν την ανάπτυξη βιομάζας χωρίς την προσθήκη ιχνοστοιχείων, 

με υψηλότερη παραγωγή βιομάζας στα επίπεδα αντικατάστασης 20 % και 40 %, με 

μέση παραγωγή βιομάζας, 64.3±1.9 and 64.2 ± 2.1 g/l αντίστοιχα. Αξιοσημείωτο είναι 

ότι οι συγκεκριμένες μεταχειρίσεις είχαν κατά 37% υψηλότερη απόδοση σε σύγκριση 

με τις αντοίστιχες μεταχειρίσεις με  οργανικές πηγές αζώτου.
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Το υπόλοιπο κείμενο του παραδοτέου μπορεί να διατεθεί μετά από ζήτηση. 

E-mail επικοινωνίας: nkatsoul@uth.gr 

 


