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1. Περίληψη 

Tο Παραδοτέο Π28 «Έκθεση δείκτη αειφορίας ιχθυοτροφών» εντάσσεται 

στην Ενότητα Εργασίας ΕΕ6 «Βιωσιμότητα & αειφορία της αξιοποίησης υγρών 

αποβλήτων» και δη στην Υποενότητα Εργασίας ΥΕ6.4 «Υπολογισμός Δείκτη 

Αειφορίας παραγόμενων ιχθυοτροφών» και αφορά τη μέτρηση περιβαλλοντικών 

επιδόσεων του συνόλου των διεργασιών που αφορούν την παραγωγή 

ιχθυοτροφών από μικροφύκη στο έργο. Σκοπός του παρόντος Παραδοτέου ήταν η 

συγκριτική αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής των 

ιχθυοτροφών που περιέχουν μικροφύκη με τη χρήση ενός δείκτη αειφορίας. Από 

τα αποτελέσματα της μελέτης φαίνεται ότι η χρήση μικροφυκών Schizochytrium sp. 

και Nannochloropsis sp. στην παραγωγή αποτελεσματικών ιχθυοτροφών έχει 

δυνητικά θετική επίπτωση στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγής των 

τροφών αυτών. Αυτή η επίπτωση είναι άμεση, μέσω της μείωσης της συμμετοχής 

ενεργοβόρων πρώτων υλών (φυτικά άλευρα) αλλά και της μείωσης της χρήσης 

ιχθυαλεύρων και ιχθυελαίων, η παραγωγή των οποίων βρίσκεται υπό συνεχή 

πίεση και απειλεί το μέλλον των φυσικών αποθεμάτων και της θαλάσσιας 

βιοποικιλότητας. Αλλά και έμμεση, μιας και η εξειδικευμένη παραγωγή ω-3 

λιπαρών οξέων θαλάσσιας προέλευσης (κυρίως EPA και DHA) από καλλιέργεια 

μικροφυκών επιπλέον θα επιτρέψει τη μεγαλύτερη συμμετοχή φυτικών ελαίων στις 

ιχθυοτροφές και θα μειώσει ακόμη περισσότερο την εξάρτηση της 

ιχθυοκαλλιέργειας από τα ιχθυέλαια. Η χρήση των μικροφυκών, ως πρώτες ύλες 

ιχθυοτροφών τσιπούρας και λαβρακιού, που προήλθαν από καλλιέργεια με 

χρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων της βιομηχανίας βιοκαυσίμων μπορεί να 

μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ιχθυοτροφών με την προϋπόθεση να 

βελτιστοποιηθεί στοχευμένα η πειραματική παραγωγή και ο εξοπλισμός 

παραγωγής έτσι ώστε να μειωθεί η χρήση ενέργειας και να αυξηθεί η 

παραγωγικότητα του συστήματος. 

  


