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1. Περίληψη 

Στο πλαίσιο της Ενότητα Εργασίας ΕΕ3 «Παραγωγή ΜΦ για ιχθυοτροφή», 

παράχθηκε βιομάζα του μικροφύκος Schizochytrium limacinum SR 21 με τη χρήση 

υγρών αποβλήτων της  βιομηχανίας βιοκαυσίμων, προκειμένου η βιομάζα αυτή να 

χρησιμοποιηθεί μετέπειτα ως πρώτη ύλη, πλούσια σε ω-3 λιπαρά οξέα (κυρίως DHA), 

στις πειραματικές ιχθυοτροφές της τσιπούρας (Sparus aurata) και του λαβρακιού 

(Dicentrarchus labrax) στην Ενότητα Εργασίας ΕΕ5 «Δοκιμή ΜΦ για διατροφή 

ιχθύων».  

Κατά την ΕΕ3 η βιομάζα του Schizochytrium limacinum SR 21 παράχθηκε με 

τρεις (3) τρόπους, προκειμένου να γίνει συγκριτική αξιολόγηση των διαφορετικών 

συνθηκών καλλιέργειας. Και στις τρεις μεθόδους καλλιέργειας χρησιμοποιήθηκε 

ακατέργαστη γλυκερόλη (υγρό απόβλητο της βιομηχανίας βιοντίζελ) ως πηγή 

άνθρακα, ενώ οι καλλιέργειες διέφεραν μεταξύ τους ως προς την πηγή αζώτου. 

Συγκεκριμένα, στη Συμβατική Καλλιέργεια χρησιμοποιήθηκε συμβατική πηγή 

αζώτου με οργανικό άζωτο από εκχύλισμα μαγιάς και πεπτόνη. Στην 1η 

Εναλλακτική καλλιέργεια χρησιμοποιήθηκε ανόργανο άζωτο (χλωριούχο 

αμμώνιο) και στην 2η Εναλλακτική καλλιέργεια έγινε αντικατάσταση του 

θαλασσινού νερού και των μικροστοιχείων αυτού, σε διάφορα ποσοστά (8-48% v/v), 

από εκροές βιοαερίου (από την αναερόβια ζύμωση αγροκτηνοτροφικών 

προϊόντων). 

Σκοπός, λοιπόν, του παρόντος παραδοτέου ήταν η συγκριτική αποτίμηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής βιομάζας του μικροφύκους 

Schizochytrium limacinum SR 21 με τη συμβατική μέθοδο καλλιέργειας του και με τις 

δύο εναλλακτικές μεθόδους καλλιέργειάς του. Στο πλαίσιο του παραδοτέου 

υπολογίστηκαν 18 δείκτες που αποτίμησαν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 

παραγωγή βιομάζας του μικροφύκους σε ετεροτροφικές καλλιέργειες με τις τρεις 

παραπάνω μεθόδους καλλιέργειας.   

Η παραγωγή βιομάζας του μικροφύκους σε καλλιέργειες που αξιοποιούν ως 

θρεπτικά μέσα υγρά απόβλητα της βιομηχανίας παραγωγής βιοκαυσίμων,  

αποσκοπεί στην παραγωγή ω-3 λιπαρών ως συμπληρώματα ιχθυοτροφών στα 
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πλαίσια της κυκλικής οικονομίας και στην ελαχιστοποίηση της απόρριψης των 

παραπάνω υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον. 

 
  


