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1. Περίληψη 

Στο Παραδοτέο Π10, διερευνήθηκε η επίδραση της ακατέργαστης γλυκερόλης 

(crude glycerol) στην παραγωγή βιομάζας και στη βιοσυνθετική ικανότητα 

παραγωγής λιπιδίων των μικροοργανισμών Schizochytrium limacinum SR21 και 

Nannochloropsis οculata. Διεξήχθησαν δύο διαφορετικά πειράματα ετεροτροφικής 

καλλιέργειας με μεταβαλλόμενες συγκεντρώσεις οργανικού άνθρακα στο θρεπτικό 

διάλυμα, ενώ τα υπόλοιπα μικροστοιχεία και ιχνοστοιχεία παρέμειναν σε σταθερές 

συγκεντρώσεις. Λόγω της χαμηλής παραγωγής βιομάζας του είδους 

Nannochloropsis οculata όταν καλλιεργήθηκε ετεροτροφικά, τα επόμενα 

πειράματα διεξήχθησαν με το είδος Schizochytrium limacinum, ενώ για το 

μικροφύκος Nannochloropsis διεξήχθησαν πειράματα μικτοτροφικής καλλιέργειας, 

με την ανάπτυξη της καλλιέργειας σε θρεπτικό διάλυμα με οργανικό άνθρακα και 

άζωτο αλλά και παρουσία φωτός. 

Με το μικροφύκος Schizochytrium limacinum διεξήχθη ο πρώτος κύκλος 

πειραμάτων στο εργαστήριο με πειραματικές μεταχειρίσεις που περιλάμβαναν την 

ετεροτροφική καλλιέργεια του μικροφύκους σε διαφορετικούς συνδυασμούς  

αβιοτικών παραγόντων, με στόχο να αξιολογηθούν ως προς τη βέλτιστή 

παραγωγή βιομάζας, ολικών λιπών και παραγωγής DHA. Συγκεκριμένα 

διερευνήθηκαν 24 διαφορετικοί συνδυασμοί συγκεντρώσεων ακατέργαστης 

γλυκερόλης ως πηγής άνθρακα και ολικού αζώτου στη μορφή μαγιάς και 

πεπτόνης για τον προσδιορισμό της βέλτιστης συγκέντρωσης άνθρακα και 

αζώτου, της επίδρασης διαφορετικών θερμοκρασιών και pH στο θρεπτικό 

διάλυμα ανάπτυξης,  διερευνήθηκε η δυνατότητα αντικατάστασης των υψηλού 

κόστους πηγών οργανικού αζώτου και ιχνοστοιχείων με προσθήκη  διαφορετικών 

συγκεντρώσεων εκροών βιολιπάσματος από την παραγωγή βιοαερίου και 

ανόργανο άζωτο σε θρεπτικό διάλυμα που περιέχει ως πηγή οργανικού άνθρακα 

ακατέργαστη γλυκερόλη, έγιναν πειράματα κινητικής ανάπτυξης του μικροφύκους 

σε ετεροτροφικές καλλιέργειες με τις βέλτιστές συγκεντρώσεις βιολιπάσματος, 

ανόργανης πηγής αζώτου  και pH για το χρονικό προσδιορισμό της μεγαλύτερης 

βιοσύνθεσης ολικών λιπών και αξιολογήθηκε ο πιλοτικός βιοαντιδραστήρας 
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αερόβιας ζύμωσης κατευθυνόμενης δίνης τύπου airlift, ως προς την 

καταλληλόλητα του για την παραγωγή εμβολίου σε υψηλές ποσότητες  για τον 

εμβολιασμό των βιοαντιδραστήρων μεγάλης κλίμακας. 

Στη συνέχεια ο δεύτερος κύκλος πειραμάτων περιλάμβανε πειραματικές 

μεταχειρίσεις στις εγκαταστάσεις πιλοτικής παραγωγής μικροφυκών σε μεγάλη 

κλίμακα στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο αγρόκτημα στο 

Βελεστίνο και συγκεκριμένα την ετεροτροφική καλλιέργεια του μικροφύκους με 

προσθήκη ακατέργαστης γλυκερόλης ως πηγή οργανικού άνθρακα στη 

συγκέντρωση που προσδιορίστηκε στο πείραμα 1 και διαφορετικών 

συγκεντρώσεων επεξεργασμένου βιολιπάσματος χωρίς την προσθήκη ανόργανου 

αζώτου, για τον προσδιορισμό του βέλτιστου λόγου άνθρακα και αζώτου για την 

παραγωγή βιομάζας και λίπους σε καλλιέργεια μεγάλης κλίμακας και η επίδραση 

διαφορετικών θερμοκρασιών και τιμών pH του θρεπτικού μέσου ανάπτυξης στα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόμενης βιομάζας. 

  


