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1. Περίληψη 

Τα μικροφύκη αποτελούν μια πολλά υποσχόμενη πηγή θρεπτικών 

συστατικών για χρήση τους στις ιχθυοτροφές ως υποκατάστατα των ιχθυελαίων 

και ιχθυαλεύρων έχοντας προσελκύσει έντονο ερευνητικό και επιχειρηματικό 

ενδιαφέρον. Κάποια είδη μικροφυκών είναι ιδιαίτερα πλούσια σε ω-3 πολυακόρεστα 

λιπαρά οξέα, και συγκεκριμένα σε EPA ή/και DHA, τα οποία αφενός απαιτούνται από 

τα ψάρια για τη σωστή ανάπτυξη και υγεία τους και αφετέρου προσδίδουν υψηλή 

διατροφική αξία στα ψάρια. Στο Παραδοτέο αυτό περιγράφεται αναλυτικά η 1) 

καλλιέργεια των μικροφυκών Schizochytrium limacinum  και Nannochloropsis oculata, 

σε διάφορες συγκεντρώσεις άνθρακα και αναλογίες C/N με πηγή άνθρακα τη 

γλυκερόλη από απόβλητα εταιρείας παραγωγής βιοντίζελ, 2) η παραχθείσα βιομάζα, 

3) η απόδοση σε ολικό λίπος και ολικές πρωτεΐνες και 4) η ανάλυση των λιπαρών 

οξέων που παράγονται από τα μικροφύκη σε συγκεκριμένες συνθήκες. 

 

  


