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1. Περίληψη 

Στο παρόν παραδοτέο έλαβε χώρα χαρακτηρισμός της απομένουσας 

βιομάζας, έπειτα από την εξαγωγή του βιοελαίου, ως προς την ολική βιομάζα και 

την περιεκτικότητά αυτής σε πρωτεΐνες για συμπληρωματική χρήση της σε 

ιχθυοτροφές. Επίσης προσδιορίστηκε και η ποσότητα της γλυκερίνης που παράγεται 

από την μετεστεροποίηση του βιοελαίου για επαναχρησιμοποίησή της στη 

παραγωγική διαδικασία.  Ως μονάδα παραγωγής, σε περίπτωση εμπορικής 

εκμετάλλευσης,  χρησιμοποιήθηκε μία ημερήσια παραγόμενη ποσότητα βιοελαίου 

1.000 κιλών που αντιστοιχεί (35% περιεκτικότητα σε βιοέλαιο β/β) σε περίπου 2.865 

κιλών βιομάζας την ημέρα. Από αυτές τις ημερήσιες αυτές ποσότητες της 

παραγόμενης βιομάζας και του βιοελαίου και με βάση τη χρήση της παραγόμενης 

γλυκερίνης (από τη μετατροπή των 1.000 κιλών βιοελαίου την ημέρα σε βιοντήζελ) 

η παραγωγή θρεπτικού μέσου και ακολούθως εκτιμήθηκε η επιπλέον ποσότητα 

βιοελαίου που δύναται να παραχθεί.   

Έπειτα από μία βιβλιογραφική ανασκόπηση, όπου τονίζεται η αναγκαιότητα 

πρωτεϊνών υψηλής διατροφικής αξίας στην διατροφή ιχθύων, έγινε μία ανάλυση 

της εναπομένουσας βιομάζας, από αρκετά δείγματα σε διάφορες συνθήκες 

καλλιέργειας, για να προσδιοριστεί η μέση περιεκτικότητα επίσης εναπομένουσας 

βιομάζας του Chlorella sorokiniana σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη και τέφρα.  

Επίσηςσης χρησιμοποιήθηκαν και δεδομένα από τη βιβλιογραφία σχετικά με το 

προφίλ αμινοξέων του μικροφύκους Chlorella sorokiniana.   

Η εναπομένουσα βιομάζα είναι πλούσια σε πρωτεΐνες. Το ποσοστό 

πρωτεϊνών κυμαίνεται από περίπου 37% έως περίπου 62% σε οκτώ δείγματα από 

ισάριθμες διαφορετικές καλλιέργειες.  Ο μέσος όρος περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες 

από τα οκτώ αυτά δείγματα είναι 49,3% και αυτό καταδεικνύει ότι το είδος, έπειτα 

και από την εξαγωγή του ελαίου του, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την 

κάλυψη των αναγκών σε ολικές πρωτεϊνες των εκτρεφόμενων ειδών ιχθύων, όπως 

το λαβράκι (Dicentrarchus labrax) και η τσιπούρα (Sparus aurata). Ταυτόχρονα, το 

προφίλ των αμινοξέων των πρωτεϊνών της βιομάζας του μικροφύκους Chlorella 

sorokiniana καλύπτει επαρκώς τις απαιτήσεις σε απαραίτητα αμινοξέα του 

λαβρακιού  και της τσιπούρας, με εξαίρεση τη μεθειονίνη, η οποία είναι το κοινό 

περιοριστικό αμινοξύ στην συντριπτική πλειοψηφία όλων των πρωτεϊνών φυτικής 

προέλευσης. .  Η βιομάζα του μικροφύκους Chlorella sorokiniana είναι επίσης πλούσια 

σε υδατάνθρακες και ιχνοστοιχεία και συνεπώς αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

συμπλήρωμα διατροφής σε ιχθυοκαλλιέργειες.  Δεν περιέχει λίπη διότι, αυτά έχουν 

εξαχθεί για την παραγωγή βιοντήζελ και συνεπώς αυτά θα πρέπει να προστεθούν 

από άλλη πηγή.     

Από τον υπολογισμό του επιπλέον βιοελαίου που μπορεί να παραχθεί με την 

επαχρησιμοποίηση της παραγόμενης γλυκερίνης, με βάση όπως προαναφέρθηκε τα 
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1.000 κιλά ημερήσιας παραγόμενης ποσότηταςβιοελαίου, προκύπτει ότι μπορούν να 

παραχθούν 130 κιλά/ημέρα γλυκερίνης. Αυτή η ποσότητα γλυκερίνης αν 

χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή θρεπτικού μέσου αναμένεται να οδηγήσει στην 

παραγωγή 7,58 επιπλέον κιλά βιοελαίου την ημέρα, ήτοι να αυξήσει την παραγωγή 

κατά 0,76%.  

   

  


