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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Tο Παραδοτέο Π20 «Έκθεση καταρτισμού ιχθυοτροφών & αναλύσεων 

ποιότητας τους» εντάσσεται στην Υποενότητα Εργασίας ΥΕ5.1 «Σχεδιασμός, 

παρασκευή & ανάλυση ποιότητας ιχθυοτροφών». Οι πειραματικές ιχθυοτροφές 

χρησιμοποιήθηκαν στα συνολικά τέσσερα (4) διατροφικά πειράματα ιχθύων 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. Τα μικροφύκη που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν των ειδών Schizochytrium sp. και Nannochloropsis sp., ως 

πηγές ω-3 λιπαρών οξέων και το Chlorella vulgaris ως πηγή πρωτεΐνης και 

προήλθαν από α) εμπορικά σκευάσματα (εμπορικά μικροφύκη) και β) από πιλοτική 

καλλιέργεια κατά τη διάρκεια του έργου με χρήση υγρών αποβλήτων της 

βιομηχανίας βιοκαυσίμων (μικροφύκη υγρών αποβλήτων). Συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω ιχθυοτροφές:    

- 1ο διατροφικό πείραμα: ιχθυοτροφές με εμπορικά μικροφύκη στη διατροφή 

της τσιπούρας 

- 2ο διατροφικό πείραμα: ιχθυοτροφές με εμπορικά μικροφύκη στη διατροφή 

του λαβρακιού 

- 3ο διατροφικό πείραμα: ιχθυοτροφές με μικροφύκη υγρών αποβλήτων στη 

διατροφή της τσιπούρας 

- 4ο διατροφικό πείραμα: ιχθυοτροφές με μικροφύκη υγρών αποβλήτων στη 

διατροφή του λαβρακιού 

 

Σκοπός του 1ου διατροφικού πειράματος ήταν η διερεύνηση των 

επιδράσεων α) της υποκατάστασης της πρωτεΐνης του διαιτητικού ιχθυαλεύρου 

από πρωτεΐνη του είδους Chlorella vulgaris και β) της μερικής και ολικής 

υποκατάστασης του διαιτητικού ιχθυελαίου από μίγμα των ειδών Schizochytrium 

sp. και Nannochloropsis sp., στην ανάπτυξη, τη φυσιολογία θρέψης και τη θρεπτική 

αξία της τσιπούρας. Συνολικά καταρτίστηκαν έξι ισοαζωτούχες (52%) και 

ισοενεργειακές (21 MJ/Kg) ιχθυοτροφές. Στην ιχθυοτροφή του μάρτυρα (Control) 

που δεν περιείχε μικροφύκη, χρησιμοποιήθηκε ιχθυάλευρο ως αποκλειστική πηγή 
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ζωικής πρωτεΐνης και ιχθυέλαιο ως αποκλειστική πηγή ω-3 πολυακόρεστων 

λιπαρών οξέων. Στις ιχθυοτροφές CM10, CM20 και CM30 η πρωτεΐνη του 

ιχθυαλεύρου της ιχθυοτροφής του μάρτυρα υποκαταστάθηκε από άλευρο 

Chlorella vulgaris (εμπορικό) κατά 10%, 20% και 30%, αντίστοιχα, ενώ στις 

ιχθυοτροφές SN50 και SN100 το ιχθυέλαιο της τροφής μάρτυρα υποκαταστάθηκε 

από μίγμα των μικροφυκών Schizochytrium sp. (εμπορικό) και Nannochloropsis sp. 

(εμπορικό) κατά 50% και 100%, αντίστοιχα. Το μίγμα των Schizochytrium sp. και 

Nannochloropsis sp. ήταν τέτοιο ώστε να παρέχει περίπου ίσα επίπεδα EPA (0,74% 

της τροφής) και DHA (1,31%)  με εκείνα της τροφής του μάρτυρα. Οι ιχθυοτροφές 

SN50 και SN100 καταρτίστηκαν επίσης να είναι ισολιπιδικές (16%) με την τροφή 

Control.  

Σκοπός του 2ου διατροφικού πειράματος ήταν η διερεύνηση των 

επιδράσεων α) της υποκατάστασης της πρωτεΐνης του διαιτητικού ιχθυαλεύρου 

από πρωτεΐνη του είδους Chlorella vulgaris και β) της μερικής και ολικής 

υποκατάστασης του διαιτητικού ιχθυελαίου από μίγμα των ειδών Schizochytrium 

sp. και Nannochloropsis sp., στην ανάπτυξη, τη φυσιολογία θρέψης και τη θρεπτική 

αξία του λαβρακιού. Συνολικά καταρτίστηκαν έξι ισοαζωτούχες (52%) και 

ισοενεργειακές (21 MJ/Kg) ιχθυοτροφές. Στην ιχθυοτροφή του μάρτυρα (Control) 

που δεν περιείχε μικροφύκη, χρησιμοποιήθηκε ιχθυάλευρο ως αποκλειστική πηγή 

ζωικής πρωτεΐνης και ιχθυέλαιο ως αποκλειστική πηγή ω-3 πολυακόρεστων 

λιπαρών οξέων. Στις ιχθυοτροφές CM10, CM20 και CM30 η πρωτεΐνη του 

ιχθυαλεύρου υποκαταστάθηκε από άλευρο Chlorella vulgaris (εμπορικό) κατά 10%, 

20% και 30%, αντίστοιχα, ενώ στις ιχθυοτροφές SN50 και SN100 το ιχθυέλαιο της 

τροφής μάρτυρα υποκαταστάθηκε από μίγμα των μικροφυκών Schizochytrium sp. 

(εμπορικό) και Nannochloropsis sp. (εμπορικό) κατά 50% και 100%, αντίστοιχα. Το 

μίγμα των Schizochytrium sp. και Nannochloropsis sp. ήταν τέτοιο ώστε να παρέχει 

ίσα επίπεδα EPA (1,62% της τροφής) και DHA (1,10%) με εκείνα της τροφής 

μάρτυρα.  

Σκοπός του 3ου διατροφικού πειράματος ήταν α) η διερεύνηση των 

επιδράσεων της μερικής υποκατάστασης του διαιτητικού ιχθυελαίου και του 

διαιτητικού ιχθυαλεύρου από μίγμα των ειδών Schizochytrium sp. και 
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Nannochloropsis sp., τα οποία προήλθαν από την πιλοτική καλλιέργεια τους με 

χρήση υγρών αποβλήτων, στην ανάπτυξη, τη φυσιολογία θρέψης και τη θρεπτική 

αξία της τσιπούρας και β) η σύγκριση της αποδοτικότητας των μικροφυκών υγρών 

αποβλήτων με τα εμπορικά μικροφύκη. Συνολικά καταρτίστηκαν τρεις (3) 

ισοαζωτούχες (49%), ισοενεργειακές (21 MJ/Kg) και ισολιπιδικές (15%) ιχθυοτροφές 

καταρτίστηκαν. Η ιχθυοτροφή του μάρτυρας (ControlS) δεν περιείχε μικροφύκη και 

χρησιμοποιήθηκε ιχθυάλευρο ως αποκλειστική πηγή ζωικής πρωτεΐνης και 

ιχθυέλαιο ως αποκλειστική πηγή ω-3 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων. Το επίπεδο 

του ιχθυαλεύρου στην τροφή ControlS ήταν 25% και του ιχθυελαίου 7% επί της 

τροφής. Στην τροφή SNοS έγινε υποκατάσταση του λίπους του ιχθυελαίου της 

τροφής του μάρτυρα κατά 15% και της πρωτεΐνης του ιχθυαλεύρου κατά 16% από 

ένα μείγμα Schizochytrium sp. και Nannochloropsis sp. τα οποία καλλιεργήθηκαν με 

την χρήση αποβλήτων που προήλθαν από την βιομηχανία βιοκαυσίμων. Στην 

τροφή SΝcS έγινε υποκατάσταση του λίπους του ιχθυελαίου της τροφής του 

μάρτυρα κατά 15% και της πρωτεΐνης του ιχθυαλεύρου κατά 7% και από ένα 

μείγμα εμπορικών προϊόντων Schizochytrium sp. και Nannochloropsis sp.  

Σκοπός του 4ου διατροφικού πειράματος ήταν α) η διερεύνηση των 

επιδράσεων της μερικής υποκατάστασης του διαιτητικού ιχθυελαίου και του 

διαιτητικού ιχθυαλεύρου από μίγμα των ειδών Schizochytrium sp. και 

Nannochloropsis sp., τα οποία προήλθαν από την πιλοτική καλλιέργεια τους με 

χρήση υγρών αποβλήτων, στην ανάπτυξη, τη φυσιολογία θρέψης και τη θρεπτική 

αξία του λαβρακιού και β) η σύγκριση της αποδοτικότητας των μικροφυκών 

υγρών αποβλήτων με τα εμπορικά μικροφύκη. Συνολικά καταρτίστηκαν τρεις (3) 

ισοαζωτούχες (49%), ισοενεργειακές (21 MJ/Kg) και ισολιπιδικές (15%) ιχθυοτροφές 

καταρτίστηκαν. Η ιχθυοτροφή του μάρτυρας (ControlD) δεν περιείχε μικροφύκη 

και χρησιμοποιήθηκε ιχθυάλευρο ως αποκλειστική πηγή ζωικής πρωτεΐνης και 

ιχθυέλαιο ως αποκλειστική πηγή ω-3 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων. Το επίπεδο 

του ιχθυαλεύρου στην τροφή ControlS ήταν 25% και του ιχθυελαίου 7% επί της 

τροφής. Στην τροφή SNοD έγινε υποκατάσταση του λίπους του ιχθυελαίου της 

τροφής του μάρτυρα κατά 15% και της πρωτεΐνης του ιχθυαλεύρου κατά 16% από 

ένα μείγμα Schizochytrium sp. και Nannochloropsis sp. τα οποία καλλιεργήθηκαν με 



4 

 

την χρήση αποβλήτων που προήλθαν από την βιομηχανία βιοκαυσίμων. Στην 

τροφή SΝcD έγινε υποκατάσταση του λίπους του ιχθυελαίου της τροφής του 

μάρτυρα κατά 15% και της πρωτεΐνης του ιχθυαλεύρου κατά 7% και από ένα 

μείγμα εμπορικών προϊόντων Schizochytrium sp. και Nannochloropsis sp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


