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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Tο Παραδοτέο Π19 «ιχθυοτροφές» εντάσσεται στην Υποενότητα Εργασίας ΥΕ5.1
«Σχεδιασμός, παρασκευή & ανάλυση ποιότητας ιχθυοτροφών» και επί της ουσίας
είναι η «πιλοτική κατασκευή» όπως έχει περιγραφεί και στο Τεχνικό Δελτίο του
Έργου

προκειμένου

να

εκκινήσουν

τα

πειράματα

εκτροφής

της

ΥΕ5.2

«Πειραματικές εκτροφές τσιπούρας και λαβρακιού με χρήση μικροφυκών στις
ιχθυοτροφές», προκειμένου να διερευνηθεί η καταλληλότητα των μικροφυκών ως
πρώτες ύλες στα σιτηρέσια των δύο ειδών ιχθύων. Στο Π19 περιγράφονται οι
απαιτούμενες αναλύσεις της θρεπτικής σύστασης των πρώτων υλών των
ιχθυοτροφών προκειμένου να γίνουν οι μετέπειτα καταρτισμοί των ιχθυοτροφών,
η σκοπιμότητα των καταρτισμών και η μεθοδολογία παρασκευής τους.
Οι συγκεκριμένες πειραματικές ιχθυοτροφές, λοιπόν, σχεδιάστηκαν ώστε το
ποσοστό ενσωμάτωσης του ιχθυαλεύρου και του ιχθυελαίου στην ιχθυοτροφήμάρτυρα να υποκατασταθεί μερικώς ή αντικατασταθεί πλήρως από μίγμα
αλεύρων από μικροφύκη των ειδών Schizochytrium sp, Nannochloropsis gaditana
και Chlorella vulgaris, η χρησιμότητα των οποίων τεκμηριώθηκε στο Παραδοτέο
Π8 «Έκθεση επιλογής μικροφυκών για ιχθυοτροφές».
Στην παρούσα φάση του έργου (Μ16), η έρευνα που διενεργείται στο πλαίσιο
της Ενότητας Εργασίας ΕΕ3 (Παραγωγή μικροφυκών για ιχθυοτροφή) βρίσκεται σε
εξέλιξη και δεν έχουν παραχθεί οι απαιτούμενες ποσότητες βιομάζας μικροφυκών
κατάλληλης θρεπτικής σύστασης (υψηλής περιεκτικότητας ολικών πρωτεϊνών,
υψηλών επιπέδων EPA & DHA). Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε πρωταρχικά να
παραχθούν και να δοκιμαστούν πειραματικές ιχθυοτροφές που να περιέχουν
μικροφύκη από έτοιμα σκευάσματα του εμπορίου προκειμένου να αποτυπωθεί μια
πρώτη εικόνα σχετικά με την καταλληλότητα αυτών στα σιτηρέσια της τσιπούρας
και του λαβρακιού. Σε μελλοντικό χρόνο, όπου μέσω της ΕΕ3 του έργου θα
παραχθούν επαρκείς βιομάζες μικροφυκών κατάλληλης θρεπτικής σύστασης με τη
χρήση υποπροϊόντων της βιομηχανίας βιοκαυσίμων, τα προϊόντα αυτά θα
χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες ιχθυοτροφών και θα δοκιμαστούν εκ νέου για
την καταλληλότητα τους στην εκτροφή των ιχθύων.

Το υπόλοιπο κείμενο του παραδοτέου μπορεί να διατεθεί μετά από ζήτηση.
E-mail επικοινωνίας: nkatsoul@uth.gr

