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1. Περίληψη 

Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η 

πιλοτική δοκιμή ετεροτροφικής καλλιέργειας σε μεγάλη κλίμακα κατάλληλων 

ειδών μικροφυκών που παράγουν προϊόντα που μπορούν να αξιοποιηθούν 

από τη βιομηχανία και μπορούν να αναπτυχθούν σε καλλιέργειες που  

περιέχουν υγρά απόβλητα της βιομηχανίας βιοκαυσίμων χρησιμοποιώντας 

ως θρεπτικά  οργανικές ενώσεις και στοιχεία που περιέχονται σε αυτές. Στην 

παρούσα πειραματική κατεύθυνση του έργου, συγκεκριμένα είδη 

μικροφυκών θα χρησιμοποιηθούν  για την παραγωγή συμπληρωμάτων 

ιχθυοτροφών, οι οποίες θα αξιολογηθούν στη συνέχεια σε πειράματα 

διατροφής ιχθύων. 

Ορισμένα μικροφύκη αναπτύσσονται ετεροτροφικά, αξιοποιώντας 

τον άνθρακα που τους παρέχεται με τη μορφή οργανικών ενώσεων 

διαλυμένων στο θρεπτικό διάλυμα ανάπτυξης, ενώ άλλα μικροφύκη 

αναπτύσσονται αυτοτροφικά, φωτοσυνθέτωντας και αξιοποιώντας ως πηγή 

άνθρακα το διοξείδιο του άνθρακα.  

Η ετεροτροφική καλλιέργεια μικροφυκών μπορεί να διεξαχθεί σε 

μεγάλους όγκους θρεπτικού διαλύματος, σε αντίθεση με την αυτοτροφική 

που έχει  περιορισμούς λόγω της ανάγκης διείσδυσης φωτός στην 

καλλιέργεια για τη φωτοσύνθεση των μικροφυκών. Έτσι, είναι δυνατό να 

επιτευχθούν υψηλές συγκεντρώσεις βιομάζας μικροφυκών σε μεγάλη 

κλίμακα κάτι που καθιστά την καλλιέργειά τους οικονομικά συμφέρουσα, ενώ 

ταυτόχρονα με τη δυνατότητα των μικροφυκών να αξιοποιούν για την 

ανάπτυξή τους άνθρακα, άζωτο και ιχνοστοιχεία από οργανικές ενώσεις στο 

θρεπτικό διάλυμα που περιέχονται στα υγρά απόβλητα της βιομηχανίας 

βιοκαυσίμων (γλυκερόλη από τη βιομηχανία παραγωγής βιοντίζελ  και εκροές 

από την παραγωγή  βιοαερίου από γεωργοκτηνοτροφικά υπολείμματα), 

συμβάλλουν στη μείωση της απόρριψης τους στο περιβάλλον και ενισχύουν 

την κυκλική οικονομία. 

Στο παρών παραδοτέο γίνεται η περιγραφή της Πιλοτικής μονάδας 

δεξαμενών καλλιέργειας μικροφυκών μεγάλης κλίμακας σε θάλαμο 
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θερμοκηπίου υψηλής εγκατεστημένης τεχνολογίας στο αγρόκτημα του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βελεστίνο. 

Το σύστημα περιλαμβάνει: 

1) 6 δεξαμενές  καλλιέργειας μικροφυκών μεγάλης κλίμακας 

 2) Αυτοματισμούς ελέγχου και  διαχείρισης του θρεπτικού διαλύματος 

των δεξαμενών καλλιέργειας μικροφυκών και του μικροπεριβάλλοντος του 

θερμοκηπίου και  

3) Διασύνδεση με  σύστημα υδροπονικής κεφαλής για την παρασκευή 

και  αποστείρωση θρεπτικού διαλύματος ανάπτυξής των μικροφυκών. 

 

 

Εικόνα 1-1. Ετεροτροφική καλλιέργεια μικροφύκους Schizochytrium limacinum SR 21 για 

την παραγωγή συμπληρωμάτων ιχθυοτροφών (DHA), αξιοποιώντας ως θρεπτικά, υγρά 

απόβλητα της βιομηχανίας βιοκαυσίμων (ακατέργαστη γλυκερόλη από την παραγωγή 

βιοντίζελ και εκροές από παραγωγή  βιοαερίου από γεωργοκτηνοτροφικά υπολείμματα). 

 

  


