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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εργασία πραγµατοποιήθηκε συγκριτική µελέτη µεταξύ 

«βιολογικής» και συµβατικής εκτροφής στην τσιπούρα (Sparus aurata), καθώς και 

στο λαβράκι (Dicentrarchus labrax). Σκοπός ήταν η σύγκριση των αποτελεσµάτων 

που αφορούσαν στην ανάπτυξη των ειδών, στο κόστος παραγωγής και στα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.  

Η εκτροφή πραγµατοποιήθηκε σε τρείς µονάδες πλωτών ιχθυοκλωβών (2 

θέσεις συµβατικής εκτροφής και 1 θέση βιολογικής εκροφής), της εταιρίας 

«ΓΑΛΑΞΙ∆Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», στη θαλάσσια περιοχή 

Ανεµοκάµπι Γαλαξιδίου, Νοµού Φωκίδας. Κατά την περίοδο εκτροφής, 

πραγµατοποιήθηκαν εργαστηριακές αναλύσεις (υγρασία, τέφρα, πρωτείνη, λίπος, 

λιπαρά οξέα) στις ιχθυοτροφές και στη σάρκα των αρχικών και τελικών 

ιχθυοπληθυσµών, στο εργαστήριο ∆ιατροφής του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων 

Ερευνών (ΕΛ.Κ.Θ.Ε.). Πραγµατοποιήθηκε επίσης, προσδιορισµός 

οργανοληπτικών χαρακτηριστικών (taste panel) του τελικού πληθυσµού ψαριών. 

Η διαχείριση της µονάδας παραγωγής βιολογικής τσιπούρας και λαβρακιού 

περιελάµβανε µεθόδους φιλικότερες προς το περιβάλλον σε σχέση µε τη 

συµβατική, όπως χαµηλότερες πυκνότητες του ιχθυοπληθυσµού στους κλωβούς, 

απουσία φαρµάκων, εµβολίων και χηµικών ουσιών (π.χ. antifouling), εργασία 

µεγαλύτερου αριθµού προσωπικού/τόνο παραγωγής, χρήση βιολογικών 

ιχθυοτροφών. Στόχος ήταν η προστασία του περιβάλλοντος και η εξασφάλιση ενός 

βέλτιστου περιβάλλοντος για τους εκτρεφόµενους οργανισµούς. 

Στα στοιχεία που προέκυψαν από τις µετρήσεις και αφορούν την ανάπτυξη των 

ψαριών, το κόστος παραγωγής και τις εργαστηριακές µετρήσεις δεν έγινε 

στατιστική ανάλυση διότι λόγω αραιώσεων και διαλογών ο αρχικός αριθµός 

κλωβών δεν ήταν ίδιος µε τον τελικό. 

Η συµβατική τσιπούρα φαίνεται να πέτυχε καλύτερη ανάπτυξη σε σχέση µε τη 

βιολογική, αν και για µεγάλο χρονικό διάστηµα της εκτροφής παρατηρήθηκε 

διακριτή διαφορά στην ανάπτυξη υπέρ των βιολογικών. Η συµβατική τροφή (µε 

υψηλότερα ποσοστά λίπους) έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη δίνοντας 

καλύτερο συντελεστή µετατρεψιµότητας (FCR) στη συµβατική τσιπούρα. Οι 

θνησιµότητες της βιολογικής τσιπούρας ήταν χαµηλότερες, κυρίως λόγω των 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:10 EEST - 54.219.128.100



                                                                                                                                   ii                                                                                                                      

ιδιαίτερων φυσικών µεθόδων συνθηκών που εφαρµόστηκαν από την εταιρία, στο 

περιβάλλον εκτροφής. 

Οι τελικές µέσες τιµές βάρους στο βιολογικό και συµβατικό λαβράκι ήταν 

περίπου οι ίδιες (χωρίς στατιστικές διαφορές), µε ελαφρώς αυξηµένες αυτές του 

συµβατικού, χωρίς τελικά να φαίνεται ότι οι αρκετά χαµηλότερες ιχθυοπυκνότητες 

στο βιολογικό λαβράκι έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη. Η τροφή έπαιξε 

σηµαντικό ρόλο στο συντελεστή µετατρεψιµότητας FCR όπως και στην τσιπούρα. 

Παρά τις ιδιαίτερες φυσικές συνθήκες εκτροφής οι θνησιµότητες δεν φαίνεται ότι 

αποφεύχθηκαν στο βιολογικό λαβράκι. Παρόλα αυτά δεν θεωρούνται ιδιαίτερα 

υψηλές, αν µάλιστα ληφθεί υπόψη ότι τα ψάρια δεν εµβολιάστηκαν, όπως τα 

συµβατικά. 

 Το κόστος παραγωγής της βιολογικής τσιπούρας και του βιολογικού λαβρακιού 

ήταν υψηλότερο κατά 42% και 35% από τα αντίστοιχα συµβατικά είδη. Τα 

βιολογικά ψάρια µπορεί να πωληθούν σε τιµές υψηλότερες από τα συµβατικά. Η 

έλλειψη προωθητικών ενεργειών διαφήµισης από τις εταιρίες ίσως να δηµιουργούν 

προβλήµατα στη διάθεση της παραγωγής. 

Οι ποσοστιαίες τιµές πρωτεΐνης, και τέφρας φαίνεται να κυµαίνονται στα ίδια 

περίπου επίπεδα στη βιολογική και συµβατική τσιπούρα. Παρατηρήθηκε όµως 

χαµηλότερο ποσοστό λίπους και υψηλότερη τιµή υγρασίας στη σάρκα της 

βιολογικής τσιπούρας σε σχέση µε τις αντίστοιχες τιµές της συµβατικής. Αναλόγως, 

οι τιµές πρωτεΐνης κυµαίνονται στα ίδια επίπεδα στο βιολογικό και συµβατικό 

λαβράκι, ενώ οι τιµές υγρασίας του βιολογικού λαβρακιού είναι υψηλότερες από 

του συµβατικού λαβρακιού. Οι  τιµές λίπους και τέφρας του βιολογικού λαβρακιού 

είναι χαµηλότερες από του συµβατικού. 

Ακολουθώντας την «αρχή» ότι η βιολογική εκτροφή βρίσκεται όσο το δυνατόν 

πιο κοντά στη φύση συγκρίθηκαν τα βιολογικά ψάρια µε «άγριους» πληθυσµούς. 

Με βάση τη βιβλιογραφία, το ποσοστό λίπους σε «άγριες» τσιπούρες και λαβράκια 

είναι χαµηλότερο από τα εκτρεφόµενα συµβατικά είδη γεγονός που παρατηρήθηκε 

και στις βιολογικές τσιπούρες και λαβράκια έναντι των συµβατικών. Επίσης, σε 

«άγριες» τσιπούρες βρέθηκαν υψηλότερες τιµές υγρασίας και σε άγρια λαβράκια 

χαµηλότερες τιµές τέφρας, όπως διαπιστώθηκε και στα βιολογικά είδη έναντι των 

συµβατικών. 
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Στη βιολογική τσιπούρα βρέθηκαν υψηλότερα επίπεδα κορεσµένων λιπαρών 

οξέων και ω-6 έναντι της συµβατικής, όπως έχει βρεθεί και σε «άγριες» τσιπούρες 

συγκρινόµενες µε τις εκτρεφόµενες. Αντίθετα, στη συµβατική τσιπούρα 

παρατηρήθηκαν υψηλότερα επίπεδα µονοακόρεστων λιπαρών οξέων, ω-9, ω-3, 

EPA+DHA και ω-3/ω-6, έναντι της βιολογικής. Στο συµβατικό λαβράκι 

παρατηρήθηκαν υψηλότερα επίπεδα κορεσµένων λιπαρών οξέων µονοακόρεστων 

λιπαρών οξέων, ω-6, ω-9, ω-3, EPA+DHA και ω-3/ω-6, έναντι του βιολογικού.  

Το προφίλ των λιπαρών οξέων είναι ανάλογο του προφίλ που βρέθηκε στις 

χορηγούµενες ιχθυοτροφές. 

Όσον αφορά στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά µεταξύ βιολογικής και 

συµβατικής τσιπούρας και βιολογικού και συµβατικού λαβρακιού δεν υπήρξαν 

ιδιαίτερα έντονες διαφορές. Μικρές διαφοροποιήσεις υπέρ της βιολογικής 

τσιπούρας εντοπίστηκαν στο χρώµα, τη σκληρότητα και την κολλότητα. Μικρές 

διαφοροποιήσεις υπέρ του βιολογικού λαβρακιού εντοπίστηκαν στο χρώµα, την 

οξύτητα, τη σκληρότητα και την κολλότητα. Έρευνα που έγινε για τη σύγκριση 

οργανοληπτικών χαρακτηριστικών µεταξύ «άγριας» και εκτρεφόµενης τσιπούρας, 

έδειξε την έντονη διαφοροποίηση µεταξύ των δύο, γεγονός που µάλλον δεν 

συµβαίνει µεταξύ βιολογικής και συµβατικής τσιπούρας, όπου οι διαφοροποιήσεις 

υπερ της βιολογικής τσιπούρας δεν είναι ιδιαίτερα έντονες. 

Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η χρήση της βιολογικής 

τροφής και οι συγκεκριµένες µέθοδοι διαχείρισης που εφαρµόστηκαν δεν ήταν 

αρκετά στοιχεία ώστε οι διαφορές µεταξύ βιολογικών και συµβατικών ψαριών 

(τσιπούρα,λαβράκι) να είναι έντονα διακριτές.  
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ABSTRACT 

During this study it was realized the comparison between organic and 

conventional farming of sea bream (Sparus aurata) and sea bass (Dicentrarchus 

labrax). The aim was to compare the results concerning growth, production cost 

and relative qualitative features. 

The study took place in cage farms of company “Galaxidi Marine Farming 

S.A.” at Fokida Prefecture (Western Greece). During the farming period, 

laboratorial analyses were performed the nutrition laboratory of the Hellenic 

Centre for Marine Research (H.C.M.R.). These analyses (moisture, ash, proteins, 

fatty and fat acids) included both organic and conventional feeds used and  flesh 

of initial and final stocks of both organic and conventional fish from both species. 

In addition the  organoleptic features of the final stocks were determined (by a 

taste panel). 

Daily operation of the organic cage farm for both bream and bass, included 

environmental friendly methods, such as like lower stocking densities, absence of 

drugs and vaccines, or antifoulants. Additionally, more labor force was engaged 

in organic cage farm whilst the feed used was totally organic. The overall target 

to was protect the environment and to ensuring a friendly enviroment for farmed 

fishes.  

Conventional sea bream achieved better growth compared to the with 

organic, although for a long period of time we recorded growth differences in 

favour of the fish. Conventional feed (with increased fat levels) was very critical 

for growth, leading to better FCR in conventional bream. Mortality levels in 

organic bream was lower, due to particular natural circumstances. 

Final mean body weight for both organic and conventional bass was about 

the same (slightly increased in favour of the conventional bass) and lower 

stocking density seemed not to affect growth. Feed affected significantly the FCR 

exactly in the same manner as in sea bream. Mortalities in organic were not 

avoided. Nevertheless, mortalities were not considered to be high, especially if 

we take into account that fish were not vaccinated like the conventional. 

Production costs concerning both organic bass and bream were higher. On 

the other hand, both ex-farm and sale prices are higher for these products. The 

complete absence of promotional activities from the companies suggests a 
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significant obstacle to the disposal of these products to the market.  

Protein and ash figures fluctuated approximately at the same levels in both 

groups (organic and conventional). However, lower level of fat and higher level of 

moisture were recorded in the flesh of organic bream compared to the 

conventional. Proportionally speaking, protein levels fluctuated at roughly the 

same range for both organic and conventional bass, whilst moisture levels in 

organic bass were higher for the organic. Fat and ash levels seemed to be lower 

in the organic fish. 

Following the principle that organic farming is closer to natural living 

conditions we compared organic farmed bass and bream with wild populations 

based on letterature data. Fat levels in both wild bream and bass were lower 

from the farmed ones. In this study, this was evident in the organics, suggesting 

that they presented lower levels comparing to conventional stocks. Additionally, 

in wild populations of bream it has been recorded lower moisture levels whilst in 

wild populations of bass it has been recorded lower level of ash. In this similar 

data were recorded in the present study when compared organics and 

conventionals. 

In organic bream higher levels of saturated fat acids and n-6 were found 

compared to conventional, as it has been found in wild populations of bream 

comparing with the corresponding farmed populations. On the contrary in 

conventional breams , there were recorded higher levels of unsaturated fat acids 

n-9, n-3, EPA+DHA and n-3/n-6 against organic bream.Concering conventional 

bass it was recorded higher levels of saturated fat acids unsaturated fat acids n-

6, n-9, n-3, EPA+DHA and n-3/n-6, against organic bass. 

Profiles of fat acids were proportional to the relevant found at provided feeds. 

As far the organoleptic features between organic and conventional fishes (for 

both species) concerns, there were not found any significant differences. Some 

small alterations for organic bream detected at color, dourness and colloid ness.  

  During comparing research concerning  organoleptic features between wild 

and farmed populations of bream, it showed an intense difference between of 

them, something that is not occurred between organic and conventional bream 

where differences for organic is not singularly heavy.    
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Conclusively we can state that organic feed usage and  particular operation 

methods applied, were not adequate in order any distict differences between 

organic and conventual fishes to be revealed.  
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Στα πλαίσια της συγκεκριµένης µεταπτυχιακής εργασίας, µου δίνεται η ευκαιρία 

να ευχαριστήσω όλους όσους στάθηκαν δίπλα µου, όχι µόνο για να ολοκληρώσω 

την εργασία µου, αλλά και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα από την πρώτη κιόλας 

σκέψη µου να το παρακολουθήσω, µέχρι και το τέλος.   

Να ευχαριστήσω καταρχήν τον καθηγητή µου Γιάννη Πάσχο, υπεύθυνο της 

κατεύθυνσης «Υδατοκαλλιέργειες» του συγκεκριµένου Προγράµµατος, γιατί  έδωσε 

απλόχερα, σε όλους τους σπουδαστές, τις γνώσεις και τις εµπειρίες του, αλλά µας 

φανέρωσε και τις ανησυχίες και τους προβληµατισµούς του ξυπνώντας το πνεύµα 

µας. Τον ευχαριστώ επίσης, γιατί συχνά πυκνά άκουγε τις γκρίνιες µου και τα 

προβλήµατά µου, προσπαθώντας να βρεί λύσεις και να κρατήσει τις ισορροπίες. 

Οφείλω πραγµατικά ένα τεράστιο ευχαριστώ στον υπεύθυνο καθηγητή αυτής 

της µεταπτυχιακής εργασίας, ∆ρ. Ιωάννη Νέγκα ∆/ντη Έρευνας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., ο 

οποίος δέχθηκε να αναλάβει να φέρουµε µαζί εις πέρας αυτή τη µελέτη. Τον 

ευχαριστώ, για το χρόνο που µου διέθεσε, το χώρο και τα µέσα που µου παρείχε 

στο εργαστήριο του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., τις επιστηµονικές, καταλυτικές του παρεµβάσεις 

στη διεξαγωγή των αποτελεσµάτων και συµπερασµάτων, καθώς και στην τελική 

διαµόρφωση του κειµένου. Καθοριστική επίσης ήταν η συµβολή µιας πραγµατικά 

πολύτιµης συνεργάτιδάς του, της κ. Αντιγόνης Βασιλάκου, Ιχθυολόγος Τ.Ε., η 

οποία κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών αναλύσεων, ως άριστη γνώστρια του 

αντικειµένου ήταν πάντα κοντά µου µε υποµονή και ηρεµία. Να ευχαριστήσω 
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οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των ψαριών.  

Αυτή η εργασία ίσως να µην είχε πραγµατοποιηθεί χωρίς τη συµµετοχή της 

εταιρίας «ΓΑΛΑΞΙ∆Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.». Η ∆/νουσα Σύµβουλος 

της εταιρίας Κα Νάνσυ Παντελεηµονίτου, µακριά από µικρότητες και στενές 

αντιλήψεις, δέχτηκε αµέσως να µου παρέχει από την αρχή οποιεσδήποτε 

πληροφορίες και στοιχεία που αφορούσαν στην εκτροφή βιολογικών και 

συµβατικών ψαριών της εταιρίας της. Την γνωρίζω χρόνια και την εκτιµώ βαθύτατα 

όχι µόνο σαν επιχειρηµατία, αλλά και σαν άνθρωπο. Παράλληλα όµως χρωστάω 

µεγάλη χάρη σε όλο το προσωπικό της εταιρίας οι οποίοι µε τον ένα ή τον άλλο 

τρόπο συνέβαλλαν σε αυτή την εργασία. Κυρίως όµως, αυτός που ήταν ο 
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σύνδεσµος µε την εταιρία και δούλεψε µαζί µου ακούραστα για την περάτωση του 

έργου µου, ήταν ο υπεύθυνος της µονάδας βιολογικών ψαριών, κ. Παναγιώτης 

Χλαπάνας, Ιχθυολόγος Τ.Ε. 

∆εν θα µπορούσα να ξεχάσω να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στον επί σειρά 

ετών φίλο και συνεργάτη Νίκο Αναγνόπουλο. Έµαθα πολλά πράγµατα κοντά του, 

τα οποία χρησιµοποιώ µέχρι και σήµερα. Μου παρείχε κάθε πληροφορία και 

στοιχείο που χρειαζόµουν για όλες τις εργασίες του Μεταπτυχιακού. 

Να ευχαριστήσω τη ∆/ντρια µου στη ∆/νση Αλιείας Νοµαρχίας Πειραιά κυρία 

Φανή Πιτιανούδη, Ιχθυολόγο Π.Ε., για την υποστήριξη και το ενδιαφέρον της σε 

όλη τη διάρκεια του Μεταπτυχιακού. Επίσης, τις συναδέλφους µου και αγαπηµένες 

φίλες, Ιχθυολόγοι Π.Ε., Άννα Χείλαρη, Φωτεινή Μανέ και Βενετία Κωστοπούλου 

όχι µόνο για τη βοήθειά τους µέσα από τις επιστηµονικές τους γνώσεις, αλλά 

κυρίως για την παρότρυνσή τους και την επιµονή τους να παρακολουθήσω και να 

ολοκληρώσω το συγκεκριµένο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα.   

Ευχαριστώ την κ. Νάνσυ ∆ουράλα, Υπεύθυνη Παθολογίας και τον κ. Θωµά 

Κολόκα, Υπεύθυνο Εργαστηρίου ∆ιατροφής του Οµίλου ΣΕΛΟΝΤΑ, οι οποίοι 

όποτε τους χρειάστηκα µε βοήθησαν µε µεγάλη προθυµία. 

Η διαµονή µου στην Ηγουµενίτσα, έστω και µετά από πολλά χιλιόµετρα και 

κούραση, ήταν πάντα ζεστή και ήρεµη, χάρη στη φιλοξενία που είχα από τους 

πολύ ξεχωριστούς και αγαπηµένους µου φίλους Ρόη Σταµάτη και Νίκο Τζουρµανά. 

Χάρη στο Χριστινάκι µου και τη Χαρουλίτα τα βράδια µας δεν ήταν καθόλου 

βαρετά. Σας ευχαριστώ για όλα. 

Έστω και αν τον άφησα για το τέλος, ο άνδρας µου Ηλίας Μπάρας είναι ο 

σηµαντικότερος. Τον ευχαριστώ για την κατανόηση που έδειξε όταν τον άφηνα 

µόνο του τα Σαββατοκύριακα και πήγαινα Ηγουµενίτσα. Τον ευχαριστώ όµως και 

για την πολύτιµη βοήθειά του για τη συγγραφή της µεταπτυχιακής εργασίας. Ως 

Ιχθυολόγος και στέλεχος του Οµίλου ΣΕΛΟΝΤΑ, µετά από 15 χρόνια σκληρής 

δουλειάς, εµπειρίας και γνώσεων στο χώρο των Υδατοκαλλιεργειών, δεν θα 

µπορούσε να µην βάλει ένα µέρος του εαυτού του σε αυτή την εργασία. Αχώριστη 

παρέα κατά τη συγγραφή της εργασίας µου ήταν τα διδυµάκια µας τα οποία 

περιµένουµε σε λίγους µήνες µε ανυποµονησία και αγωνία.   
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Γενικά στοιχεία υδατοκαλλιεργειών  

Με το όρο υδατοκαλλιέργεια, περιγράφεται η ανθρώπινη δραστηριότητα η 

οποία αφορά κυρίως στην καταβολή εργασίας και ενέργειας για την εκτροφή και 

εκµετάλλευση υδρόβιων οργανισµών σε ελεγχόµενες (µερικώς ή ολικώς) 

συνθήκες.  

Οι υδατοκαλλιέργειες έχουν µακρά ιστορία που φαίνεται να ξεκινά από την 

Άπω Ανατολή γύρω στο 500 π.Χ., µε την εκτροφή γόνου κυπρίνου (Πάσχος 2004).  

Στην Αρχαία Ελλάδα τον 5ο αιώνα π.Χ φαίνεται πως εξασκούσαν την εκτροφή 

οστράκων  (Basurco & Lovatelli 2003). Με την εξέλιξη των βιολογικών επιστηµών 

και της τεχνολογίας, µετά το 1900, αναπτύχθηκε η εντατική υδατοκαλλιέργεια, µε 

κυρίαρχη την εκτροφή του σολοµού του Ατλαντικού (Salmo salar)  (Πάσχος 2004). 

Στη Μεσόγειο, η εντατική υδατοκαλλιέργεια θαλασσινών ειδών ξεκίνησε περίπου 

πριν από 4 δεκαετίες και διαρκώς εξελίσσεται.  

Σήµερα, η δραστηριότητα της υδατοκαλλιέργειας έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο 

βαθµό που η εκτροφή αντιµετωπίζεται µε όρους βιοµηχανικής παραγωγής και 

στην περιοχή της Μεσογείου κυριαρχούν 6 χώρες: Αίγυπτος, Γαλλία, Ελλάδα, 

Ισπανία, Ιταλία & Τουρκία. Η συνολική τους παραγωγή αντιστοιχεί στο 96% της 

παραγωγής της περιοχής (Basurco & Lovatelli 2003). Η παγκόσµια παραγωγή της 

ιχθυοκαλλιέργειας παρουσιάζει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης και αποτελεί τον 

κλάδο µε τη µεγαλύτερη ανάπτυξη στην παγκόσµια βιοµηχανία τροφίµων. 

Σύµφωνα µε στοιχεία του FAO για το έτος 2006, το 36% της παγκόσµιας 

παραγωγής ιχθύων προέρχονταν από ιχθυοκαλλιέργειες (Πίνακας 1.1.), ενώ το 

2009 έφτασε το 50% (∆ιάγραµµα 1.1.) (HELLASTAT 2009). 

Πίνακας 1.1. : Παγκόσµια παραγωγή και κατανάλωση ιχθύων (2002-2006) 

(HELLASTAT 2009). 
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∆ιάγραµµα 1.1. : ∆ιάγραµµα παγκόσµιας κατανάλωσης ιχθύων (HELLASTAT 

2009). 

Οι κυριότεροι παρόγοντες που έπαιξαν ρόλο στην αύξηση κατανάλωσης 

ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας εντοπίζεται κυρίως στις νέες διατροφικές συνήθειες 

(υψηλή περιεκτικότητα σε ω-3 των ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας), στα διατροφικά 

σκάνδαλα τροφίµων, στην υψηλή τιµή των ψαριών ελεύθερης αλιείας κλπ.   

Η υδατοκαλλιέργεια, και κυρίως η ιχθυοκαλλιέργεια, έχοντας περάσει στη φάση 

της εντατικοποίησης και βιοµηχανοποίησης της παραγωγής της, και µε τα 

προϊόντα της να ανταγωνίζονται πλέον στο ευρύτερο πεδίο των προϊόντων 

διατροφής, ήρθε αντιµέτωπη µε τις προκλήσεις και προοπτικές της βιολογικής 

παραγωγής. Ακολουθώντας το επιτυχηµένο παράδειγµα της αγρο-κτηνοτροφικής 

παραγωγής, ο κλάδος ανταποκρίθηκε στις σύγχρονες αγοραστικές ανάγκες και 

καταναλωτικές απαιτήσεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα τελευταία χρόνια, παρά τη -

µέχρι πρόσφατα- έλλειψη ειδικού θεσµικού πλαισίου, αναπτύχθηκαν και 

προωθήθηκαν στην αγορά ιδιωτικά πρότυπα βιολογικής παραγωγής για διάφορα 

εκτρεφόµενα είδη, στοχεύοντας σε ειδικές εθνικές αγορές και οµάδες 

καταναλωτών. 

 

1.2. Οι υδατοκαλλιέργειες στην Ελλάδα  

Η οργανωµένη συστηµατική ενασχόληση µε τις θαλάσσιες ιχθυοκαλλιέργειες 

άρχισε στη χώρα µας στις αρχές της δεκαετίας του 1980, µε στάχο την κάλυψη της 

συνεχώς αυξανόµενης ζήτησης ψαριών. Ο κλάδος των υδατοκαλλιεργειών 

αποτελεί έναν από τους πιο δυναµικά αναπτυσσόµενους της ελληνικής οικονοµίας 
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τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως τη µεγαλύτερη 

παραγωγό χώρα, όσον αφορά την παραγωγή µεσογειακών ευρύαλων ψαριών 

(τσιπούρας και λαβρακίου) (ICAP 2007). 

Στην ανάπτυξη του κλάδου συνέβαλαν σηµαντικά οι κλιµατικές και 

γεωµορφολογικές συνθήκες της χώρας, που ευνοούν την εκτροφή ευρύαλων 

ψαριών, η διαρθρωτική πολιτική ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η µείωση 

των αλιευτικών αποθεµάτων σε συνδυασµό µε την αύξηση της αγοραστικής 

δύναµης των καταναλωτών των Ευρωπαϊκών χωρών, η ενίσχυση της τάσης για 

υγιεινή διατροφή αλλά και οι περιορισµοί που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια 

στην αλιεία (ICAP 2007, Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013).  

Σχετικά µε τη γεωγραφική κατανοµή των παραγωγικών µονάδων, 

παρουσιάζεται σηµαντική συγκέντρωση στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, 

Πελοποννήσου, Ηπείρου, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίων 

Νήσων. 

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη 

περιοχή της Μεσογείου, ασχολούνται κυρίως µε την εκτροφή τσιπούρας (Sparus 

aurata) και λαβρακιού (Dicentrarchus labrax). Η Ελλάδα αποτελεί τη µεγαλύτερη 

παραγωγό χώρα στην παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού στην Ευρώπη, µε 

συνολική παραγωγή 130 χιλ. τόνους για το έτος 2008, η οποία αντιστοιχεί στο 

45,3% της Ευρωπαϊκής αγοράς (HELLASTAT 2009). Άλλα είδη ψαριών που 

εκτρέφονται στην Ελλάδα και συγκαταλέγονται στα «νέα είδη» είναι το µυτάκι 

(Puntazzo puntazzo), το φαγκρί (Pagrus pagrus), ο σαργός (Diplodus sargus), το 

λυθρίνι (Pagellus erythrinus), η συναγρίδα (Dentex dentex), η µουρµούρα 

(Lithognathus mormyrus) και ο κέφαλος (Mugil cephalus). 

__Η εγχώρια παραγωγή τσιπούρας-λαβρακίου παρουσίασε µέσο ετήσιο ρυθµό 

αύξησης 25,5% από το 1993 έως το 2002 η οποία είχε σαν αποτέλεσµα να 

δηµιουργηθούν συνθήκες υπερπροσφοράς στον κλάδο µε ιδιαίτερα αρνητική 

επίπτωση στις τιµές πώλησης. Την περίοδο 2003-2004 το µέγεθος παραγωγής 

υποχώρησε κατά 4 χιλ. τόνους εµφανίζοντας µείωση 4,5% σε σχέση µε το 2002. 

Την τελευταία διετία παρατηρείται εκ νέου άνοδος στην παραγωγή τσιπούρας και 

λαβρακίου, η οποία διαµορφώθηκε το 2006 στους 90.000 τόνους, σηµειώνοντας 

αύξηση 2,3% σε σχέση µε το 2005 (Πίνακας 1.2., ∆ιάγραµµα 1.2) (ICAP 2007).  
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Πίνακας 1.2. : Παραγωγή τσιπούρας – λαβρακιού 1986-2006 (ICAP 2007) 

 

 

∆ιάγραµµα 1.2. : Εξέλιξη εγχώριας παραγωγής τσιπούρας – λαβρακιού 1986-

2006 (ICAP 2007).  

Σύµφωνα µε νεότερη µελέτη της HELLASTAT AE (Οκτώβριος 2009) για την 

αγορά ιχθυοκαλλιέργειας, η διαµόρφωση της παραγωγής τσιπούρας και 

λαβρακιού στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα έτη 2000-

2008 διαµορφώνεται ως εξής, σύµφωνα µε τον Πίνακα 1.3 και το ∆ιάγραµµα 1.3 :  

 

 

 

 

 

Έτος 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Παραγωγή (tn) 100 105 300 550 1.600 3.500 7.500 11.500 14.500 18.700 24.000 

Μεταβολή  (%) -  5 185,7 83,8 190,9 118,8 114,3 53,3 26,1 29 28,3 

Έτος  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Παραγωγή (tn)  26.358 34.644 48.000 56.000 69.000 89.000 86.500 85.000 88.000 90.000 

Μεταβολή  (%)      9,8 31,4 38,6 16,7 23,2 29 -2,8 -1,7 3,5 2,3 
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Πίνακας 1.3. : Ευρωπαϊκή παραγωγή τσιπούρας-λαβρακιού (2000-2008) 

(HELLASTAT 2009). 

  

 

∆ιάγραµµα 1.3. : Ευρωπαϊκή παραγωγή τσιπούρας-λαβρακιού (2008) 

(HELLASTAT 2009). 
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1.3. Εκτρεφόµενα είδη  

Τσιπούρα (Gilthead seabream) 

Συστηµατική κατάταξη 

Επιστ. ονοµασία : Sparus aurata 

                           (Linnaeus, 1758) 

Οµοταξία : Οστεϊχθύες 

Οµοµοταξία : Ακτινοπτερύγιοι 

Υπέρταξη : Τελεόστεοι 

Οικογένεια : Sparidae. 

Εικόνα 1.1. : Ενήλικο άτοµο του είδους 
Sparus aurata (fishbase.org) 

 

Χαρακτηριστικά 

Η τσιπούρα έχει σώµα πλευρικά πιεσµένο, αρκετά ψηλό. Το κεφάλι είναι 

στρογγυλοποιηµένο µε δύο µεγάλα µάτια, στο στόµα έχει την κάτω γνάθο λίγο πιο 

κοντή από την οδοντοστοιχία. Τα δόντια είναι αξιοσηµείωτα και ισχυρά, µε την 

παρουσία κυνόδοντων και τραπεζιτών. Το µοναδικό ραχιαίο πτερύγιο, µακρύ και 

κοντό, αποτελείται από 11 σκληρές και 13-14 µαλακές ακτίνες, ενώ το εδρικό από 

3 σκληρές ακτίνες. Το ουραίο πτερύγιο έχει τα χείλη του µαύρα, ενώ στη µέση του 

ύψους του ραχιαίου πτερυγίου υπάρχει µια "σκοτεινή" ταινία. Η ράχη είναι γκρι-

γαλάζια και τα πλευρά της κίτρινο-ασηµένια. Στο µέτωπο, ανάµεσα στα µάτια έχει 

µια χρυσοκίτρινη λωρίδα µε µορφή V και µια µαύρη. Τα λέπια είναι κτενοειδή. Η 

τσιπούρα µπορεί να φτάσει µήκος µέχρι 70 cm και βάρος 5 κιλά. 

 

Βιότοπος  

Θαλασσινό είδος µε ευρύαλα χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν την 

παραµονή σε υφάλµυρες λεκάνες. Η παράκτια ζώνη µε χαλικώδη βυθό 

αντιπροσωπεύει τον πιο ευνοϊκό για την παρουσία του βιότοπο.  

Κανονικά τα ενήλικα αποµονώνονται για κυνήγι της τροφής σε φυκιάδες (µε 

zoostera). Τα νεαρά άτοµα την άνοιξη προσεγγίζουν σε λιµνοθάλασσες όπου 

µεγαλώνουν µε ταχείς ρυθµούς. Το είδος δεν είναι ανθεκτικό σε χαµηλές 

θερµοκρασίες. 
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∆ιατροφή 

Ψάρι αρπακτικό τρέφεται κατά προτίµηση µε ελασµατοβραχια (δίθυρα), 

µαλάκια και άλλα οστρακοειδή, µαλακόστρακα, τα οποία σπάει µε µεγάλη ευκολία 

- ακόµα και τα πιο ανθεκτικά. Η τσιπούρα µε την τυπική κατασκευή των 

σαρκοφάγων ειδών, έχει 4 πυλωρικές αποφύσεις. 

 

Αναπαραγωγή 

Είδος ερµαφρόδιτο πρωτοανδρικό, φθάνει την γεννητική ωριµότητα κατά το 

πρώτο χρόνο αναπτύσσοντας τις αρσενικές γονάδες που καθίστανται λειτουργικές 

επικρατώντας των ωοθηκών. Κατά την διάρκεια του τρίτου έτους και σε ποικίλες 

περιόδους πραγµατοποιείται υπέρβαση του φύλου και επικράτηση των ωοθηκών 

που ενεργοποιούνται. Συνεπώς άτοµα ηλικίας µεγαλύτερης των 3 ετών είναι κατά 

τεκµήριο θηλυκά. Η αναπαραγωγή γίνεται κατά το χρονικό διάστηµα Οκτώβριο-

Νοέµβριο. Τα θηλυκά γεννούν 300-800.000 ωάρια ανά κιλό βάρους. 

 

Γεωγραφική εξάπλωση 

Η τσιπούρα βρίσκεται σε όλη τη Μεσόγειο, όπου έχει παρατηρηθεί τελευταία 

µια σηµαντική συρρίκνωση των πληθυσµών. Σπάνια απαντάται στη Μαύρη 

Θάλασσα. Στον Ατλαντικό βρίσκεται προς Βορρά µέχρι την Μ. Βρετανία (Νότια 

Αγγλία), ενώ οι ακτές της Σενεγάλης αντιπροσωπεύουν το ισηµερινό όριο. 

 

Λαβράκι (sea bass) 

Συστηµατική κατάταξη 

Επιστ. ονοµασία : Dicentrarchus labrax 

                               (Linnaeus, 1758) 

Τάξη : Perciformi 

Υπόταξη : Percoidei 

Οικογένεια : Serranidae 

Γένος : Dicentrarchus 

Εικόνα 1.2. : Ενήλικο άτοµο του είδους 
Dicentrarchus labrax (fishbase.org) 
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Χαρακτηριστικά 

Το λαβράκι παρουσιάζει επίµηκες σώµα µε κεφάλι που καταλήγει σε ευρύ 

στόµα µε πρόγναθο και κάτω γνάθο προεξέχουσα. Η οδοντοστοιχία, σε πολλές 

σειρές, αποτελείται από δόντια σαν λάχνες και άγκιστρα. 

Το βραγχιακό κάλυµµα, µε µία λίγο ή περισσότερο έντονη σκούρα κηλίδα είναι 

εφοδιασµένο µε δύο πτερύγια, ενώ το προκάλυµµα παρουσιάζει στην κάτω 

πλευρά µια οδόντωση γυρισµένη προς τα εµπρός. Υπάρχουν δύο ραχιαία 

πτερύγια ευδιάκριτα, το κοιλιακό πτερύγιο αποτελείται από 3 αγκαθόµορφες 

ακτίνες το σώµα καλύπτεται µε κτενοειδή λέπια που καταλήγουν στο κεφάλι. Το 

λαβράκι έχει σκούρο χρωµατισµό στη ράχη και στα πλευρά ασηµοπράσινο. Τα 

νεαρά λαβράκια έχουν ευδιάκριτα µαύρα στίγµατα στα πλευρά. Το ενήλικο µπορεί 

να φτάσει µέχρι ένα (1) µέτρο µήκος  και 12 κιλά βάρος. 

 

Βιότοπος  

Αρπακτικό είδος των θερµών νερών, διανύει µία µοναχική γενικά ζωή στην 

παράλια ζώνη. Έχει ευρύαλα και ευρύθερµα χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν 

να ζει σε υφάλµυρα νερά. 

 

∆ιατροφή 

Είναι κατά βάση σαρκοφάγο είδος και η δίαιτά του δικαιολογεί την ύπαρξη ενός 

µικρού µήκους εντέρου και όχι πολυάριθµων πυλωρικών αποφύσεων, που είναι 

τυπικό χαρακτηριστικό των σαρκοφάγων ειδών. Τα καλά χαρακτηριστικά 

κολυµβητή επιτρέπουν στο λαβράκι να αρπάζει είδη µικρών διαστάσεων (Clupeidi, 

Aterinidi κ.λπ.).   

 

Αναπαραγωγή 

Τα αρσενικά φτάνουν τη αναπαραγωγική ωριµότητα σε µικρότερη ηληκία 

(δεύτερος-τρίτος χρόνος) από τα θηλυκά (τρίτος-τέταρτος χρόνος). Η 

αναπαραγωγική περίοδος στην Ελλάδα είναι από το ∆εκέµβριο µέχρι τις αρχές 

Φεβρουαρίου. Τα θηλυκά κάνουν 100-150 χιλιάδες ωάρια ανά κιλό βάρους σε 

περιοχές εκβολών ποταµών. 
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Γεωγραφική εξάπλωση 

Η περιοχή εξάπλωσης καλύπτει όλη τη Μεσόγειο µέχρι τη Μαύρη Θάλασσα, 

συµπεριλαµβανοµένων και των εσωτερικών λιµνοθαλασσών. Επίσης συναντάται 

στις ατλαντικές ακτές της Νορβηγίας ως τις Κανάριες νήσους. 

 

1.4. Οικονοµικά στοιχεία – Στοιχεία αγοράς  

Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα αποτελείται από ένα αρκετά 

µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων (110 εταιρίες το 2008 έναντι 270 εταιριών το 2000 

σύµφωνα µε στοιχεία της HELLASTAT 2009). Οι εταιρίες του κλάδου 

διαφοροποιούνται ως προς το µέγεθος, το βαθµό κάλυψης της αγοράς, τα 

«κανάλια» διανοµής και τον τρόπο µε τον οποίο διανέµουν τα προϊόντα τους 

(συνεργασία µε χονδρεµπόρους, αντιπροσώπους, εταιρίες διανοµής κλπ.). Ο 

κλάδος κυριαρχείται από µικρό αριθµό µεγάλων εταιριών (11 εταιρίες), οι 

περισσότερες εκ των οποίων είναι οργανωµένες ως Όµιλοι επιχειρήσεων, έχοντας 

καθετοποιήσει τη λειτουργία τους. Οι εταιρίες αυτές ελέγχουν περίπου το 70% της 

συνολικής εγχώριας παραγωγής (HELLASTAT 2009). Σηµειώνεται ότι έξι εταιρίες 

είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. 

Το κόστος παραγωγής των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των 

θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών ποικίλλει από µονάδα σε µονάδα και εξαρτάται σε 

µεγάλο βαθµό από το µέγεθος της επιχείρησης και το βαθµό οργάνωσής της. 

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της HELLASTAT το 2009, στις καθετοποιηµένες µονάδες 

(ο γόνος είναι ίδιας παραγωγής) τη µεγαλύτερη συµβολή στο κόστος παραγωγής 

έχουν οι ιχθυοτροφές µε ποσοστό 40% και ακολουθούν ο γόνος µε ποσοστό 10% 

και το εργατικό κόστος µε ποσοστό συµµετοχής 15%. Σε µη καθετοποιηµένες 

µονάδες (που ασχολούνται µόνο µε την πάχυνση) τη µεγαλύτερη συµβολή στο 

κόστος παραγωγής και σε αυτή την κατηγορία έχουν οι ιχθυοτροφές µε ποσοστό 

50%, ακολουθούν ο γόνος µε ποσοστό συµµετοχής 20% και τα εργατικά µε 

αντίστοιχο ποσοστό συµµετοχής 15%. Η µέση τιµή κόστους για την τσιπούρα 

ανέρχεται σε 3,3-3,4 €/κιλό και για το λαβράκι σε 3,6 €/κιλό περίπου. 
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∆ιάγραµµα 1.4. και 1.5. : ∆ιάρθρωση κόστους παραγωγής  (HELLASTAT 2009). 

Το 2008 η τιµή διάθεσης της τσιπούρας ήταν 3,5 €/κιλό και του λαβρακιού 4,6 

€/κιλό, ενώ το 2007 ήταν 4 €/κιλό και 4,75 €/κιλό, αντίστοιχα (HELLASTAT 2009). 

Η ανάπτυξη του κλάδου χωρίς στρατηγικό σχεδιασµό και η απουσία 

επιχειρηµατικότητας προκαλούν φαινόµενα υπερπαραγωγής µε συνέπεια την 

πτώση των τιµών πώλησης και τη συρρίκνωση των περιθωρίων κερδοφορίας των 

εταιριών. Τα χαµηλά περιθώρια κερδοφορίας επιδεινώθηκαν σηµαντικά τα έτη 

2007, 2008. Έτσι, πολλές εταιρίες αδυνατούν να αντεπεξέλθουν και αποχωρούν 

από τον κλάδο, ενώ τα επίπεδα τραπεζικού δανεισµού στον κλάδο 

διαµορφώνονται σε τεράστια ύψη. 
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Το 2006 οι συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων ανήλθαν σε 548,7 εκατ. €, 

ακολουθώντας αυξητική πορεία το χρονικό διάστηµα 2000-2006. Την περίοδο 

2001-2005 ο συνολικός κύκλος εργασιών τους αυξήθηκε µε µέσο ετήσιο ρυθµό 

14,45 % (ICAP 2007). Ο κύκλος εργασιών το 2007 διαµορφώθηκε  σε 709,1 εκατ. 

€, ενώ το 2008 σε 680,9 εκατ. €, παρουσιάζοντας µείωση κατά 4% (HELLASTAT 

2009). 

Το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής τσιπούρας και λαβρακιού κατευθύνεται 

στο εξωτερικό, κυρίως προς άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µέσω 

χονδρεµπόρων ή των εµπορικών δικτύων των µεγαλύτερων εταιριών του κλάδου. 

Συγκεκριµένα, το 75% της εγχώριας παραγωγής εξάγεται, µε κυριότερους 

προορισµούς την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία. Η διάθεση στην εγχώρια 

αγορά πραγµατοποιείται κυρίως µέσω χονδρεµπόρων, ιχθυαγορών και super-

markets. 

Η εγχώρια αγορά τσιπούρας και λαβρακιού αυξήθηκε µε µέσο ετήσιο ρυθµό 

26,2% την περίοδο 1990-2006 (από 905 τόνους σε 37,5 χιλ. τόνους) (ICAP 2007). 

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, το µέγεθος της εγχώριας αγοράς τσιπούρας και 

λαβρακιού ανήλθε το 2007 σε 29 χιλ. τόνους και το 2008 σε 35 χιλ. τόνους 

(HELLASTAT 2009). 

Το διάστηµα 1990-2006 οι εξαγωγές τσιπούρας και λαβρακιού αυξήθηκαν µε 

µέσο ετήσιο ρυθµό 31,4% ( από 695 τόνους σε 55 χιλ. τόνους) (ICAP 2007). Το 

2007 οι εξαγωγές τσιπούρας και λαβρακιού ανήλθαν σε 91 χιλ. τόνους, γεγονός 

που κατατάσσει την ιχθυοκαλλιέργεια στην πρώτη θέση µεταξύ των κλάδων των 

τροφίµων και ποτών (HELLASTAT 2009). 
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∆ιάγραµµα 1.6. : ∆ιάρθρωση εξαγωγών τσιπούρας και λαβρακιού  (HELLASTAT 

2009). 

 

1.5. Βιολογική υδατοκαλλιέργεια  

Τα διατροφικά σκάνδαλα των τελευταίων ετών (νόσος των τρελών αγελάδων, 

γρίπη των πουλερικών, µεταλλαγµένα προϊόντα κλπ.), η βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου, καθώς και η ολοένα αυξανόµενη ανάγκη για προστασία του 

περιβάλλοντος, οδήγησαν στην ανάπτυξη µεθόδων παραγωγής φιλικότερων προς 

το περιβάλλον και στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων. Η διάθεση στη αγορά 

βιολογικών προϊόντων επιτελεί διττό κοινωνικό ρόλο, καθώς, αφενός τροφοδοτεί 

µια ειδική αγορά, καλύπτοντας τη καταναλωτική ζήτηση βιολογικών προϊόντων και 

αφετέρου, προσφέρει αγαθά που η παραγωγική διαδικασία τους συµβάλλει στην 

προστασία του περιβάλλοντος, µέσω της ελαχιστοποίησης των άµεσων και 

έµµεσων επιπτώσεων σε αυτό. 

Η παραγωγή βιολογικών προϊόντων απαιτεί την εφαρµογή ενός 

ολοκληρωµένου συστήµατος  διαχείρισης των εκµεταλλεύσεων και παραγωγής 

τροφίµων, µε το οποίο συνδυάζονται (Μήλιου 2008) : 

α) βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές,  

β) υψηλός βαθµό βιοποικιλότητας,  

γ) διατήρηση των φυσικών πόρων,  

δ) εφαρµογή υψηλού επιπέδου προτύπων στη µεταχείριση των ζώων και  
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ε) παραγωγή που ανταποκρίνεται στη προτίµηση συγκεκριµένης µερίδας 

καταναλωτών, σε προϊόντα που παράγονται µε φυσικές ουσίες και διεργασίες.  

Ανάµεσα στις διάφορες «Ορθές Πρακτικές» που έχουν περιγραφεί διεθνώς, ο 

βιολογικός τρόπος παραγωγής έχει παγιωθεί ως σταθερή αξία, δεδοµένου ότι 

(µέσω της ειδικής σήµανσης) είναι ορατός στο καταναλωτή. Συνεπώς, τα βιολογικά 

προϊόντα αποτελούν διακεκριµένη κατηγορία προϊόντων που ο καταναλωτής 

αναγνωρίζει ως «φυσικά» (Μιχαλόπουλος 2007).  

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί σηµαντικό ενδιαφέρον αναφορικά µε τη 

βιολογική υδατοκαλλιέργεια (organic aquaculture), τόσο από πλευράς παραγωγών 

(είτε µεµονωµένων είτε µέσω Οργανώσεων Παραγωγών), όσο και εµπόρων, 

καταναλωτών και καταναλωτικών οργανώσεων, αρµόδιων διαχειριστικών και 

διοικητικών αρχών και φορέων.  

Η έλλειψη ειδικού θεσµικού πλαισίου µέχρι πρόσφατα και η συνεχώς 

αυξανόµενη απαίτηση των καταναλωτών για βιολογικά προϊόντα, κυρίως στις 

χώρες τις Ε.Ε. µε αυξηµένη περιβαλλοντική συνείδηση, οδήγησαν στην δηµιουργία 

µίας σειράς επιµέρους ιδιωτικών προτύπων βιολογικής πιστοποίησης ή/και 

σήµανσης προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. Στόχος τους είναι η διαφοροποίηση των 

βιολογικών προϊόντων στην αγορά και η ανάδειξη συγκεκριµένων 

χαρακτηριστικών που τα καθιστούν πιο ελκυστικά σε εξειδικευµένες ή γενικότερες 

οµάδες καταναλωτών.  

Η ευρωπαϊκή παραγωγή από τη βιολογική υδατοκαλλιέργεια έφτασε το 2000 

τους 4 χιλ. τόνους,  το 2003 τους 7,5-8 χιλ. τόνους (Lem 2004) (∆ιάγραµµα 1.7) και 

το 2005 τους 10,3 χιλ. τόνους. Η παγκόσµια παραγωγή βιολογικής 

υδατοκαλλιέργειας ανήλθε το 2006 στους 25 χιλ. τόνους, εκ των οποίων 3 χιλ. 

τόνοι παρήχθησαν στην Αµερική (Περού, Εκουαδόρ, Χιλή και Βραζιλία µε 

κυριότερα είδη σολοµό, τιλάπια και γαρίδα), 8 χιλ. τόνοι στην Ασία (µύδια και 

γαρίδες) και 14 χιλ. τόνοι στην Ευρώπη (µε κυριότερα είδη σολοµό, πέστροφα, 

κυπρίνο, τσιπούρα, λαβράκι, οξύρυγχο, τιλάπια και µύδια), αξίας περίπου 70 εκατ. 

€.  
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∆ιάγραµµα 1.7. : Παραγωγή προϊόντων βιολογικής Υδατ/γειας 2003 (Lem, 2004) 

Στη Γαλλία το 2005 υπολογίζεται ότι παρήχθησαν περίπου 160 τόνοι τσιπούρα 

και λαβράκι πιστοποιηµένης βιολογικής εκτροφής (Proffit 2005). Τα τελευταία 5-6 

χρόνια η παραγωγή βιολογικής τσιπούρας και λαβρακιού παρουσίασε αύξηση 

κατά 40% και η αγορά παραµένει ακόµα ελλειµµατική, καθώς εκτιµάται πως η 

Ευρωπαϊκή  αγορά µπορεί να απορροφήσει περί τους 4-6 χιλ. τόνους βιολογικής 

τσιπούρας και λαβρακιού, ή το 2-3% συνολικής συµβατικής παραγωγής, παρά τις 

αυξηµένες τιµές παραγωγού (ex-farm) που κυµαίνονται µεταξύ 8 και 10,5 €/kg 

(Μήλιου 2008).   

Εκτίµηση ειδικού αναλυτή των αγορών του FAO (Lem 2004) υπολογίζει ότι η 

παραγωγή προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας θα πλησιάσει τους 70 χιλ. 

τόνους στο τέλος του 2010, και θα εξαπλασιαστεί µέσα σε µία δεκαετία. Σύµφωνα 

µε την ίδια πηγή, η πιστοποιηµένη παραγωγή βιολογικών προϊόντων 

υδατοκαλλιέργειας θα υπερβεί τους 1 εκ. τόνους το 2030. 

 

1.5.1. Βιολογική υδατοκαλλιέργεια στην Ελλάδα  

Αν και η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην Ε.Ε. στην παραγωγή 

θαλασσινών ειδών εντατικής εκτροφής, η βιολογική υδατοκαλλιέργεια δεν έχει 

αναπτυχθεί αναλόγως και η παραγωγή της είναι πολύ χαµηλότερη από άλλες 

χώρες µε εξίσου ή λιγότερο σηµαντική υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα. 
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Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της ∆/νσης Υδατοκαλλιεργειών & Εσωτ. 

Υδάτων, Γεν. ∆/νση Αλιείας, Υπ.Α.Α.Τ., δεν υπάρχει καταγεγραµµένη παραγωγή 

βιολογικών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα.  Εν τούτοις, είναι γνωστό 

ότι 3 εταιρείες του κλάδου ήδη εκτρέφουν τσιπούρα και λαβράκι µε βιολογικά 

πρωτόκολλα παραγωγής στην Ελλάδα.   

Η αναµενόµενη συνολική βιολογική παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού για το 

2009 υπολογίστηκε περί τους 800 τόνους ετησίως, δηλαδή περί το 0,8% της 

υφιστάµενης συνολικής εθνικής παραγωγής προϊόντων θαλάσσιας 

ιχθυοκαλλιέργειας   (Μήλιου 2008). 

Σύµφωνα µε στοιχεία της ∆/νσης Υδατοκαλλιεργειών & Εσωτ. Υδάτων, Γεν. 

∆/νση Αλιείας, Υπ.Α.Α.Τ., στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΛΙΕΙΑ 

2000-2006 (Μέτρο 4.6 «Καινοτόµα Μέτρα»), εκπονήθηκε από το Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλίας, πειραµατικό έργο µε τίτλο: «Οργανική και Βιολογική υδατοκαλλιέργεια 

τσιπούρας, Πρότυπο πειραµατικό έργο εκτροφής και παραγωγής». Τα 

αποτελέσµατα του πειράµατος ανακοινώθηκαν από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

σε ηµερίδα που διοργανώθηκε στις 17/10/08 στο Βόλο Μαγνησίας. 

Τα βιολογικά ψάρια σιτίζονταν µε το χέρι, µε τροφή σύµφωνη µε το βιολογικό 

πρότυπο Naturland, σε χαµηλές ιχθυοφορτίσεις (7 Kgr/m3), µε ήπιους χειρισµούς 

εξασφαλίζοντας έτσι το ελάχιστο δυνατό stress, χωρίς την χρήση κανενός χηµικού 

/ συνθετικού θεραπευτικού παράγοντα. Με βάση τα αποτελέσµατα που 

παρουσιάστηκαν, τα βιολογικά ψάρια είχαν σε σχέση µε τα συµβατικά : καλύτερη 

ανάπτυξη, λιγότερο λίπος στο ήπαρ, την ίδια λιποπεριεκτικότητα στο φιλέτο (αλλά 

και στις δύο κατηγορίες ήταν πολύ χαµηλή, περίπου 2%), πιο ισορροπηµένο 

προφίλ αµινοξέων, χαµηλότερο Ολικό Μικροβιακό Φορτίο, µηδενικές παθολογικές 

προσβολές, λιγότερες απώλειες και χαµηλότερους δείκτες stress. 

 

1.5.2. Θεσµικό πλαίσιο  

Η τεράστια σηµασία της βιολογικής παραγωγής έγινε αντιληπτή στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση από τα τέλη του 1980. Έτσι, τον Ιούνιο του 1991 το Συµβούλιο 

θέσπισε τον Καν. (ΕΟΚ) αριθµ  2092/91 «περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής 

γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα 

προϊόντα διατροφής», ο οποίος συµπληρώθηκε επανειληµµένα. 
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Μια δεκαετία και πλέον από τους αρχικούς Κανονισµούς, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, έχοντας διαπιστώσει τη µεγάλη ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας, 

ξεκίνησε την επανεξέταση του αρχικού πλαισίου, µε βάση όχι µόνο την 

αποκτηθείσα πείρα, αλλά και τις νέες ανάγκες που είχαν αρχίσει να διαφαίνονται. 

Στόχος ήταν η εύρυθµη λειτουργία της αγοράς βιολογικών προϊόντων, καθώς και η 

διατήρηση της εµπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα µε βιολογική 

σήµανση. Έτσι, στις 28-6-2007 ψηφίσθηκε ο Καν. (ΕΚ) 834/2007, ο οποίος ισχύει 

από 1η Ιανουαρίου 2009, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήµανση των 

βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθµ. 2092/91. 

Σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 η βιολογική παραγωγή επιδιώκει τους 

ακόλουθους γενικούς στόχους : 

 

α) Τη δηµιουργία ενός συστήµατος αειφόρου διαχείρισης της παραγωγής το 

οποίο: 

i) σέβεται τα συστήµατα και τους κύκλους της φύσης, διατηρεί και βελτιώνει την 

κατάσταση των φυσικών πόρων και την ισορροπία µεταξύ αυτών 

ii) συµβάλλει στη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου βιοποικιλότητας 

iii) κάνει υπεύθυνη χρήση των ενεργειακών και των φυσικών πόρων 

iv) ανταποκρίνεται σε υψηλού επιπέδου πρότυπα µεταχείρισης των ζώων και, 

ειδικότερα ικανοποιεί τις ιδιαίτερες ανάγκες συµπεριφοράς των διαφόρων ειδών 

ζώων 

β) Την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας 

γ) Την παραγωγή ευρείας ποικιλίας τροφίµων και άλλων γεωργικών προϊόντων 

που να ανταποκρίνονται στην καταναλωτική ζήτηση για προϊόντα παραγόµενα µε 

διεργασίες που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία, την υγεία 

των φυτών και των ζώων και τις συνθήκες διαβίωσής τους. 

Η βιολογική παραγωγή βασίζεται στις ακόλουθες αρχές : 

α) Κατάλληλος σχεδιασµός και διαχείριση των βιολογικών διεργασιών βάσει 

οικολογικών συστηµάτων που χρησιµοποιούν φυσικούς πόρους στο εσωτερικό 

του συστήµατος µε µεθόδους που: 

i) χρησιµοποιούν ζώντες οργανισµούς και µηχανικές µεθόδους παραγωγής 
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ii) αφορούν εδαφικές φυτοκαλλιέργειες και ζωική παραγωγή ή πρακτική 

ιχθυοκαλλιέργειας η οποία συµµορφώνεται προς την αρχή της αειφόρου 

εκµετάλλευσης της αλιείας 

iii) αποκλείουν τη χρήση Γενετικά Τροποποιηµένων Οργανισµών (Γ.Τ.Ο.) και 

προϊόντων που παράγονται από ή µε Γ.Τ.Ο. εξαιρουµένων των κτηνιατρικών 

φαρµακευτικών προϊόντων 

iv) βασίζονται σε αξιολόγηση του κινδύνου, και στη χρήση προληπτικών και 

προφυλακτικών µέτρων, εφόσον απαιτείται· 

β) Περιορισµός της χρήσης εξωτερικών υλικών. Όταν τα εξωτερικά υλικά είναι 

απαραίτητα, ή ελλείψει των κατάλληλων πρακτικών και µεθόδων διαχείρισης που 

αναφέρονται στο παραπάνω σηµείο α), τα υλικά αυτά περιορίζονται σε: 

i) υλικό βιολογικής παραγωγής 

ii) φυσικές ουσίες ή ουσίες που παράγονται µε φυσικό τρόπο 

iii) ανόργανα λιπάσµατα χαµηλής διαλυτότητας 

γ) Αυστηρός περιορισµός της χρήσης συνθετικών χηµικών υλικών στις 

εξαιρετικές περιπτώσεις όταν: 

i) δεν υπάρχουν οι κατάλληλες πρακτικές διαχείρισης και 

ii) εφόσον δεν διατίθενται στην αγορά τα εξωτερικά υλικά που αναφέρονται στο 

στοιχείο β) και 

iii) η χρήση εξωτερικών υλικών που αναφέρονται στο στοιχείο β) συµβάλλει στη 

δηµιουργία απαράδεκτων περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Όπου συντρέχει λόγος γίνεται προσαρµογή, στο πλαίσιο του συγκεκριµένου  

κανονισµού, των κανόνων της βιολογικής παραγωγής λαµβάνοντας πάντα υπόψη 

την υγειονοµική κατάσταση, τις περιφερειακές κλιµατικές διαφορές και τις τοπικές 

συνθήκες, τα στάδια ανάπτυξης και τις ειδικές κτηνοτροφικές πρακτικές. 

 
Κανόνες παραγωγής για τα ζώα  υδατοκαλλιέργειας  

Σύµφωνα µε τον Καν (ΕΚ) 834/2007, για τη βιολογική υδατοκαλλιέργεια, 

πρέπει να εφαρµόζονται επιπλέον και µια σειρά ειδικών διατάξεων όπως :  

α)  Αναφορικά µε την προέλευση των ζώων υδατοκαλλιέργειας : 

i) η βιολογική υδατοκαλλιέργεια να βασίζεται στην εκτροφή νέων ζώων που 

προέρχονται από βιολογικούς γεννήτορες και από βιολογικές εκµεταλλεύσεις 
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ii) όταν δεν υπάρχουν νέα ζώα από βιολογικούς γεννήτορες ή βιολογικές 

εκµεταλλεύσεις, επιτρέπεται να εισάγονται σε εκµετάλλευση ζώα που δεν έχουν 

εκτραφεί µε βιολογική µέθοδο, υπό ειδικούς όρους. 

β) Σχετικά µε τις κτηνοτροφικές πρακτικές (παραγωγική διαδικασία) : 

i) το προσωπικό που διαχειρίζεται το ζωικό κεφάλαιο να διαθέτει τις 

απαραίτητες βασικές γνώσεις και δεξιότητες όσον αφορά την υγεία και τις ανάγκες 

προστασίας των ζώων 

ii) τα εφαρµοζόµενα πρωτόκολλα παραγωγής και καθηµερινής διαχείρισης, 

συµπεριλαµβανοµένων της σίτισης, του σχεδιασµού των εγκαταστάσεων, της 

πυκνότητας των ζώων και της ποιότητας του νερού, να εξασφαλίζουν την κάλυψη 

των αναγκών της ανάπτυξης, της φυσιολογίας και της συµπεριφοράς των ζώων 

iii) οι πρακτικές παραγωγής να ελαχιστοποιούν τις αρνητικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις, συµπεριλαµβανοµένης της διαφυγής εκτρεφόµενων ζώων.  

iv) τα άτοµα βιολογικής εκτροφής να διατηρούνται χωριστά από τα υπόλοιπα 

εκτρεφόµενα (συµβατικά άτοµα) 

v) κατά τη µεταφορά, να εξασφαλίζεται η διατήρηση καλών συνθηκών 

διαβίωσης των ζώων 

vi) η ταλαιπωρία των παραγόµενων ζώων να περιορίζεται στο ελάχιστο, 

συµπεριλαµβανοµένης της στιγµής της θανάτωσης. 

γ) Αναφορικά µε την αναπαραγωγή : 

i)   δεν επιτρέπεται η χρήση τεχνητής πρόκλησης πολυπλοειδίας, τεχνητός 

υβριδισµός, η κλωνοποίηση και παραγωγή στελεχών ενός µόνον φύλου, παρά 

µόνον µέσω µη µηχανικής επιλογής (επιλογή µόνο µε το χέρι) 

ii)  επιλογή των κατάλληλων ατόµων για αναπαραγωγή  

iii) µπορούν να καθορίζονται ειδικές συνθήκες για τα συγκεκριµένα είδη για τη 

διαχείριση των γεννητόρων, τις διασταυρώσεις και την παραγωγή νεαρών ζώων. 

δ) Ως προς τις τροφές των εκτρεφόµενων ψαριών και καρκινοειδών : 

i) τα ζώα να τρέφονται µε ανάλογες τροφές οι οποίες να καλύπτουν τις 

διατροφικές τους απαιτήσεις στα διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους 
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ii) το φυτικό µέρος των τροφών να προέρχεται από βιολογική παραγωγή, ενώ 

το µέρος των τροφών που προέρχεται από υδρόβια ζώα να προέρχεται από 

αειφόρο εκµετάλλευση της αλιείας 

iii) στην περίπτωση µη βιολογικών υλικών τροφών φυτικής προέλευσης, 

υλικών τροφών ζωικής και ανόργανης προέλευσης, πρόσθετων υλών ζωοτροφών, 

ορισµένα προϊόντα που χρησιµοποιούνται στη διατροφή των ζώων και βοηθητικά 

µέσα επεξεργασίας χρησιµοποιούνται µόνον εάν έχουν εγκριθεί για χρήση σε 

βιολογική παραγωγή δυνάµει του άρθρου 16 του Καν (ΕΚ) 834/2007  

iv) δεν επιτρέπεται η χρήση αυξητικών παραγόντων και συνθετικών αµινοξέων. 

ε) Για τα δίθυρα µαλάκια, καθώς και για άλλα είδη που δεν τρέφονται τεχνητά 

από τον άνθρωπο, αλλά µε  φυσικό πλαγκτόν : 

i) τα συγκεκριµένα διηθούντα ζώα να αναπτύσσονται σε συνθήκες που 

διασφαλίζουν την πλήρη κάλυψη των διατροφικών απαιτήσεων τους από τη φύση, 

πλην των περιπτώσεων των νεαρών οργανισµών που αναπτύσσονται σε 

εκκολαπτήρια και σηµεία αναπαραγωγής 

ii) να εκτρέφονται σε ύδατα που πληρούν τα κριτήρια των ζωνών κατηγορίας Α 

ή Β όπως ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 854/20041 

iii) οι περιοχές ανάπτυξής τους να είναι υψηλής οικολογικής ποιότητας, όπως 

ορίζεται στην οδηγία 2000/60/ΕΚ2, και στην οδηγία 2006/113/ΕΚ3.  

στ) Ως προς την η πρόληψη των ασθενειών και την κτηνιατρική αγωγή: 

i) η πρόληψη των ασθενειών να βασίζεται στη διατήρηση των ζώων υπό 

άριστες συνθήκες µε την κατάλληλη εγκατάσταση της εκµετάλλευσης, τον άριστο 

σχεδιασµό της εκµετάλλευσης, την εφαρµογή ορθών κτηνιατρικών και 

διαχειριστικών πρακτικών, συµπεριλαµβανοµένων του τακτικού καθαρισµού και 

της τακτικής απολύµανσης των χώρων, της χορήγησης ζωοτροφών υψηλής 

ποιότητας, της εξασφάλισης της κατάλληλης πυκνότητας των ζώων και της 

επιλογής  των φυλών και των στελεχών 

 
1 Καν. (ΕΚ) αρίθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 
2004, «για τον καθορισµό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσηµων ελέγχων στα 
προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο». 
2 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 
2000 «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων». 
3 Οδηγία 2006/113/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 
2006, «περί της απαιτούµενης ποιότητας των υδάτων για οστρακοειδή». 
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ii) οι ασθένειες να αντιµετωπίζονται αµέσως, ώστε να αποφεύγεται η 

ταλαιπωρία των ζώων. Μόνο όταν κρίνεται απολύτως απαραίτητο, και υπό 

αυστηρές προϋποθέσεις, επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται αλλοπαθητικά 

συνθετικά χηµικά κτηνιατρικά φάρµακα, µεταξύ άλλων και αντιβιοτικά, και εφόσον 

αντενδείκνυται η χρήση φυτοθεραπευτικών, οµοιοπαθητικών και λοιπών 

προϊόντων  

iii) επιτρέπεται η χρήση ανοσολογικών κτηνιατρικών φαρµάκων (εµβόλια) 

iv) επιτρέπονται οι θεραπευτικές αγωγές που επιβάλλονται βάσει της κοινοτικής 

νοµοθεσίας όσον αφορά την υγεία του ανθρώπου και των ζώων. 

ζ) Όσον αφορά τον καθαρισµό και την απολύµανση, τα προϊόντα που 

χρησιµοποιούνται σε δεξαµενές, κλωβούς, κτίρια και εγκαταστάσεις να έχουν 

εγκριθεί για χρήση σε βιολογικές παραγωγές σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Καν 

(ΕΚ) 834/2007. 

Στον Καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ορίζονται οι βασικές αρχές και κανόνες 

παραγωγής βιολογικής υδατοκαλλιέργειας, χωρίς όµως να εξειδικεύονται οι 

επιµέρους κανόνες παραγωγής για κάθε τύπο καλλιέργειας και εκτροφής. Έτσι, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ψήφισε τον Καν. (ΕΚ) 889/2008 σχετικά «µε τη θέσπιση 

λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007, όσον αφορά τη 

θέσπιση λεπτοµερών κανόνων για τη βιολογική παραγωγή ζώων 

υδατοκαλλιέργειας και φυκιών». 

Ο Καν. (ΕΚ) 889/2008 τροποποιήθηκε µε τον Καν. (ΕΚ) 710/2009 της 5ης 

Αυγούστου 2009 ο οποίος ισχύει σήµερα για τη βιολογική παραγωγή ζώων 

υδατοκαλλιέργειας και φυκιών. 

Στον τελευταίο Κανονισµό περιγράφονται και εξειδικεύονται λεπτοµερώς 

µεταξύ άλλων θέµατα όπως : 

� Η υδάτινη περιοχή εκτροφής βιολογικών φυκών και ζώων υδατοκαλλιέργειας η 

οποία είναι σηµαντική για την παραγωγή ασφαλών και υψηλής ποιότητας 

προϊόντων, αλλά και µε ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θα πρέπει να 

εκπονηθεί σχέδιο βιώσιµης διαχείρισης µε συγκεκριµένα µέτρα. 

� Ο καθορισµός αποστάσεων διαχωρισµού µονάδων βιολογικής και µη 

βιολογικής υδατοκαλλιέργειας. 
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� Η εισαγωγή µη βιολογικών γεννητόρων και ιχθυδίων, εφόσον δεν υπάρχουν 

βιολογικά. 

� Τα συστήµατα διαχείρισης και συγκράτησης (κατασκευή κλωβών, δεξαµενών) 

να πληρούν τις προϋποθέσεις καλής µεταχείρισης των ζώων. Επίσης ο 

καθορισµός µέγιστης ιχθυοφόρτισης για την ελαχιστοποίηση κινδύνων. 

� Η µη χρήση κλειστών κυκλωµάτων για υδατοκαλλιέργεια (ενεργοβόρα 

συστήµατα), λόγω της αρχής σύµφωνα µε την οποία η βιολογική παραγωγή 

πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στη φύση.    

� Πρακτική υδατοκαλλιέργειας σύµφωνη προς την αρχή της αειφόρου 

εκµετάλλευσης της αλιείας. Η υδατοκαλλιέργεια να διαφυλάσσει τη 

βιοποικιλότητα των υδάτινων οικοσυστηµάτων. 

� Οι ζωοτροφές που προορίζονται για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας να καλύπτουν 

τις διατροφικές τους ανάγκες, να πληρούν την υγειονοµική απαίτηση και να µην 

προέρχονται από το ίδιο ζώο. Να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις. 

� Οι πρώτες ύλες για τη διατροφή σαρκοφάγων ιχθύων να προέρχονται από 

βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής 

Αλιευτικής Πολιτικής ή να συνίσταται σε βιολογικές ζωοτροφές προερχόµενες 

από βιολογική υδατοκαλλιέργεια. 

� Η χρήση ορισµένων ουσιών στις ιχθυοτροφές γίνεται υπό συγκεκριµένους 

όρους. 

� Η διαχείριση της υγείας των ζώων η οποία πρέπει να βασίζεται στην πρόληψη 

των ασθενειών.  Η χρήση ουσιών για καθαρισµό και απολύµανση επιτρέπεται 

υπό συγκεκριµένους όρους. 

� Οι προφυλάξεις κατά το χειρισµό και τη µεταφορά ζώντων ιχθύων. 

� Η µετατροπή σε βιολογική παραγωγή απαιτεί ορισµένη περίοδο προσαρµογής 

όλων των µέσων.  

Στα Άρθρα του εν λόγω Κανονισµού περιγράφονται λεπτοµερώς οι κανόνες για 

τα παραπάνω θέµατα στο  Κεφάλαιο 1α για την παραγωγή φυκών και στο 

Κεφάλαιο 2α για την παραγωγή ζώων υδατοκαλλιέργειας, καθώς και στα 

Παραρτήµατα. 
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Ειδικότερα, για την εκτροφή βιολογικής τσιπούρας και λαβρακιού σε 

ιχθυοκλωβούς (η οποία αφορά και την παρούσα εργασία), στο συγκεκριµένο 

Κανονισµό προβλέπονται (τα περισσότερα σηµεία είναι κοινά και για άλλα ψάρια 

βιολογικής εκτροφής): 

� Τουλάχιστον τα τελευταία δύο τρίτα της διάρκειας του κύκλου παραγωγής των 

ψαριών να αποτελούν αντικείµενο βιολογικής διαχείρισης (εφόσον δεν είναι 

διαθέσιµα βιολογικά ιχθύδια). 

� Το περιβάλλον εκτροφής των ψαριών να εξασφαλίζει την άνετη διαβίωσή τους, 

το νερό να είναι καλής ποιότητας µε επαρκή επίπεδα οξυγόνου, οι συνθήκες 

θερµοκρασίας και φωτισµού συµβατές µε τις απαιτήσεις των ειδών. 

� Η µέγιστη ιχθυοφόρτηση δεν θα ξεπερνά τα 15 kg/m3. 

� Οι ιχθυοκλωβοί να λειτουργούν έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος 

διαφυγής ψαριών στο τοπικό οικοσύστηµα. Να βρίσκονται σε περιοχή όπου η 

ροή, το βάθος και ο ρυθµός ανταλλαγής υδάτων είναι κατάλληλοι για την 

ελαχιστοποίηση επιπτώσεων στο βυθό και τη γύρω υδάτινη µάζα. Ο 

σχεδιασµός, η κατασκευή και η συντήρησή τους να τους καθιστούν 

κατάλληλους για την έκθεσή τους στο θαλάσσιο περιβάλλον.  

� Πραγµατοποιούνται ελάχιστοι χειρισµοί των ψαριών µε µεγάλη προσοχή και 

χρησιµοποιούνται κατάλληλος εξοπλισµός και πρωτόκολλα για την αποφυγή 

πιέσεων και σωµατικών βλαβών. 

� Οι ιχθυοτροφές να είναι από βιολογικά προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, 

ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια από υπολείµµατα βιολογικής  υδατοκαλλιέργειας, 

ιχθυάλευρα, ιχθυέλαια και συστατικά ιχθύων που προέρχονται από 

υπολείµµατα ιχθύων που έχουν ήδη αλιευθεί για ανθρώπινη κατανάλωση στο 

πλαίσιο βιώσιµης αλιείας, βιολογικά υλικά φυτικής και ζωικής προέλευσης 

σύµφωνα µε το παράρτηµα V του συγκεκριµένου Κανονισµού και του  Καν. 

(ΕΚ) 889/2008. Το σιτηρέσιο µπορεί να περιέχει 60% κατ’ ανώτατο όριο 

βιολογικά φυτικά προϊόντα. 

� Οι ουσίες που επιτρέπονται για καθαρισµό και απολύµανση εξοπλισµού 

παρουσία των ιχθύων είναι ανθρακικό ασβέστιο (εννοείται η απαγόρευση 

antifouling για τον καθαρισµό διχτυών). 
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� Λαµβάνονται µέτρα πρόληψης ασθενειών και στην περίπτωση παρουσίας 

ασθένειας εφαρµόζεται κτηνιατρική αγωγή µε ουσίες από φυτά, ζώα ή ορυκτά 

σε οµοιοπαθητική αραίωση ή φυτά και τα εκχυλίσµατά τους χωρίς αναισθητική 

δράση ή ουσίες όπως ιχνοστοιχεία, µέταλλα, εγκεκριµένα προβιοτικά. Η χρήση 

αλλοπαθητικής αγωγής επιτρέπεται δύο φορές ετησίως µε εξαίρεση τους 

εµβολιασµούς και τα υποχρεωτικά προγράµµατα εκρίζωσης ασθενειών. 

� Η υδρανάπαυση καθορίζεται από την αρµόδια αρχή, αν είναι αναγκαία. 

� Κατά τη µεταφορά η ιχθυοφόρτηση δεν πρέπει να φθάνει σε επίπεδα που 

καθίστανται επιζήµια για τα είδη. 

Οι Καν. (ΕΚ) 834/2007 και Καν. (ΕΚ) 710/2009 παρατίθενται στο 1ο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.  

  

1.5.3. Πρότυπα και φορείς πιστοποίησης  

Από το 1998, για την αποτελεσµατικότερη αποδοχή και ένταξη των ιδιωτικών 

προτύπων βιολογικής πιστοποίησης ή/και σήµανσης προϊόντων 

υδατοκαλλιέργειας στην αγορά, η ∆ιεθνής Οµοσπονδία Κινηµάτων Οργανικής 

(Βιολογικής) Καλλιέργειας (IFOAM – International Federation of Organic 

Agriculture Movements), ως ο αρµόδιος εποπτικός Φορέας για τα βιολογικά 

προϊόντα, ενέκρινε και εξέδωσε µία σειρά από σχετικές οδηγίες για την βιολογική 

υδατοκαλλιέργεια. Οι οδηγίες αυτές υιοθετήθηκαν και από άλλους εθνικούς φορείς, 

µε αποτέλεσµα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας µε σήµανση βιολογικής παραγωγής 

να εµφανίζονται όλο και συχνότερα στο διεθνές εµπόριο, ενώ από το 2005 οι 

οδηγίες αυτές οριστικοποιήθηκαν και αποτελούν µέρος των δεσµευτικών οδηγιών 

και κανόνων του φορέα αυτού. 

Σήµερα παγκοσµίως λειτουργούν αρκετά πρότυπα πιστοποίησης βιολογικής 

υδατοκαλλιέργειας, από ιδιωτικούς και µη κυβερνητικούς κυρίως φορείς, χωρίς 

όµως όλα να τυγχάνουν της αναγνώρισης των ειδικευµένων εθνικών και διεθνών 

οργανισµών και φορέων (Ε.Ε. IFOAM). Επίσηµα αναγνωρισµένα, µέχρι το τέλος 

του 2007 ήταν τα παρακάτω (αλφαβητική σειρά) (Μήλιου 2008)  : 
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Agriculture Biologique (AB) Γαλλία 

Bio Austria Αυστρία 

Bio Suisse Ελβετία 

Bioloand Γερµανία 

Bio Gro Νέα Ζηλανδία 

Debio Νορβηγία 

Krav Σουηδία 

Naturland Γερµανία 

NASAA 

(National Asssociation for Sustainable 
Aquaculture in Australia) 

Αυστραλία 

Organic Food Federation Ην. Βασίλειο 

Soil Association Ην. Βασίλειο 

 

Οι γενικές αρχές των προτύπων αυτών βασίστηκαν σε ένα σχέδιο 

προδιαγραφών και απαιτήσεων που αναπτύχθηκε από τον IFOAM, και αφορούσε 

την εκτροφή σαρκοφάγων, φυτοφάγων και παµφάγων υδρόβιων οργανισµών, που 

παράγονται σε κλειστά ή ανοιχτά συστήµατα, σε κλωβούς ή χερσαίες 

εγκαταστάσεις. Έτσι, παρά τα διαφορετικά υφιστάµενα πρότυπα πιστοποίησης, 

και τις σηµαντικές πολλές φορές διαφορές µεταξύ τους, υπάρχουν κάποιες 

«ανελαστικές» προϋποθέσεις που διέπουν τα πρότυπα αυτά, όπως: 

� Χαµηλή πυκνότητα εκτρεφοµένων πληθυσµών.  

� Όχι χρήση γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών ή παράγωγα αυτών.  

� Όχι χρήση αµινοξέων, συνθετικών χρωστικών και γενικότερα τεχνικών ουσιών. 

� Όχι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

� Φυσική αναπαραγωγή. 

� Πρώτες ύλες ελεγχόµενης και βιολογικής προέλευσης. Η τροφή θα πρέπει να 

είναι βιολογική (υπάρχουν αντίστοιχα ειδικοί κανόνες όπως µη χρήση Γ.Τ.Ο., 

ιχθυάλευρα προερχόµενα από µη επιβλαβείς µεθόδους αλιείας κλπ). 

� Αποφυγή χρήσης φαρµάκων.  
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� Προτίµηση στη πολυκαλλιέργεια (όπου είναι εφικτό). 

Τα παραπάνω πρότυπα, είτε κρατικά είτε ιδιωτικά, αναπτύσσονται µε στόχο να 

καλύψουν κυρίως τις ανάγκες των εθνικών αγορών προέλευσης τους. Τόσο τα  

κρατικά όσο και τα ιδιωτικά πρότυπα  οφείλουν να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 

των σχετικών Κοινοτικών Κανονισµών και να έχουν την επίσηµη αναγνώριση των 

αρµόδιων Εθνικών ελεγκτικών και εποπτικών αρχών.  

Λόγω της καθυστέρησης από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής της θέσπισης 

των λεπτοµερέστερων και ειδικότερων αυτών κανόνων παραγωγής, δύο κράτη 

µέλη προέβησαν στη δηµιουργία Εθνικών προτύπων βιολογικής 

υδατοκαλλιέργειας. 

Η Γαλλία έχει ανεπτυγµένο πλαίσιο προτύπων που καλύπτει σολοµοειδή, 

τσιπούρα και λαβράκι, καλκάνι, µπακαλιάρο γαρίδα. Αντίστοιχα, στη ∆ανία το 

Πρότυπο που έχει αναπτυχθεί για να καλύπτει τη βιολογική ιχθυοκαλλιέργεια 

υπάρχει από το 2004, ενώ στην Ιρλανδία υπάρχει Εθνικό Πρότυπο Πιστοποίησης 

σολοµού (πρώτη εκτροφή βιολογικού το 1992). 

Στις χώρες µε ανεπτυγµένη αντίληψη και µεγαλύτερη εµπειρία στη παραγωγή 

και εµπορία προϊόντων βιολογικής παραγωγής, όπου η ενηµέρωση των 

καταναλωτών είναι υψηλότερη, οι απαιτήσεις της αγοράς είναι µεγαλύτερες. ∆εν  

αρκεί λοιπόν µόνο η επισήµανση ενός προϊόντος µε ένα σήµα ότι είναι βιολογικής 

παραγωγής, αλλά απαιτείται η αναγνώριση / διαπίστευση αυτού από 

ανεξάρτητους και ειδικευµένους φορείς που µπορούν να εγγυηθούν την αξιοπιστία 

τους και θέτουν τους ελάχιστους κοινούς κανόνες που αφορούν στη παραγωγική 

διαδικασία ενός προϊόντος. Στη βιολογική παραγωγή, ο σηµαντικότερος φορέας, 

όπως προαναφέρθηκε, είναι η ∆ιεθνής Οµοσπονδία Κινηµάτων Βιολογικής 

Γεωργίας–I.F.O.A.M. (International Federation of Organic Agriculture Movements), 

η οποία θέτει δεσµευτικούς όρους και έχει αναπτύξει δεσµευτικούς κανόνες στους 

τοµείς παραγωγής και επεξεργασίας προϊόντων βιολογικής παραγωγής. 

Η I.F.O.A.M. αποτελεί µία εγγύηση για την πιστότητα των βιολογικών 

προϊόντων, µέσω του Συστήµατος Βιολογικής Εγγύησης (I.F.O.A.M.- O.G.S.,  

Organic Guarantee System). Το σύστηµα αυτό επιχειρεί να εξισώσει τους 

διαφορετικούς φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων θέτοντας το πλαίσιο 

για ένα πιο οργανωµένο και αξιόπιστο τρόπο εµπορίας. 

Οι δύο πυλώνες του Συστήµατος Βιολογικής Εγγύησης (I.F.O.A.M.-O.G.S.) είναι: 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:10 EEST - 54.219.128.100



                                                                                                                                    26 

� Ι.F.O.A.M.- I.B.S. :  Βασικά Πρότυπα Βιολογικής Παραγωγής (I.F.O.A.M. 

Basic Standards for Organic Production), το οποίο παρέχει τις βασικές 

αρχές, τους κανόνες και τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να 

πληρούν οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων 

� I.F.O.A.M.-I.A.C. : Κριτήρια ∆ιαπίστευσης για τη Πιστοποίησης Βιολογικής 

Παραγωγής & Επεξεργασίας (I.F.O.A.M. Accreditation Criteria for 

Certification of Organic Production & Processing), το οποίο βασίζεται στο 

Πρότυπο  ISO-65 για τη λειτουργία φορέων πιστοποίησης, προσαρµοσµένο 

στις ειδικές απαιτήσεις διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης βιολογικών 

προϊόντων. 

Με την επέκταση της βιολογικής παραγωγής και στην υδατοκαλλιέργεια, η 

I.F.O.A.M. σύστησε οµάδα εργασίας – αποτελούµενη από ειδικευµένους 

επιστήµονες και εµπειρογνώµονες του χώρου – για την ανάπτυξη των 

προδιαγραφών βιολογικής υδατοκαλλιέργειας. Οι προτάσεις τις οµάδας αυτής 

οριστικοποιήθηκαν το 2005 και συµπεριλήφθηκαν στα Βασικά Πρότυπα 

Βιολογικής Παραγωγής της  I.F.O.A.M. 

Στην Ελλάδα λειτουργούν 6 ιδιωτικοί Οργανισµοί Ελέγχου πιστοποίησης 

βιολογικών προϊόντων, οι οποίοι µέχρι σήµερα πιστοποιούν προϊόντα αγροτικής 

παραγωγής, χωρίς όµως να έχουν επεκταθεί στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.  

Όσον αφορά τους παραπάνω Οργανισµούς Ελέγχου, ο αρµόδιος για την 

αξιολόγηση, έγκριση και επίβλεψη ιδιωτικών φορέων που δραστηριοποιούνται 

στην πιστοποίηση της εφαρµογής των προβλεπόµενων τυποποιητικών 

εγγράφων, είναι ο Οργανισµός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών 

Προϊόντων (Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π.), µε διακριτικό τίτλο AGROCERT. Ο AGROCERT είναι 

ο µόνος φορέας που έχει αναπτύξει ένα ειδικό πλαίσιο ∆ιαχείρισης για τη 

∆ιασφάλιση της Ποιότητας των Προϊόντων Ιχθυοκαλλιέργειας. 

 

1.5.4. Φορέας και Πρότυπο πιστοποίησης Naturland ( Γερµανία) 

Στη συγκεκριµένη παράγραφο γίνεται µία συνοπτική 

παρουσίαση του φορέα πιστοποίησης βιολογικής υδατοκαλλιέργειας Naturland 

(Γερµανία) - και είναι διαπιστευµένη από την I.F.O.A.M., ενώ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο  

της εργασίας παρουσιάζεται αναλυτικά το Πρότυπο και οι προδιαγραφές 

πιστοποίησης του φορέα αυτού (Μήλιου 2008).   
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Το Πρότυπο αυτό χρησιµοποιείται στη µονάδα ιχθυοκαλλιέργειας στην οποία 

πραγµατοποιήθηκε η βιολογική εκτροφή τσιπούρας και λαβρακιού στην παρούσα 

εργασία. 

Ο Naturland προωθεί τη βιολογική παραγωγή σε παγκόσµιο επίπεδο και τα 

46.000 µέλη του τον κατατάσσουν ως ένα από τους µεγαλύτερους οργανισµούς 

βιολογικής παραγωγής και πιστοποίησης.  

Ο Naturland αποτελεί µέλος του ∆ιεθνούς Οργανισµού I.F.O.A.M. και το 1987 

ήταν ο πρώτος Γερµανικός Πιστοποιητικός Οργανισµός Βιολογικής Γεωργίας που 

ολοκλήρωσε επιτυχώς το πρόγραµµα για την αναγνώριση από την I.F.O.A.M. και 

έλαβε τη σχετική έγκριση. Επιπλέον, το 1998 ο Naturland αναγνωρίστηκε και 

σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο DIN EN 45011/ISO 65. 

Τα πρότυπα του Naturland προϋπήρχαν της έκδοσης των πρώτων 

κανονισµών της Ε.Ε. για τη βιολογική παραγωγή. Τα πρότυπα αυτά, δεν 

περιορίζονται µόνο στην ανάπτυξη συγκεκριµένων µεθόδων παραγωγής όπως 

περιγράφονται στα αντίστοιχα πρότυπα φυτικής και ζωικής παραγωγής, αλλά 

αναπτύχθηκαν ειδικότερα πρότυπα για να καλύψουν πεδία ειδικών απαιτήσεων 

όπως κηπευτικά, αµπελοκαλλιέργεια, µελισσοκοµία, συλλογή άγριων προϊόντων 

και υδατοκαλλιέργειες. Η κοινή βάση όλων των προτύπων Naturland είναι η 

ενδυνάµωση της διαχείρισης, η προστασία της φύσης και του κλίµατος, διατήρηση 

του εδάφους, αέρα και ύδατος καθώς και η προστασία των καταναλωτών. 

Η πιστοποίηση βιολογικής υδατοκαλλιέργειας, όπως εφαρµόζεται στην πράξη 

σύµφωνα µε τα Πρότυπα Naturland έχει γίνει πλέον ευρέως αποδεκτή από την 

αγορά και τους καταναλωτές.  

Ο Naturland ανέπτυξε τα πρώτα πρότυπα βιολογικής πιστοποίησης 

υδατοκαλλιέργειας το 1995, ξεκινώντας µε κυπρίνο (Cyprinus carpio) και 

συνεχίζοντας µε διάφορα σολοµοειδή, δίθυρα µαλάκια και γαρίδες. Ο Naturland 

έχει εγκαινιάσει ποικίλα διεθνή προγράµµατα για τη βιολογική ιχθυοκαλλιέργεια, τα 

περισσότερα από τα οποία σχετίζονται µε την ανάπτυξη προτύπων και πιλοτικών 

µονάδων στην Ευρώπη, στη Λατινική Αµερική και στην Ασία. Σήµερα, πιστοποιεί 

µια ευρεία σειρά διαφορετικών ειδών. Περισσότερες από 30 µονάδες 

ιχθυοκαλλιέργειας, εντός και εκτός Γερµανίας έχουν πιστοποιηθεί από το 

Naturland. 
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 Τα πιστοποιηµένα προϊόντα του φορέα πωλούνται διεθνώς και τυγχάνουν 

ιδιαίτερης αναγνώρισης µεταξύ των φορέων της αγοράς. Τα είδη που το πρότυπο 

πιστοποιεί είναι:   

• Σολοµός Ατλαντικού (Salmo salar) 

• Βακαλάος Ατλαντικού (Gadus morhua) 

• Aρκτοσαλβελίνος (Salvelinus alpinus) 

• Γαρίδα τίγρης (Penaeus monodon) 

• Κυπρίνος (Cyprinus carpio) 

• Λαβράκι (Dicentrarchus labrax) 

• Τσιπούρα (Sparus auratus) 

• Παγκάσιος (Pangasius hypophthalamus) 

• Γαρίδα Κεντρικής Αµερικής (Penaeus vannamei) 

• Πέστροφα (Oncorhynchus mykisss) 

• Τιλάπια (Oreochromis spp.) 

Λόγω του έντονου ενδιαφέροντος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την εκτροφή 

βιολογικών ψαριών, ο φορέας προχώρησε το Νοέµβριο 2009 στην έκδοση 

ειδικών παραµέτρων, συγκεκριµένα για τη βιολογική υδατοκαλλιέργεια (Naturland 

Standards for Organic Aquaculture 2009). Ειδικότερα, αναφέρεται στις συνθήκες 

εκτροφής βιολογικής τσιπούρας και λαβρακιού, πάνω στις οποίες στηρίχθηκε και 

η εκτροφή της εργασίας (αναλυτική περιγραφή Κεφάλαιο 2-Παράγραφος 2.4.). 

 
1.6. Σκοπός της εργασίας  

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η σύγκριση της εκτροφής των ειδών 

τσιπούρας και λαβρακιού σε διαφορετικές συνθήκες περιβάλλοντος, διατροφής και 

διαχείρισης (βιολογική και συµβατική) σε σχέση µε : i) την αύξηση βάρους και την 

αξιοποίηση της τροφής ii) το κόστος παραγωγής iii) τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

τους. 

Η πρωτοτυπία της εργασίας έγκειται στη συγκριτική µελέτη των 

αποτελεσµάτων, που αφορούν τις 3 παραπάνω παραµέτρους,  µεταξύ βιολογικού 

και συµβατικού ψαριού σε πραγµατικές συνθήκες παραγωγής και όχι απλά σε 

πιλοτικό ή εργαστηριακό επίπεδο, έτσι ώστε να διερευνηθούν οι προοπτικές 

ανάπτυξης του βιολογικού ψαριού στη χώρα µας, η κερδοφορία και βιωσιµότητα 

του κλάδου, η παραγωγή προϊόντος υψηλότερης διατροφικής και γευστικής αξίας 

και η συµβολή στην προστασία του περιβάλλοντος .  
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

2.1. Τοποθεσία πραγµατοποίησης της εργασίας    

Η εκτροφή των βιολογικών και συµβατικών ψαριών (τσιπούρα και λαβράκι) 

πραγµατοποιήθηκε σε πλωτούς ιχθυοκλωβούς της εταιρίας «ΓΑΛΑΞΙ∆Ι 

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» µε έδρα τη θέση Ανεµοκάµπι ∆ήµου 

Γαλαξιδίου, Νοµού Φωκίδας. Οι εργαστηριακές αναλύσεις της σάρκας των 

εκτρεφόµενων ψαριών και των χρησιµοποιούµενων ιχθυοτροφών 

πραγµατοποιήθηκαν στο εργαστήριο ∆ιατροφής του Ελληνικού Κέντρου 

Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) στην περιοχή του Αγίου Κοσµά στην Αθήνα.  

2.1.1.  Στοιχεία της εταιρίας µονάδων εκτροφής   

Η εταιρία «ΓΑΛΑΞΙ∆Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1987 

από τη Νορβηγική εταιρία  LAX S.A. και το 1991, η ιδιοκτησία της πέρασε κατά 

50% στη Νορβηγική Εταιρία Marine Farm S.A. και κατά 50% στην εταιρία 

ΚΕΡΑΝΗΣ ΑΒΕΕ. Το 1996 εισήλθε στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ο 

σηµερινός κύριος µέτοχος, η κα Αθανασία Παντελεηµονίτου η οποία είναι 

Πρόεδρος & ∆/νουσα Σύµβουλος. Το 2002 πραγµατοποιήθηκε η εισαγωγή της 

Εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

H εταιρία συµµετέχει στην εταιρία ASTIR INTERNATIONAL S.R.L. µε έδρα τη 

Ρώµη η οποία αναπτύσσει εµπορική δραστηριότητα. Το σηµαντικότερο µέρος των 

πωλήσεων απευθύνεται στην Ιταλία και στην Ισπανία. Η εταιρία στα πλαίσια των 

δραστηριοτήτων της και ανάπτυξής της,  προχώρησε στη σύσταση και ίδρυση 

θυγατρικής εταιρίας µε επωνυµία «ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» µε 

σκοπό τη δηµιουργία ιχθυοπαραγωγικών σταθµών και ιχθυοκαλλιεργητικών 

µονάδων.   

Ο Όµιλος εταιριών που περιγράφηκε παραπάνω διαθέτει µονάδες 

ιχθυοκλωβών στους όρµους Ανεµοκάµπι, Ροζίκι και Ανδροµάχη του ∆ήµου 

Γαλαξιδίου και στο Ακρωτήριο Τράχυλας του ∆ήµου ∆εσφίνας. Τα γραφεία της 

Εταιρίας, ο ιχθυογεννητικός σταθµός και η µονάδα προπάχυνσης βρίσκονται στη 

θέση Ανεµοκάµπι, το δε συσκευαστήριο στη θέση Βακλάθρα του ∆ήµου 

Γαλαξιδίου. Επίσης, η εταιρία διαθέτει ιχθυογεννητικό σταθµό στη θέση 

«Ακρωτήριο Τράχυλας» στο ∆ήµο ∆εσφίνας Φωκίδας.  
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Η «ΓΑΛΑΞΊ∆Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» µία από τις πρώτες 

εταιρείες του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, διαθέτοντας πλήρως 

καθετοποιηµένη διαδικασία παραγωγής, έχοντας σαν άξονα ανάπτυξης τον 

σεβασµό προς τον πελάτη, την εγγυηµένη ποιότητα των προϊόντων και την 

έγκαιρη κάλυψη των νέων καταναλωτικών απαιτήσεων και αγοραστικών τάσεων 

ετοιµάζεται να µπει δυναµικά και στην αγορά των βιολογικών προϊόντων. 

2.1.2.  Μονάδες εκτροφής ψαριών   

Η εκτροφή των βιολογικών ψαριών (σε όλα τα στάδια ανάπτυξης) 

πραγµατοποιήθηκε στη θέση Πούντα Ανεµοκάµπι του ∆ήµου Γαλαξιδίου, Νοµού 

Φωκίδας. Η εκτροφή των συµβατικών ψαριών πραγµατοποιήθηκε στους όρµους 

Ανεµοκάµπι (εισαγωγή γόνου και εκτροφή ψαριών µέσου βάρους 100g) και 

Ανδροµάχη (εκτροφή ψαριών µέσου βάρους από 100g έως το εµπορεύσιµο 

µέγεθος) του ∆ήµου Γαλαξιδίου, Νοµού Φωκίδας (Φωτογραφίες 1,2). 

 

Εικόνα 2.1. : Μονάδα στον όρµο Ανεµοκάµπι (Αρχείο της εταιρίας). 

 

 

Εικόνα 2.2. : Μονάδα στη θέση Ανδροµάχη (Αρχείο της εταιρίας). 
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Στη θέση εγκατάστασης των µονάδων εκτροφής, τόσο στη µονάδα βιολογικών 

ψαριών όσο και των συµβατικών ψαριών, επικρατούν άριστες φυσικό-χηµικές 

υδρολογικές και ωκεανογραφικές συνθήκες, οι τιµές των οποίων δίνονται 

παρακάτω. Η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται µακριά από εστίες µόλυνσης και 

ρύπανσης, από αστικές και βιοµηχανικές περιοχές, από  απορροή υδάτων 

εντατικών αγροτικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, καθώς και από περιοχές 

έντονης τουριστικής ανάπτυξης.   

Ειδικότερα ισχύουν τα παρακάτω (σύµφωνα µε στοιχεία της εταιρίας) : 

- Βάθος θέσεων εγκατάστασης: Στη µονάδα βιολογικού ψαριού το βάθος της 

θάλασσας ανέρχεται στα 30-40 m. Στη µονάδα συµβατικού ψαριού στον όρµο 

Ανεµοκάµπι το βάθος της θάλασσας ανέρχεται στα 25-40m, ενώ η θέση 

Ανδροµάχη βρίσκεται στην ανοιχτή θάλασσα και το βάθος φθάνει τα 120 m. 

- ∆ιαλυµένο οξυγόνο : Μέση τιµή 7 mg/l (ελάχιστη τιµή το Καλοκαίρι 6 mg/l και 

µέγιστη τιµή το Χειµώνα 8 mg/l. 

- Αλατότητα: 36-39%ο 

- Θερµοκρασία: Η µέγιστη θερµοκρασία τον Αύγουστο ανέρχεται στους 25 oC 

και ελάχιστη θερµοκρασία το Φεβρουάριο στους 13 oC. 

 

2.2. Πλωτές εγκαταστάσεις µονάδων εκτροφής 

2.2.1. Μονάδα εκτροφής βιολογικών ψαριών 

Οι ιχθυοκλωβοί που χρησιµοποιήθηκαν για την εκτροφή των βιολογικών 

ψαριών (τσιπούρα και λαβράκι) είναι οι εξής : 

� 4 ιχθυοκλωβοί εσωτερικής διαµέτρου 16,1 m (Π=50 m), ωφέλιµου όγκου 

διχτυών 1.608 m3 ή 2.010 m3 ανάλογα µε το στάδιο εκτροφής. 

� 5 ιχθυοκλωβοί εσωτερικής διαµέτρου 19,1 m (Π=60 m), ωφέλιµου όγκου 

διχτυών 3.117 m3.  

� 3 ιχθυοκλωβοί εσωτερικής διαµέτρου 22,2 m (Π=70 m), ωφέλιµου όγκου  

διχτυών 4.939 m3.  

Οι ιχθυοκλωβοί στη µονάδα ήταν αριθµηµένοι (κλωβοί 501, 502, 507, 508, 509, 

510, 512, 604-610, 712-714. Οι κλωβοί 501-512 είχαν Π=50 m, οι κλωβοί 604-610 

έχουν Π=60 m και οι κλωβοί 712-714 έχουν Π=70 m) και µε αυτό τον τρόπο 
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αναγράφονται και σε όλους τους πίνακες της εργασίας και των παραρτηµάτων 

αυτής.  

Οι ιχθυοκλωβοί είναι κατασκευές που αποτελούνται από τα εξής µέρη : 

� πλωτή γέφυρα: 

Κυκλικό πλαίσιο κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο HDPE, αποτελούµενο 

από δύο οµόκεντρους κύκλους εσωτερικής διαµέτρου 16,1 m (17,1 m εξωτερική) ή 

εσωτερικής διαµέτρου 19,1 m (20,1 m εξωτερική), ή εσωτερικής διαµέτρου 22,2 m 

(23,5 m εξωτερική).  Επίσης η γέφυρα είναι εφοδιασµένη µε ειδικό κιγκλίδωµα, 

που χρησιµεύει για την προστασία των εργαζοµένων και τη στήριξη του διχτυού. 

� δικτυωτός κλωβός: 

Είναι κατάλληλα ενισχυµένα δίχτυα διαµέτρου 16 m Χ 8 m βάθος (ωφέλιµου 

όγκου 1.608 m3 ) ή δίχτυα διαµέτρου 16 m Χ 10 m βάθος (ωφέλιµου όγκου 2.010 

m3) ή δίχτυα διαµέτρου 19 m Χ 11 m βάθος (ωφέλιµου όγκου 3.117 m3), ή δίχτυα 

διαµέτρου 22 m Χ 13 m βάθος (ωφέλιµου όγκου 4.939 m3), µέσα στα οποία 

πραγµατοποιείται η εκτροφή των ιχθυδίων και ψαριών. 

Για κάθε ιχθυκλωβό χρησιµοποιούνται περισσότερα του ενός δίχτυα µε 

διαφορετικό άνοιγµα -"µάτι"- (από 4 έως 18 mm) ανάλογα µε το µέγεθος και την 

ηλικία των εκτρεφόµενων ιχθυδίων.  

ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΡΟΣ ΨΑΡΙΩΝ (gr) ΜΕΓΕΘΟΣ ∆ΙΧΤΥΟΥ 
(mm) 

1ο 2 – 40  5 – 8  

2ο 40 – 135  9 – 10  

3ο 135 – 205  11 – 13  

4ο 205 – 350  14 – 18  

Η εγκατάσταση και στήριξη των ιχθυοκλωβών γίνεται µε τη βοήθεια αγκύρων. 

Ο ειδικός µηχανολογικός & λοιπός εξοπλισµός της µονάδας περιλαµβάνει : 

Αυτόµατο σύστηµα διανοµής τροφής, µηχανικό ζυγό, παγοποιητικό µηχάνηµα, 

κάδους µεταφοράς ψαριών, γερανό κλπ. Τα µεταφορικά περιλαµβάνουν : φορτηγό 

αυτοκίνητο και σκάφος ιχθυοκαλλιέργειας. 

2.2.2. Μονάδα εκτροφής συµβατικών ψαριών 

Οι ιχθυοκλωβοί που χρησιµοποιήθηκαν για την εκτροφή των συµβατικών 

ψαριών (τσιπούρα και λαβράκι) ήταν οι εξής : 
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� 11 ιχθυοκλωβοί εσωτερικής διαµέτρου 9,3 m (Π=30 m), ωφέλιµου όγκου 

διχτυών 509 m3  (θέση Ανεµοκάµπι). 

� 14 ιχθυοκλωβοί εσωτερικής διαµέτρου 12,8 m (Π=40 m), ωφέλιµου όγκου 

διχτυών 1.140 m3 ή 1.393 m3 ανάλογα µε το στάδιο εκτροφής (θέση 

Ανδροµάχη). 

� 2 ιχθυοκλωβοί εσωτερικής διαµέτρου 16,1 m (Π=50 m), ωφέλιµου όγκου 

διχτυών 2.010 m3 (θέση Ανεµοκάµπι). 

� 7 ιχθυοκλωβοί εσωτερικής διαµέτρου 17,1 m (Π=55 m), ωφέλιµου όγκου 

διχτυών 2.269 m3 (θέση Ανδροµάχη). 

� 2 ιχθυοκλωβοί εσωτερικής διαµέτρου 19,1 m (Π=60 m), ωφέλιµου όγκου 

διχτυών 2.834 m3 (θέση Ανδροµάχη). 

� 8 ιχθυοκλωβοί εσωτερικής διαµέτρου 22,2 m (Π=70 m), ωφέλιµου όγκου 

διχτυών 4.179 m3 ή 4.939 m3 ανάλογα µε το στάδιο εκτροφής (θέση 

Ανδροµάχη). 

Οι ιχθυοκλωβοί στη µονάδα είναι αριθµηµένοι (κλωβοί 302, 304-306, 312-315, 

318, 320, 324, 401, 402, 404, 407, 409, 421, 425, 426, 428, 429, 434, 436, 505, 

514, 553, 556, 560, 561, 564, 566, 570, 638, 639, 708-711, 718, 719, 730, 732. Οι 

κλωβοί 302-324 έχουν Π=30 m, οι κλωβοί 401-436 έχουν Π=40 m, οι κλωβοί 

505,514 έχουν Π=50 m, οι κλωβοί 553-570 έχουν Π=55 m, οι κλωβοί 638, 639 

έχουν Π=60m και οι κλωβοί 708-732 έχουν Π=70 m) και µε αυτό τον τρόπο 

αναγράφονται και σε όλους τους πίνακες της εργασίας και των παραρτηµάτων 

αυτής.  

Πρόκειται για κατασκευές που αποτελούνται από τα εξής µέρη : 

� πλωτή γέφυρα: 

Είναι κυκλικό πλαίσιο κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο HDPE, 

αποτελούµενο από δύο οµόκεντρους κύκλους εσωτερικής διαµέτρου 9,3 m (10,5 

m εξωτερική) ή εσωτερικής διαµέτρου 12,8 m (14 m εξωτερική) ή εσωτερικής 

διαµέτρου 16,1 m (17 m εξωτερική) ή εσωτερικής διαµέτρου 17,1 m (18 m 

εξωτερική) ή εσωτερικής διαµέτρου 19,1 m (20 m εξωτερική) ή εσωτερικής 

διαµέτρου 22,2 m (23,5 m εξωτερική). Η γέφυρα είναι επίσης εφοδιασµένη µε 

ειδικό κιγκλίδωµα, που χρησιµεύει για την προστασία των εργαζοµένων και τη 

στήριξη του διχτυού. 
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� δικτυωτός κλωβός: 

Είναι κατάλληλα ενισχυµένα δίχτυα διαµέτρου 9 m Χ 8 m βάθος (ωφέλιµου 

όγκου 509 m3 ) διαµέτρου 12,7 m Χ 9 m βάθος (ωφέλιµου όγκου 1.140 m3) 

διαµέτρου 12,7 m Χ 11 m βάθος (ωφέλιµου όγκου 1.393 m3) διαµέτρου 16 m Χ 10 

m βάθος (ωφέλιµου όγκου 2.010 m3 ) ή δίχτυα διαµέτρου 17 m Χ 10 m βάθος 

(ωφέλιµου όγκου 2.269 m3) ή δίχτυα διαµέτρου 19 m Χ 10 m βάθος (ωφέλιµου 

όγκου 2.834 m3), ή δίχτυα διαµέτρου 22 m Χ 11 m βάθος (ωφέλιµου όγκου 4.179 

m3), ή δίχτυα διαµέτρου 22 m Χ 13 m βάθος (ωφέλιµου όγκου 4.939 m3)µέσα στα 

οποία πραγµατοποιείται η εκτροφή των ιχθυδίων και ψαριών. 

Για κάθε ιχθυκλωβό χρησιµοποιούνται περισσότερα του ενός δίχτυα µε 

διαφορετικό άνοιγµα -"µάτι"- (από 4 έως 18 mm) ανάλογα µε το µέγεθος και την 

ηλικία των εκτρεφόµενων ιχθυδίων.  

ΣΤΑ∆ΙΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΒΑΡΟΣ ΨΑΡΙΩΝ 
(gr) 

ΜΕΓΕΘΟΣ ∆ΙΧΤΥΟΥ 
(mm) 

1ο 2 – 40  5 – 8  

2ο 40 – 135  9 – 10  

3ο 135 – 205  11 – 13  

4ο 205 – 350  14 – 18  

Η εγκατάσταση και στήριξη των ιχθυοκλωβών γίνεται µε τη βοήθεια συστοιχίας 

αγκύρων. 

Ο ειδικός µηχανολογικός & λοιπός εξοπλισµός της µονάδας περιλαµβάνει : 

Αυτόµατο σύστηµα διανοµής τροφής, µηχανικό ζυγό, παγοποιητικό µηχάνηµα, 

κάδους µεταφοράς ψαριών, ραντάρ, γερανό κλπ. Τα µεταφορικά περιλαµβάνουν : 

φορτηγό αυτοκίνητο και σκάφος ιχθυοκαλλιέργειας. 

2.3. Παραγωγική διαδικασία µονάδων εκτροφής    

Προκειµένου να υπάρξουν συγκριτικά αποτελέσµατα από την εκτροφή 

βιολογικών και συµβατικών ψαριών, ίσχυσαν οι εξής προϋποθέσεις : 

1. Ο γόνος τσιπούρας –αντιστοίχως και ο γόνος λαβρακιού–  που 

χρησιµοποιήθηκε για τη βιολογική και συµβατική εκτροφή ήταν από την ίδια 

παρτίδα γεννητόρων του ιχθυογεννητικού σταθµού.  

2. Η µεταφορά και εισαγωγή στους ιχθυοκλωβούς βιολογικής εκτροφής του 

γόνου τσιπούρας –αντιστοίχως και του γόνου λαβρακιού– 
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πραγµατοποιήθηκε το ίδιο χρονικό διάστηµα µε τη µεταφορά και εισαγωγή 

γόνου στους ιχθυοκλωβούς συµβατικής εκτροφής.  

3. Ο γόνος τσιπούρας –αντιστοίχως και ο γόνος λαβρακιού– προοριζόµενος 

για βιολογική εκτροφή είχε το ίδιο αρχικό µέσο βάρος µε αυτό του γόνου 

προοριζόµενο για τη συµβατική εκτροφή. 

4. Οι δειγµατοληψίες για τον προσδιορισµό του µέσου βάρους όλων των 

ψαριών πραγµατοποιούνται στις µονάδες εκτροφής κάθε µήνα.  

Στη συνέχεια, γίνεται περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας που 

ακολουθήθηκε στις µονάδες εκτροφής βιολογικών και συµβατικών ψαριών. Η 

παραγωγική διαδικασία παρατίθεται αναλυτικά στους Πίνακες Μηνιαίας Έκθεσης 

Ζωϊκού Αποθέµατος (Μάϊος 2008 έως ∆εκέµβριος 2009), και στους Πίνακες 

Συγκεντρωτικής Εξέλιξης Ζωϊκού Αποθέµατος (βιολογική και συµβατική τσιπούρα, 

βιολογικό και συµβατικό λαβράκι),  στο 2ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας εργασίας.  

Η παραγωγική διαδικασία που εφαρµόστηκε στις µονάδες εκτροφής 

βιολογικών ψαριών είναι σύµφωνη µε το Πρότυπο Naturland (αναλυτική 

περιγραφή φορέα πιστοποίησης στο Κεφάλαιο Εισαγωγή-παράγραφος 1.6.3. και 

του Προτύπου Naturland στο 1ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, καθώς και η εφαρµογή του 

Προτύπου Naturland όσον αφορά ειδικά τη βιολογική υδατοκαλλιέργεια τσιπούρας 

και λαβρακιού στην παράγραφο 2.4. του παρόντος κεφαλαίου). 

 Η παραγωγική διαδικασία που εφαρµόστηκε στις µονάδες εκτροφής 

συµβατικών ψαριών είναι σύµφωνη µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης υπ’ αριθµ. 121570/1866/12-6-09. 

Συγκεκριµένα οι ιχθυοπυκνότητες για ιχθύδια 2-180 g ανέρχονται σε 5-8 kg/m3 και 

για ψάρια µεγαλύτερα των 180 g, σε 8-15 kg/m3. 

Προκειµένου η περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας να είναι πιο κατανοητή 

στον αναγνώστη έχει διαιρεθεί σε 4 στάδια εκτροφής ως εξής : 

1ο στάδιο ανάπτυξης διάρκειας 4 µηνών : Μάιος – Αύγουστος 2008. 

2ο στάδιο ανάπτυξης διάρκειας 4 µηνών : Σεπτέµβριος – ∆εκέµβριος 2008. 

3ο στάδιο ανάπτυξης διάρκειας 7 µηνών : Ιανουάριος – Ιούλιος 2009. 

4ο στάδιο ανάπτυξης διάρκειας 5 µηνών : Αύγουστος – ∆εκέµβριος 2009. 
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2.3.1. Παραγωγική διαδικασία τσιπούρας 

Εκτροφή βιολογικής τσιπούρας 

Τον Ιανουάριο 2008 (19/1/2008) πραγµατοποιήθηκε εισαγωγή γόνου, 345.000 

ιχθυδίων τσιπούρας µέσου βάρους 2g, σε 2 ιχθυοκλωβούς διαµέτρου 16 m και 

συνολικού όγκου 3.216 m3 (2 X 1.608 m3). Τα στοιχεία εκτροφής που παρατίθενται 

παρακάτω, καθώς και αυτά στους αντίστοιχους πίνακες ξεκινούν από το τέλος 

Απριλίου 2008 (342.415 ιχθύδια, µέσου βάρους 5,0 g και βιοµάζα 1.712 Kg), 

οπότε αρχίζει και η εντατική παρακολούθηση των ιχθυοαποθεµάτων και η έναρξη 

των µετρήσεων (αποτελέσµατα µετρήσεων από τέλος Μαΐου 2008).    

• 1ο  στάδιο ανάπτυξης.  

Κατά την έναρξη του σταδίου (τέλος Μαΐου), για 342.245 ιχθύδια απαιτούνται 2 

ιχθυοκλωβοί εσωτερικής διαµέτρου 16 m Χ 8 m βάθος, συνολικού ωφέλιµου όγκου 

3.216 m3 (2 Χ 1.608 m3 ). Τον 4ο µήνα του σταδίου (Αύγουστος) πραγµατοποιείται 

αραίωση του ιχθυοπληθυσµού σε ένα επιπλέον ιχθυοκλωβό εσωτερικής διαµέτρου 

19 m Χ 11 m βάθος όπου και παραµένουν µέχρι το τέλος του σταδίου. Έτσι, ο 

ωφέλιµος χρησιµοποιούµενος όγκος ανέρχεται σε 6.333 m3 [(2 Χ 1.608 m3) + (1 Χ 

3.117 m3)]. 

Στο 1ο στάδιο ανάπτυξης χρησιµοποιήθηκε βιολογική τροφή µε µέγεθος κόκκου 

1,2-1,5 mm τον 1ο µήνα, 2,2 mm το 2ο µήνα και 3,0 mm τον 3ο και 4ο µήνα. 

• 2ο  στάδιο ανάπτυξης. 

Κατά την έναρξη του σταδίου χρησιµοποιείται ο ίδιος αριθµός κλωβών µε το 

προηγούµενο στάδιο.  

Το 2ο µήνα του σταδίου (Οκτώβριος) πραγµατοποιείται αραίωση του 

ιχθυοπληθυσµού σε 1 ιχθυοκλωβό εσωτερικής διαµέτρου 16 m Χ 10 m βάθος και 

σε 2 ιχθυοκλωβούς εσωτερικής διαµέτρου 19 m Χ 11 m βάθος, όπου και 

παραµένουν µέχρι το τέλος του σταδίου. Έτσι, ο ωφέλιµος χρησιµοποιούµενος 

όγκος ανέρχεται σε 8.244 m3 [(1 Χ 2.010 m3) + (2 Χ 3.117 m3)]. 

Στο 2ο στάδιο ανάπτυξης χρησιµοποιήθηκε βιολογική τροφή µε µέγεθος κόκκου 

4,5 mm. 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:10 EEST - 54.219.128.100



                                                                                                                                    37 

• 3ο στάδιο ανάπτυξης. 

Στις αρχές του 3ου σταδίου, µέχρι και το τέλος του σταδίου χρησιµοποιούνται 3 

ιχθυοκλωβοί εσωτερικής διαµέτρου 19 m Χ 11 m βάθος, συνολικού ωφέλιµου 

όγκου 9.351 m3 (3 Χ 3.117 m3). 

Στο 3ο στάδιο ανάπτυξης χρησιµοποιήθηκε βιολογική τροφή µε µέγεθος κόκκου 

4,5 mm. 

• 4ο  στάδιο ανάπτυξης.  

Στις αρχές του 4ου σταδίου, µέχρι και το τέλος του σταδίου χρησιµοποιούνται 3 

ιχθυοκλωβοί εσωτερικής διαµέτρου 22 m Χ 13 m βάθος, συνολικού ωφέλιµου 

όγκου 14.817 m3 (3 Χ 4.939 m3).  

Στο 4ο στάδιο ανάπτυξης χρησιµοποιήθηκε βιολογική τροφή µε µέγεθος κόκκου 

4,5 mm. 

Εκτροφή συµβατικής τσιπούρας 

Τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2008 (19/1/08-22/02/08) 

πραγµατοποιήθηκε εισαγωγή γόνου, 985.000 ιχθυδίων τσιπούρας µέσου βάρους 

2 g, σε 6 ιχθυοκλωβούς διαµέτρου 9 m και συνολικού όγκου 3.054 m3 (6 X 509 

m3). Τα στοιχεία εκτροφής που παρατίθενται παρακάτω, καθώς και αυτά στους 

αντίστοιχους πίνακες ξεκινούν από το τέλος Απριλίου 2008 (971.833 ιχθύδια, 

µέσου βάρους 4,0 g και βιοµάζα 3.887 Kg), οπότε αρχίζει και η εντατική 

παρακολούθηση των ιχθυοαποθεµάτων και η έναρξη των µετρήσεων 

(αποτελέσµατα µετρήσεων από τέλος Μαΐου 2008).    

• 1ο  στάδιο ανάπτυξης. 

Κατά την έναρξη του σταδίου (τέλος Μαΐου), 969.885 ιχθύδια βρίσκονται σε 6 

ιχθυοκλωβούς εσωτερικής διαµέτρου 9 m Χ 8 m βάθος, συνολικού ωφέλιµου 

όγκου 3.054 m3 (6 Χ 509 m3 ). Τον 2ο µήνα του σταδίου πραγµατοποιείται 

αραίωση του ιχθυοπληθυσµού σε 2 ιχθυοκλωβούς εσωτερικής διαµέτρου 12,7 m Χ 

9 m βάθος και σε 4 ιχθυοκλωβούς εσωτερικής διαµέτρου 9 m Χ 8 m βάθος. Έτσι, ο 

ωφέλιµος χρησιµοποιούµενος όγκος ανέρχεται σε 4.316 m3 [(2 Χ 1.140 m3) + (4 Χ 

509 m3)]. 

Τον 3ο µήνα του σταδίου πραγµατοποιείται αραίωση του ιχθυοπληθυσµού σε 4 

ιχθυοκλωβούς εσωτερικής διαµέτρου 12,7 m Χ 9 m βάθος και σε 2 ιχθυοκλωβούς 
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εσωτερικής διαµέτρου 9 m Χ 8 m βάθος όπου και παραµένουν µέχρι το τέλος του 

σταδίου. Έτσι, ο ωφέλιµος χρησιµοποιούµενος όγκος ανέρχεται σε 5.578 m3 [(4 Χ 

1.140 m3) + (2 Χ 509 m3)]. 

Στο 1ο στάδιο ανάπτυξης χρησιµοποιήθηκε συµβατική τροφή µε µέγεθος 

κόκκου 1,4 mm τον 1ο µήνα και 2,2 mm τους υπόλοιπους µήνες του σταδίου. 

• 2ο  στάδιο ανάπτυξης. 

Κατά την έναρξη του σταδίου χρησιµοποιούνται 4 ιχθυοκλωβοί εσωτερικής 

διαµέτρου 12,7 m Χ 9 m βάθος και 2 ιχθυοκλωβοί εσωτερικής διαµέτρου 17 m Χ 

10 m, συνολικού ωφέλιµου όγκου 9.098 m3 [(4 Χ 1.140 m3) + (2 Χ 2.269 m3)]. 

 Το 2ο µήνα του σταδίου πραγµατοποιείται αραίωση του ιχθυοπληθυσµού σε 2 

ιχθυοκλωβούς εσωτερικής διαµέτρου 12,7 m Χ 9 m βάθος, σε 3 ιχθυοκλωβούς 

εσωτερικής διαµέτρου 17 m Χ 10 m και σε 1 ιχθυοκλωβό εσωτερικής διαµέτρου 16 

m Χ 10 m βάθος, όπου και παραµένουν µέχρι το τέλος του σταδίου. Έτσι, ο 

ωφέλιµος χρησιµοποιούµενος όγκος ανέρχεται σε 11.097 m3 [(2 Χ 1.140 m3) + (3 

Χ 2.269 m3) + (1 Χ 2.010 m3)]. 

Στο 2ο στάδιο ανάπτυξης χρησιµοποιήθηκε συµβατική τροφή µε µέγεθος 

κόκκου 3,0 mm τον 1ο και 2ο µήνα του σταδίου και 4,5 mm τους υπόλοιπους µήνες 

του σταδίου. 

• 3ο στάδιο ανάπτυξης. 

Κατά την έναρξη του σταδίου χρησιµοποιείται ο ίδιος αριθµός κλωβών µε το 

προηγούµενο στάδιο. Το 2ο µήνα του σταδίου πραγµατοποιείται αραίωση του 

ιχθυοπληθυσµού σε 1 ιχθυοκλωβό εσωτερικής διαµέτρου 12,7 m Χ 9 m βάθος, σε 

3 ιχθυοκλωβούς εσωτερικής διαµέτρου 17 m Χ 10 m και σε 2 ιχθυοκλωβούς 

εσωτερικής διαµέτρου 16 m Χ 10 m βάθος. Έτσι, ο ωφέλιµος χρησιµοποιούµενος 

όγκος ανέρχεται σε 11.097 m3 [(1 Χ 1.140 m3) + (3 Χ 2.269 m3) + (2 Χ 2.010 m3)]. 

Τον 5ο µήνα του σταδίου πραγµατοποιείται αραίωση του ιχθυοπληθυσµού σε 1 

ιχθυοκλωβό εσωτερικής διαµέτρου 12,7 m Χ 9 m βάθος, σε 2 ιχθυοκλωβούς 

εσωτερικής διαµέτρου 17 m Χ 10 m, σε 2 ιχθυοκλωβούς εσωτερικής διαµέτρου 16 

m Χ 10 m βάθος και σε 1 ιχθυοκλωβό εσωτερικής διαµέτρου 22 m Χ 11 m βάθος. 

Έτσι, ο ωφέλιµος χρησιµοποιούµενος όγκος ανέρχεται σε 13.877 m3 [(1 Χ 1.140 

m3) + (2 Χ 2.269 m3) + (2 Χ 2.010 m3) + (1 Χ 4.179 m3)]. 
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Τον 7ο µήνα του σταδίου πραγµατοποιείται αραίωση του ιχθυοπληθυσµού σε 1 

ιχθυοκλωβό εσωτερικής διαµέτρου 12,7 m Χ 9 m βάθος, σε 2 ιχθυοκλωβούς 

εσωτερικής διαµέτρου 16 m Χ 10 m βάθος και σε 4 ιχθυοκλωβούς εσωτερικής 

διαµέτρου 22 m Χ 11 m βάθος, όπου και παραµένουν µέχρι το τέλος του σταδίου. 

Έτσι, ο ωφέλιµος χρησιµοποιούµενος όγκος ανέρχεται σε 19.866 m3 [(1 Χ 1.140 

m3) + (1 Χ 2.010 m3) + (4 Χ 4.179 m3)]. 

Στο 3ο στάδιο ανάπτυξης χρησιµοποιήθηκε συµβατική τροφή µε µέγεθος 

κόκκου 4,5 mm. 

• 4ο στάδιο ανάπτυξης. 

Κατά την έναρξη του σταδίου χρησιµοποιούνται 5 ιχθυοκλωβοί εσωτερικής 

διαµέτρου 22 m Χ 13 m βάθος, συνολικού ωφέλιµου όγκου 24.695 m3 (5 Χ 4.939 

m3), όπου και παραµένουν µέχρι το τέλος του σταδίου. 

Στο 4ο στάδιο ανάπτυξης χρησιµοποιήθηκε συµβατική τροφή µε µέγεθος 

κόκκου 4,5 mm. 

 

2.3.2. Παραγωγική διαδικασία λαβρακιού 

Εκτροφή βιολογικού λαβρακιού 

Τον Απρίλιο 2008 (16-17/4/2008) πραγµατοποιήθηκε εισαγωγή γόνου, 312.000 

ιχθυδίων λαβρακιού µέσου βάρους 4,5 g, σε 2 ιχθυοκλωβούς διαµέτρου 16 m και 

συνολικού ωφέλιµου όγκου 3.216 m3 (2 X 1.608 m3). Τα στοιχεία εκτροφής που 

παρατίθενται παρακάτω, καθώς και αυτά στους αντίστοιχους πίνακες ξεκινούν από 

το τέλος Απριλίου 2008 (312.000 ιχθύδια, µέσου βάρους 4,5 g και βιοµάζα 1.404 

Kg), οπότε αρχίζει και η εντατική παρακολούθηση των ιχθυοαποθεµάτων και η 

έναρξη των µετρήσεων (αποτελέσµατα µετρήσεων από τέλος Μαΐου 2008).    

• 1ο  στάδιο ανάπτυξης. 

Κατά την έναρξη του σταδίου (τέλος Μαΐου) 300.010 ιχθύδια βρίσκονται σε 2 

ιχθυοκλωβούς εσωτερικής διαµέτρου 16 m Χ 8 m βάθος, συνολικού ωφέλιµου 

όγκου 3.216 m3 (2 Χ 1.608 m3 ). Τον 4ο µήνα του σταδίου πραγµατοποιείται 

αραίωση του ιχθυοπληθυσµού σε 2 ιχθυοκλωβούς εσωτερικής διαµέτρου 16 m Χ 

10 m βάθος. Έτσι, ο ωφέλιµος χρησιµοποιούµενος όγκος ανέρχεται σε 4.020 m3 (2 

Χ 2.010 m3). Πρόκειται για τους ίδιους κλωβούς που χρησιµοποιήθηκαν αρχικά, 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:10 EEST - 54.219.128.100



                                                                                                                                    40 

αλλά κατά την αραίωση του ιχθυοπληθυσµού αλλάχθηκαν τα δίχτυα και 

χρησιµοποιήθηκαν αυτά µε βάθος 10 m.  

Στο 1ο στάδιο ανάπτυξης χρησιµοποιήθηκε βιολογική τροφή µε µέγεθος κόκκου 

1,2-1,5 mm τον 1ο µήνα, 2,2 mm το 2ο µήνα και 3,0 mm τον 3ο και 4ο µήνα. 

• 2ο  στάδιο ανάπτυξης. 

Κατά την έναρξη του σταδίου χρησιµοποιείται ο ίδιος αριθµός κλωβών µε το 

προηγούµενο στάδιο. Το 2ο µήνα του σταδίου πραγµατοποιείται αραίωση του 

ιχθυοπληθυσµού σε 1 επιπλέον ιχθυοκλωβό εσωτερικής διαµέτρου 16 m Χ 10 m 

βάθος, συνολικού ωφέλιµου όγκου 6.030 m3 (3 Χ 2.010 m3 ). 

Τον 3ο µήνα του σταδίου πραγµατοποιείται και πάλι αραίωση του 

ιχθυοπληθυσµού σε 3 ιχθυοκλωβούς εσωτερικής διαµέτρου 16 m Χ 10 m βάθος 

και σε 1 ιχθυοκλωβό εσωτερικής διαµέτρου 19 m Χ 11 m βάθος, όπου και 

παραµένουν µέχρι το τέλος του σταδίου. Έτσι, ο ωφέλιµος χρησιµοποιούµενος 

όγκος ανέρχεται σε 7.137 m3 [(2 Χ 2.010 m3) + (1 Χ 3.117 m3)]. 

Στο 2ο στάδιο ανάπτυξης χρησιµοποιήθηκε βιολογική τροφή µε µέγεθος κόκκου 

4,5 mm. 

• 3ο στάδιο ανάπτυξης. 

Κατά την έναρξη του σταδίου χρησιµοποιούνται 1 ιχθυοκλωβός εσωτερικής 

διαµέτρου 16 m Χ 10 m βάθος και σε 2 ιχθυοκλωβοί εσωτερικής διαµέτρου 19 m Χ 

11 m βάθος, όπου και παραµένουν µέχρι το τέλος του σταδίου. Έτσι, ο ωφέλιµος 

χρησιµοποιούµενος όγκος ανέρχεται σε 8.244 m3 [(1 Χ 2.010 m3) + (2 Χ 3.117 

m3)]. 

Στο 3ο στάδιο ανάπτυξης χρησιµοποιήθηκε βιολογική τροφή µε µέγεθος κόκκου 

4,5 mm. 

• 4ο στάδιο ανάπτυξης. 

Κατά την έναρξη του σταδίου χρησιµοποιείται ο ίδιος αριθµός κλωβών µε το 

προηγούµενο στάδιο. Τον 3ο µήνα του σταδίου πραγµατοποιείται αραίωση του 

ιχθυοπληθυσµού σε 3 ιχθυοκλωβούς εσωτερικής διαµέτρου 19 m Χ 11 m βάθος, 

συνολικού ωφέλιµου όγκου 9.351 m3 (3 Χ 3.117 m3). Οι κλωβοί αυτοί 

χρησιµοποιούνται µέχρι το τέλος του σταδίου. 
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Στο 4ο στάδιο ανάπτυξης χρησιµοποιήθηκε βιολογική τροφή µε µέγεθος κόκκου 

4,5 mm. 

 

Εκτροφή συµβατικού λαβρακιού 

Το µήνα Απρίλιο 2008 (18/4/2008-28/4/2008) πραγµατοποιήθηκε εισαγωγή 

γόνου, 1.003.500 ιχθυδίων λαβρακιού µέσου βάρους 5 g, σε 5 ιχθυοκλωβούς 

εσωτερικής διαµέτρου 9 m και σε 3 ιχθυοκλωβούς εσωτερικής διαµέτρου 12,7 m,  

συνολικού ωφέλιµου όγκου 5.965 m3 [(5 Χ 509 m3 + (3 X 1.140 m3)].Τα στοιχεία 

εκτροφής που παρατίθενται παρακάτω, καθώς και αυτά στους αντίστοιχους 

πίνακες ξεκινούν από το τέλος Απριλίου 2008 (1.003.186 ιχθύδια, µέσου βάρους 

5,0 g και βιοµάζα 5.016 Kg), οπότε αρχίζει και η εντατική παρακολούθηση των 

ιχθυοαποθεµάτων και η έναρξη των µετρήσεων (αποτελέσµατα µετρήσεων από 

τέλος Μαΐου 2008).    

• 1ο στάδιο ανάπτυξης. 

Κατά την έναρξη του σταδίου (τέλος Μαΐου), 1.003.500 ιχθύδια βρίσκονται σε 5 

ιχθυοκλωβούς εσωτερικής διαµέτρου 9m Χ 8m βάθος και και σε 3 ιχθυοκλωβούς 

εσωτερικής διαµέτρου 12,7 m Χ 9 m βάθος,  συνολικού ωφέλιµου όγκου 5.965 m3 

[(5 Χ 509m3 + (3 X 1.140 m3)]. Το 2ο µήνα του σταδίου πραγµατοποιείται αραίωση 

του ιχθυοπληθυσµού σε 4 ιχθυοκλωβούς εσωτερικής διαµέτρου 9 m Χ 8 m βάθος 

και και σε 4 ιχθυοκλωβούς εσωτερικής διαµέτρου 12,7 m Χ 9 m βάθος, συνολικού 

ωφέλιµου όγκου 6.596 m3 [(4 Χ 509 m3 + (4 X 1.140 m3)]. 

Τον 4ο µήνα του σταδίου πραγµατοποιείται αραίωση του ιχθυοπληθυσµού σε 3 

ιχθυοκλωβούς εσωτερικής διαµέτρου 9m Χ 8m βάθος και και σε 5 ιχθυοκλωβούς 

εσωτερικής διαµέτρου 12,7 m Χ 11 m βάθος,  συνολικού ωφέλιµου όγκου 8.492 

m3 [(3 Χ 509 m3 + (5 X 1.393 m3)]. 

Στο 1ο στάδιο ανάπτυξης χρησιµοποιήθηκε συµβατική τροφή µε µέγεθος 

κόκκου 1,4 mm τον 1ο µήνα, 2,2 mm το 2ο µήνα και 3,0 mm τον 3ο και 4ο µήνα. 

• 2ο  στάδιο ανάπτυξης. 

Κατά την έναρξη του σταδίου χρησιµοποιούνται 3 ιχθυοκλωβοί εσωτερικής 

διαµέτρου 9 m Χ 8 m βάθος και 7 ιχθυοκλωβοί εσωτερικής διαµέτρου 12,7 m Χ 11 

m βάθος,  συνολικού ωφέλιµου όγκου 11.278 m3 [(3 Χ 509 m3 + (7 X 1.393 m3)]. 

Το 2ο µήνα του σταδίου πραγµατοποιείται αραίωση σε 2 ιχθυοκλωβούς 
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εσωτερικής διαµέτρου 9 m Χ 8 m βάθος, σε 8 ιχθυοκλωβούς εσωτερικής 

διαµέτρου 12,7 m Χ 11 m βάθος και σε 2 ιχθυοκλωβούς εσωτερικής διαµέτρου 19 

m Χ 10 m βάθος, συνολικού ωφέλιµου όγκου 17.830 m3 [(2 Χ 509 m3 + (8 X 1.393 

m3) + (2 Χ 2.834 m3 )]. 

Τον 3ο µήνα του σταδίου πραγµατοποιείται διαλογή και εµβολιασµός του 

ιχθυοπληθυσµού. Τα ψάρια τοποθετούνται σε 2 ιχθυοκλωβούς εσωτερικής 

διαµέτρου 12,7 m Χ 11 m βάθος, σε 3 ιχθυοκλωβούς εσωτερικής διαµέτρου 17 m 

Χ 10 m βάθος και σε 2 ιχθυοκλωβούς εσωτερικής διαµέτρου 19 m Χ 10 m βάθος, 

όπου και παραµένουν µέχρι το τέλος του σταδίου. Έτσι, ο ωφέλιµος 

χρησιµοποιούµενος όγκος ανέρχεται σε 15.261 m3 [(2 Χ 1.393 m3) + (3 Χ 2.269 

m3) + (2 Χ 2.834 m3)]. 

Στο 2ο στάδιο ανάπτυξης χρησιµοποιήθηκε συµβατική τροφή µε µέγεθος 

κόκκου 4,5 mm. 

• 3ο στάδιο ανάπτυξης. 

Κατά την έναρξη του σταδίου χρησιµοποιείται ο ίδιος αριθµός κλωβών µε το 

προηγούµενο στάδιο. Το 2ο µήνα του σταδίου γίνεται αραίωση του 

ιχθυοπληθυσµού σε 2 ιχθυοκλωβούς εσωτερικής διαµέτρου 12,7 m Χ 11 m βάθος, 

σε 2 ιχθυοκλωβούς εσωτερικής διαµέτρου 17 m Χ 10 m βάθος, σε 2 ιχθυοκλωβούς 

εσωτερικής διαµέτρου 19 m Χ 10 m βάθος, και σε 1 ιχθυοκλωβό εσωτερικής 

διαµέτρου 22 m Χ 11 m βάθος. Έτσι, ο ωφέλιµος χρησιµοποιούµενος όγκος 

ανέρχεται σε 17.171 m3 [(2 Χ 1.393 m3) + (2 Χ 2.269 m3) + (2 Χ 2.834 m3) + (1 Χ 

4.179 m3)]. 

Τον 3ο µήνα του σταδίου γίνεται διαλογή του ιχθυοπληθυσµού και τοποθέτησή 

του σε 3 ιχθυοκλωβούς εσωτερικής διαµέτρου 17 m Χ 10 m βάθος, σε 2 

ιχθυοκλωβούς εσωτερικής διαµέτρου 19 m Χ 10 m βάθος, και σε 1 ιχθυοκλωβό 

εσωτερικής διαµέτρου 22 m Χ 11 m βάθος. Έτσι, ο ωφέλιµος χρησιµοποιούµενος 

όγκος ανέρχεται σε 16.654 m3 [(3 Χ 2.269 m3) + (2 Χ 2.834 m3) + (1 Χ 4.179 m3)]. 

Τον 5ο µήνα του σταδίου γίνεται αραίωση του ιχθυοπληθυσµού και τοποθέτησή 

του σε 3 ιχθυοκλωβούς εσωτερικής διαµέτρου 17 m Χ 10 m βάθος, σε 1 

ιχθυοκλωβό εσωτερικής διαµέτρου 19 m Χ 10 m βάθος, και σε 2 ιχθυοκλωβούς 

εσωτερικής διαµέτρου 22 m Χ 11 m βάθος, όπου και  παραµένουν µέχρι το τέλος 

του σταδίου. Έτσι, ο ωφέλιµος χρησιµοποιούµενος όγκος ανέρχεται σε 17.999 m3 

[(3 Χ 2.269 m3) + (1 Χ 2.834 m3) + (2 Χ 4.179 m3)]. 
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Στο 3ο στάδιο ανάπτυξης χρησιµοποιήθηκε συµβατική τροφή µε µέγεθος 

κόκκου 4,5 mm. 

• 4ο στάδιο ανάπτυξης. 

Κατά την έναρξη του σταδίου χρησιµοποιούνται 2 ιχθυοκλωβοί εσωτερικής 

διαµέτρου 17 m Χ 10 m βάθος, 1 ιχθυοκλωβός εσωτερικής διαµέτρου 19 m Χ 10 m 

βάθος και 3 ιχθυοκλωβοί εσωτερικής διαµέτρου 22 m Χ 13 m βάθος. Έτσι, ο 

ωφέλιµος χρησιµοποιούµενος όγκος ανέρχεται σε 22.189 m3 [(2 Χ 2.269 m3) + (1 

Χ 2.834 m3) + (3 Χ 4.939 m3)]. Στους κλωβούς αυτούς παραµένουν τα ψάρια µέχρι 

το τέλος του σταδίου. 

Στο 4ο στάδιο ανάπτυξης χρησιµοποιήθηκε συµβατική τροφή µε µέγεθος 

κόκκου 4,5 mm. 

 

2.3.3. ∆ιατροφή εκτρεφόµενου πληθυσµού    

Η διατροφή των ψαριών στους ιχθυοκλωβούς συνίσταται στην χορήγηση 

τεχνητής ισορροπηµένης τροφής η οποία χορηγείται σε ξηρή µορφή σύµπηκτων 

(pellets). Τα pellets παρασκευάζονται είτε µε συµπίεση (pelleted4) είτε µε εξώθηση 

(extruded5). Οι κύριες διαφορές των δύο προϊόντων αφορούν τη δυνατότητα των 

δεύτερων να ενσωµατώσουν µεγαλύτερες ποσότητες λιπιδίων, την υψηλότερη 

πεπτικότητά τους λόγω καλύτερης θερµικής επεξεργασίας, και τα καλύτερα 

χαρακτηριστικά πλευστότητας.    

Οι τροφές που χρησιµοποιούνται κατά το στάδιο εκτροφής των ψαριών στους 

ιχθυοκλωβούς διαφέρουν ως προς το µέγεθος του κόκκου. Η κατανάλωση της 

τροφής βασίστηκε σε πίνακες-οδηγούς, οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί από τους 

προµηθευτές των ιχθυοτροφών ή από τους υπεύθυνους παραγωγής ιχθυολόγους. 

Οι ηµερήσιες ποσότητες σίτισης σχετίζονται αφενός µε το εκτρεφόµενο είδος και 

αφετέρου µε το είδος της τροφής, το µέγεθος του ψαριού, τη θερµοκρασία του 

νερού και τις συνθήκες της εκτροφής.   

Η χορήγηση της τροφής γίνεται κατά τη διάρκεια της ηµέρας µε τη µορφή 

συχνών και µικρής διάρκειας διανοµών που ενθαρρύνουν τη γρήγορη ανάπτυξη. 

 
4 Pellet: Προϊόν διαδικασίας παρασκευής ιχθυοτροφής µε κύριο χαρακτηριστικό τη θερµοκρασία 
επεξεργασίας (60-90 oC)   
5 Extruded : Προϊόν διαδικασίας παρασκευής ιχθυοτροφής µε κύριο χαρακτηριστικό τη 
θερµοκρασία επεξεργασίας (70-160 oC).   
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Βιολογική τροφή 

Η τροφή που χρησιµοποιήθηκε για την εκτροφή βιολογικών ψαριών έχει την 

εξής σύσταση, σύµφωνα µε την εταιρία κατασκευής αυτής :  

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΤΡΟΦΗΣ 

1,2-1,5 mm 2,2 mm 3,0 mm 4,5mm 

     
Πρωτείνη 52% 48% 45% 45% 
Λίπος 12% 18% 14% 14% 
Κυτταρίνη 1,7% 1,2% 1,8% 1,8% 
Τέφρα 14% 9,5% 10% 10% 
Ασβέστιο 2,8% 2,7% 2,2% 2,2% 
Φώσφορος 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 
Υγρασία 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 
Υδατάνθρακες 15% 15% 21% 21% 
Βιταµίνη Α 25000 IU/Kg 25000 IU/Kg 15000 IU/Kg 15000 IU/Kg 
Βιταµίνη D3 3000 IU/Kg 2800 IU/Kg 1750 IU/Kg 1750 IU/Kg 
Βιταµίνη Ε 300 mg/Kg 350 mg/Kg ----- ----- 
Βιταµίνη C : 250 mg/Kg 280 mg/Kg ----- ----- 
Βιταµίνη α-
τοκοφερόλη 

----- ----- 200 mg/Kg 200 mg/Kg 

Ψευδάργυρος 
ΖnO 

----- ----- 100 mg/Kg 100 mg/Kg 

Οι πρώτες ύλες της βιολογικής τροφής, σύµφωνα µε την εταιρία κατασκευής 

ήταν οι εξής  : 

Μέγεθος κόκκου 1,2-1,5 mm και 2,2 mm : Βιολογικό ιχθυάλευρο, ιχθυέλαιο, 

βιολογική σόγια, βιολογικός αραβόσιτος, βιταµίνες και ιχνοστοιχεία. 

Μέγεθος κόκκου 3,0 mm και 4,5 mm : Ιχθυάλευρο 52,5%, βιολογικό σιτάρι 

21,0%, βιολογική σόγια 18,0%, ιχθυέλαιο 8,0%, βιταµίνες και ιχνοστοιχεία 0,5%. 

Η σίτιση στους ιχθυοκλωβούς έγινε µε αυτόµατο σύστηµα ταΐσµατος. 

Συµβατική  τροφή 

Η τροφή που χρησιµοποιήθηκε για την εκτροφή συµβατικών ψαριών έχει την 

εξής σύσταση, σύµφωνα µε την εταιρία κατασκευής αυτής :  

ΕΙ∆ΟΣ 
ΤΡΟΦΗΣ 

1,4 mm 2,2 mm 3,0 mm 4,5mm 

     
Ολ. Αζωτούχα 57% 48% 45% 45% 
Ολ. Λιπαρά 13% 15% 18% 14% 
Υγρασία 12% 11% 11% 11% 
Ολ. Τέφρα 10% 13% 11% 9% 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:10 EEST - 54.219.128.100



                                                                                                                                    45 

Ινώδεις -- 0,8% 1% 1,3%ή 1,8% 
Ρ 1,6% 1,3% 1,4% 1,2% 
Vit A  30000 IU/Kg 20000 IU/Kg 15000 IU/Kg 18000 IU/Kg 
Vit D3 3000 IU/Kg 2000 IU/Kg 2000 IU/Kg 2500 IU/Kg 
Vit E 500 mg/Kg -- -- -- 
Vit E (α-
tocophheryl) 

-- 450 mg/Kg 300 mg/Kg 250 mg/Kg 

 Ε4 11 ppm Ε4 - Cu 9 
ppm 

Ε4 - Cu 8 ppm Ε4 – Cu 14 
ppm 

 Ε330 Κιτρικό 
Οξύ 

 

Ε330 Κιτρικό 
Οξύ 

 

Ε330 Κιτρικό 
Οξύ 

 

Ε330 Κιτρικό 
Οξύ 

 
 Αντιοξειδωτικά : 

Ε320 ΒΗΑ, 
Ε321 ΒΗΤ 

 

Αντιοξειδωτι
κά : Ε320 
ΒΗΑ, Ε321 
ΒΗΤ 

 

Αντιοξειδωτικά 
: Ε320 ΒΗΑ, 
Ε321 ΒΗΤ 

 

Αντιοξειδωτικά 
: Ε320 ΒΗΑ, 
Ε321 ΒΗΤ 

 

 Ε324 
Αιθοξυκίνη 
25ppm 

 

Ε324 
Αιθοξυκίνη 
15ppm 

 

Ε324 
Αιθοξυκίνη 
15ppm 

 

Ε324 
Αιθοξυκίνη 
65ppm 

 
 
 

Οι πρώτες ύλες της συµβατικής τροφής, σύµφωνα µε την εταιρία κατασκευής 

ήταν οι εξής  : 

Μέγεθος κόκκου 1,4 mm : Ιχθυάλευρα 80%, σιτάρι 11,5%, ιχθυέλαιο 2%, 

αµινοξέα 1,5%, ισορροπιστής 5%. 

Μέγεθος κόκκου 2,2 mm : Ιχθυάλευρα 59%, σόγια 14%, σιτάρι 12,2%, 

ιχθυέλαιο 8%, αµινοξέα, φωσφορικό ασβέστιο, ισορροπιστής.  

Μέγεθος κόκκου  3,0 mm : Ιχθυάλευρα 50%, σόγια 15%, ιχθυέλαιο 14%, 

σιτάλευρο 8%, γλουτένη αραβόσιτου 5%, φωσφορικό ασβέστιο, ισορροπιστής.  

Μέγεθος κόκκου 4,5 mm : Ιχθυάλευρα 51%, σόγια 20%, ιχθυέλαιο 11,5%, 

σιτάλευρο 11%, γλουτένη αραβόσιτου 5,5%, φωσφορικό µονασβέστιο, 

ισορροπιστής.  

Η σίτιση στους ιχθυοκλωβούς έγινε µε αυτόµατο σύστηµα ταΐσµατος. 

Η πολιτική της εταιρίας στη διατροφή (αναλυτική περιγραφή παρακάτω) ήταν 

σύµφωνη µε το παρακάτω διάγραµµα (Πανταζής 2008), να κινείται δηλαδή στο 

άριστο επίπεδο διατροφής (Optimum rate of feeding), ώστε να πετυχαίνει την 

υψηλότερη ανάπτυξη (Specific growth rate) µε τη χαµηλότερη µετατρεψιµότητα 

(Food conversio ratio).    
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2.4. Εφαρµογή προτύπου Naturland στη µονάδα εκτροφής βιολογικών 

ψαριών    

Η εκτροφή και παραγωγή των βιολογικών ψαριών στην εταιρία «ΓΑΛΑΞΙ∆Ι 

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε το Πρότυπο 

πιστοποίησης Naturland (Κεφάλαιο Εισαγωγή-παράγραφος 1.6.3. και Πρότυπο 

Naturland στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο). Επιπλέον, στη µονάδα εκτροφής εφαρµόστηκαν 

οι κανόνες και τα κριτήρια του Προτύπου Naturland (Naturland Standards for 

Organic Aquaculture 2009) όσον αφορά ειδικά τη βιολογική υδατοκαλλιέργεια 

τσιπούρας και λαβρακιού,  ως εξής  : 

1. Η εταιρία, πριν την υπογραφή συµβολαίου µε το φορέα πιστοποίησης, έχει 

δώσει όλα τα απαραίτητα περιβαλλοντικά, παραγωγικά και οικονοµικά στοιχεία, τα 

οποία περιγράφουν την εικόνα της εταιρίας µέχρι εκείνη τη στιγµή. 

2. Η εταιρία δεσµεύεται µέσω συµβολαίου ότι αποδέχεται τους όρους και τα 

κριτήρια που θέτει ο φορέας (προσαρµοσµένα στις περιβαλλοντικές συνθήκες της 

περιοχής) για την παραγωγή του βιολογικού ψαριού. Ορίστηκε υπεύθυνος µόνο 

για τη µονάδα εκτροφής βιολογικών ψαριών, ο οποίος δεν είναι ίδιος µε αυτόν της 

συµβατικής µονάδας. 

3. ∆ιατηρείται από την εταιρία ηµερολόγιο µε όλα τα στοιχεία της παραγωγής 

τα οποία αποστέλλονται στον Naturland. Ο φορέας πιστοποίησης 

πραγµατοποίησε τακτικές και έκτακτες επισκέψεις στη µονάδα εκτροφής. 

Επιπλέον, εταιρία και φορέας συµφώνησαν να προσδιοριστούν οι επιβλαβείς 
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ουσίες στην περιοχή εκτροφής (από ανθρωπογενείς και φυσικές πηγές) και η 

συχνότητα και ο τρόπος ανάλυσης των µέσων ρύπανσης (νερό ή προϊόντα 

εκτροφής). Καθορίζονται επίσης οι κρίσιµες τιµές για τις ρυπογές ουσίες τις οποίες 

όταν υπερβεί η εταιρία θα ενηµερώνει το φορέα (τουλάχιστον στο 50% των ορίων 

που έχει θεσπίσει ο Γερµανικός νόµος) και τα επίπεδα τιµών πάνω από τα οποία 

θα γίνεται ανάκληση των προϊόντων από την αγορά ως «βιολογικά».  

4. Ο Naturland δίνει στην εταιρία τα έγγραφα πιστοποίησης επιτυχούς 

µετατροπής της µονάδας σε βιολογική, µε ελάχιστο διάστηµα µετατροπής της από 

συµβατική σε βιολογική τουλάχιστον για ένα παραγωγικό κύκλο (δεν ισχύει για 

ανοιχτή θάλασσα). Η εταιρία έχει αποδείξει τις γνώσεις και τις δεξιότητές της σε 

επίπεδο παραγωγής. Ο υπεύθυνος για την εφαρµογή των κριτηρίων στη µονάδα 

επικοινωνεί µε τον Naturland και δίνει τις κατάλληλες οδηγίες στο προσωπικό. 

5. Η πιστοποίηση από το Naturland και η επωνυµία του προϊόντος επιτρέπει τη 

µόνιµη διακίνησή του σαν «βιολογικό». Σύµφωνα µε τους Καν. (ΕΚ) 834/2007, 

889/2008 και  710/2009, κατά την πώληση του προϊόντος φαίνεται στην ταµπέλα η 

περιοχή προέλευσής του. 

6. ∆εν χρησιµοποιήθηκαν υλικά από P.V.C. (polyvinyl chloride) και τα 

απορρίµµατα οδηγήθηκαν για ανακύκλωση. 

7. ∆εν χρησιµοποιήθηκαν γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί ή παράγωγα 

αυτών (Γ.Τ.O.) σε κανένα στάδιο της παραγωγής. 

8. Εφαρµόστηκαν στη µονάδα, όπως άλλωστε και σε ολόκληρη την εταιρία, τα 

κριτήρια που θέτει ο Naturland περί κοινωνικής µεταχείρισης των εργαζόµενων. Οι 

εργαζόµενοι έχουν ίσες ευκαιρίες και αντιµετώπιση ανεξάρτητα από χρώµα, 

θρησκεία ή φύλο, ενώ έχουν κάθε δικαίωµα να συµµετέχουν σε σωµατεία. Έχουν 

πρόσβαση σε φαγητό, νερό, κατοικία και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. 

∆ιαθέτουν συµβάσεις εργασίας, αµείβονται τουλάχιστον µε τον κατώτατο µισθό 

που προβλέπουν οι συλλογικές συµβάσεις και εργάζονται τις ώρες που προβλέπει 

ο νόµος.  ∆εν εργάζονται παιδιά.   

  9. Η παραγωγική διαδικασία στη θέση εγκατάστασης της µονάδας γίνεται µε 

γνώµονα την ελαχιστοποίηση της επίδρασης στα παρακείµενα οικοσυστήµατα. 

Πραγµατοποιούνταν αναλύσεις νερού τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο και ο 

πυθµένας κάτω και γύρω από τα κλουβιά ελέγχεται τακτικά για την αποφυγή 

δηµιουργίας ιζήµατος. Η εκροή θρεπτικών συστατικών από τη µονάδα προς το 
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θαλάσσιο περιβάλλον διατηρήθηκε όσο το δυνατόν χαµηλή, µε το δείκτη 

µετατρεψιµότητας να βρίσκεται εντός των βιβλιογραφικών δεδοµένων και η 

διατροφή σύµφωνα µε τους πίνακες της εταιρίας βιολογικής τροφής. Τα 

χρησιµοποιούµενα δίχτυα ήταν καλής ποιότητας, ανθεκτικά, καλή αγκυροβόληση 

των κλωβών για αποφυγή διαφυγής ιχθυοπληθυσµού. 

10. Η πυκνότητα διατηρήθηκε κατά µέγιστο 10 Kgr/m3. 

11. ∆εν χρησιµοποιήθηκε antifouling στα δίχτυα εκτροφής, αλλά εφαρµόστηκαν 

µέθοδοι φιλικοί προς το περιβάλλον για την αποφυγή φράξιµου του µατιού από 

πλαγκτόν, όπως πολύ συχνή αλλαγή των διχτυών. 

12. Για τη σίτιση χρησιµοποιήθηκε βιολογική τροφή. Το ιχθυάλευρο και 

ιχθυέλαιο προέρχεται είτε από ψάρια τα οποία αλιεύθηκαν στα πλαίσια της 

αειφόρου αλιείας, είτε από υπολείµµατα επεξεργασµένων ψαριών  προοριζόµενα 

για ανθρώπινη κατανάλωση (χωρίς όµως να προέρχονται από συµβατική 

ιχθυοκαλλιέργεια), είτε από απορριπτόµενα ψάρια αλιείας για ανθρώπινη 

κατανάλωση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να χρησιµοποιηθεί   ιχθυάλευρο 

και ιχθυέλαιο από άλλες πηγές το οποίο όµως δεν θα ξεπερνά το 30% του 

συνολικού που απαιτείται σε όλο τον κύκλο εκτροφής του ψαριού. 

 

2.5. Υπολογισµός δεικτών    

Προκειµένου να εξάγχθούν χρήσιµα αποτελέσµατα και συµπεράσµατα από την 

εκτροφή βιολογικών και συµβατικών ψαριών (τσιπούρας-λαβρακιού) 

χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω δείκτες υπολογίζοντάς τους ως εξής (Hardy & 

Barrows 2002): 

2.5.1. ∆είκτης µετατρεψιµότητας της τροφής - FCR     

Ο δείκτης µετατρεψιµότητας FCR (feed convertion ratio) εκφράζει την 

ποσότητα της καταναλωθείσας τροφής σε kg (επί ξηρού βάρους) η οποία 

απαιτείται για την παραγωγή 1 kg ψαριού (νωπό βάρος). Εξαρτάται από το 

µέγεθος του ψαριού, τη θερµοκρασία του νερού η οποία καθορίζει τη µεταβολική 

δραστηριότητα του οργανισµού, την ποιότητα της τροφής και τον τρόπο ταΐσµατος. 

Υπολογίζεται από τον εξής τύπο : 

FCR = Συνολική τροφή (ξηρό βάρος / αύξηση βάρους (βιοµάζα τελική – 

βιοµάζα αρχική).  
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Η τροφή επί ξηρού βάρους για κάθε µήνα εκτροφής (Μάιος 2008-∆εκέµβριος 

2009) και για κάθε είδος ψαριού έχει υπολογισθεί στους Πίνακες Ανάλωσης 

Τροφής Επί Ξηρού Βάρους (2ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Στην τροφή επί ξηρού βάρους έχει 

αφαιρεθεί το ποσοστό υγρασίας της τροφής το οποίο έχει υπολογιστεί κατά τη 

διάρκεια των εργαστηριακών αναλύσεων των τροφών (Πίνακας Προσδιορισµός 

Υγρασίας-Τέφρας Ιχθυοτροφών στο 3ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) 

Επίσης, στους Πίνακες Μηνιαίας Έκθεσης Ζωϊκού Αποθέµατος και στους 

Πίνακες Συγκεντρωτικής Εξέλιξης Ζωϊκού Αποθέµατος (2ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) 

απεικονίζονται η αρχική και τελική βιοµάζα των ψαριών (Kg). Επιπλέον, στους 

Πίνακες Συγκεντρωτικής Εξέλιξης Ψαριών, υπολογίζεται ο FCR για κάθε µήνα 

εκτροφής, καθώς και ο συνολικός FCR ανά είδος.  

2.5.2. Συντελεστής ανάπτυξης - R      

Ο συντελεστής ανάπτυξης R % των ψαριών υπολογίζεται ως εξής : 

R = (τελικό βάρος – αρχικό βάρος) / αρχικό βάρος Χ 100  

Στους Πίνακες Μηνιαίας Έκθεσης Ζωικού Αποθέµατος και στους Πίνακες 

Συγκεντρωτικής Εξέλιξης Ζωϊκού Αποθέµατος (2ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) απεικονίζονται το 

αρχικό και τελικό βάρος των ψαριών (g). Επιπλέον, στους Πίνακες Συγκεντρωτικής 

Εξέλιξης Ζωϊκού Αποθέµατος, υπολογίζεται η ανάπτυξη R για κάθε µήνα 

εκτροφής, καθώς και η συνολική ανάπτυξη R για κάθε είδος εκτροφής και ψαριού. 

2.5.3. Συντελεστής διατροφής - SFR     

Ο συντελεστής (µέσος όρος) διατροφής SFR (specific feeding rate) εκφράζει το 

επίπεδο ταΐσµατος που ταΐζονται τα ψάρια ηµερησίως σε σχέση µε το σωµατικό 

τους βάρος. Υπολογίζεται ως εξής : 

SFR = AFR X 100 / Wa όπου : 

AFR = IF / t όπου IF = συνολική τροφή επί ξηρού βάρους σε Kg (intake feed) 

και t = χρόνος εκτροφής. 

Wa = µέσος όρος αρχικής και τελικής βιοµάζας.   

Η τροφή επί ξηρού βάρους για κάθε µήνα εκτροφής (Μάιος 2008-∆εκέµβριος 

2009) και για κάθε είδους ψαριού έχει υπολογισθεί στους Πίνακες Ανάλωσης 

Τροφής επί Ξηρού Βάρους (2ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Στην τροφή επί ξηρού βάρους έχει 

αφαιρεθεί το ποσοστό υγρασίας της τροφής το οποίο έχει υπολογιστεί κατά τη 
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διάρκεια των εργαστηριακών αναλύσεων των τροφών (Πίνακας Προσδιορισµός 

Υγρασίας-Τέφρας Ιχθυοτροφών στο 3ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Επίσης, στους Πίνακες 

Μηνιαίας Έκθεσης Ζωικού Αποθέµατος και στους Πίνακες Συγκεντρωτικής 

Εξέλιξης Ζωϊκού Αποθέµατος (2ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) απεικονίζονται η αρχική και τελική 

βιοµάζα των ψαριών (Kg) για όλους τους µήνες εκτροφής (610 ηµέρες). Επιπλέον, 

στους Πίνακες Συγκεντρωτικής Εξέλιξης Ζωϊκού Αποθέµατος, υπολογίζεται και ο 

SFR για κάθε µήνα και ο συνολικός SFR. 

2.5.4. Ειδικός ρυθµός ανάπτυξης - SGR     

Ο ειδικός ρυθµός ανάπτυξης SGR (specific growth rate) εκφράζει την % 

αύξηση βάρους των ψαριών ανά ηµέρα και υπολογίζεται ως εξής : 

SGR = (ln τελικού βάρους – ln αρχικού βάρους) / ηµέρες εκτροφής Χ 100  

Στους Πίνακες Μηνιαίας Έκθεσης Ζωικού Αποθέµατος και στους Πίνακες 

Συγκεντρωτικής Εξέλιξης Ζωϊκού Αποθέµατος (2ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) απεικονίζονται το 

αρχικό και τελικό βάρος των ψαριών (gr) για όλους τους µήνες εκτροφής (610 

ηµέρες). Επιπλέον, στους Πίνακες Συγκεντρωτικής Εξέλιξης Ζωϊκού Αποθέµατος, 

υπολογίζεται ο συνολικός SGR για κάθε είδος εκτροφής και ψαριού. 

2.5.5. Συντελεστής αξιοποίησης πρωτείνης - PER     

Ο συντελεστής αξιοποίησης πρωτεΐνης PER (protein efficiency ratio) 

υπολογίζεται ως εξής :     

PER = Αύξηση βάρους (βιοµάζα τελική – βιοµάζα αρχική) / Καταναλωθείσα 

πρωτεΐνη   

Η καταναλωθείσα πρωτεΐνη (Kg) έχει υπολογιστεί για κάθε µήνα εκτροφής 

(Μάιος 2008-∆εκέµβριος 2009) και για κάθε είδους ψαριού στους Πίνακες 

Ανάλωσης Τροφής επί Ξηρού Βάρους (2ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Η καταναλωθείσα 

πρωτεΐνη προκύπτει από το γινόµενο της καταναλωθείσας τροφής (επί ξηρού 

βάρους) επί το ποσοστό πρωτεΐνης της τροφής  το οποίο έχει υπολογιστεί κατά τη 

διάρκεια των εργαστηριακών αναλύσεων των τροφών (Πίνακας Προσδιορισµός 

Πρωτεΐνης Ιχθυοτροφών στο 3ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Επίσης, στους Πίνακες Μηνιαίας 

Έκθεσης Ζωικού Αποθέµατος και στους Πίνακες Συγκεντρωτικής Εξέλιξης Ζωϊκού 

Αποθέµατος (2ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) απεικονίζονται η αρχική και τελική βιοµάζα των 

ψαριών. Επιπλέον, στους Πίνακες Συγκεντρωτικής Εξέλιξης Ζωϊκού Αποθέµατος, 

υπολογίζεται ο συνολικός PER για κάθε είδος εκτροφής και ψαριού. 
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2.6. Κόστος παραγωγής      

Ένα πολύ βασικό στοιχείο που προσεγγίστηκε στην παρούσα εργασία είναι το 

κόστος παραγωγής των εκτρεφόµενων ψαριών. Όπως έχει ήδη προαναφερθεί 

στην Εισαγωγή, τη µεγαλύτερη συµβολή στο κόστος παραγωγής έχουν οι 

ιχθυοτροφές και ακολουθούν ο γόνος. Στην παρούσα εκτροφή βιολογικής και 

συµβατικής τσιπούρας, καθώς και βιολογικού και συµβατικού λαβρακιού, το 

κόστος παραγωγής υπολογίστηκε ως εξής : 

α) ΓΟΝΟΣ: Ο γόνος που χρησιµοποιήθηκε είναι ιδίας παραγωγή της εταιρίας 

και δεν είναι βιολογικής παραγωγής. Υπολογίζεται όσο το κόστος παραγωγής του 

στον ιχθυογεννητικό σταθµό της εταιρίας, δηλαδή 0,12 €/ιχθύδιο. Ο γόνος 

συµµετέχει στο κόστος παραγωγής ως εξής : 

Γόνος = Κόστος ιχθυδίου Χ αρχικός αριθµός ιχθυδίων / τελική βιοµάζα.  

β) ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ: Οι τροφές είναι καθοριστικός παράγοντας στη 

διαµόρφωση του κόστους. Η µέση τιµή της βιολογικής τροφής που 

χρησιµοποιήθηκε ανέρχεται σε 1,35  €/Kg και της συµβατικής 0,95 €/Kg. Οι 

ιχθυοτροφές συµµετέχουν στο κόστος παραγωγής ως εξής : 

Τιµή ιχθυοτροφής / κιλό Χ FCR.  

γ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Σύµφωνα µε στοιχεία της εταιρίας εκτροφής, η επιτευχθείσα 

παραγωγικότητα ανά άτοµο (παραγόµενο έργο/αριθµός ατόµων) είναι για τα 

βιολογικά ψάρια 28 tn/άτοµο και για τα συµβατικά ψάρια 42 tn/άτοµο. Στη µονάδα 

εκτροφής βιολογικού ψαριού απαιτούνται πολύ τακτικές αλλαγές διχτυών (λόγω µη 

χρήσης antifouling τα δίχτυα λερώνονται ευκολότερα και φράζει το «µάτι» τους µε 

πλαγκτόν), τακτικός έλεγχος και ράψιµο των διχτυών για αποφυγή διαφυγών 

ιχθυοπληθυσµού στο περιβάλλον, υπεύθυνος για τη βιολογική εκτροφή, µε 

αποτέλεσµα να απαιτείται και περισσότερο προσωπικό. Το µέσο κόστος για κάθε 

εργαζόµενο ανέρχεται σε 18.000 €/έτος. Το προσωπικό συµµετέχει στο κόστος 

παραγωγής ως εξής : 

Τελική βιοµάζα / επιτευχθείς παραγωγικότητα ανά άτοµο Χ κόστος 

εργαζόµενου / τελική βιοµάζα.  

δ) ΧΗΜΙΚΑ-ANTIFOULING : Η χρήση χηµικών ουσιών και συγκεκριµένα 

antifouling για τον εµποτισµό των διχτυών προκειµένου αυτά να παραµένουν 

καθαρά από τους µικροοργανισµούς, πραγµατοποιήθηκε µόνο στη µονάδα 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:10 EEST - 54.219.128.100



                                                                                                                                    52 

συµβατικών ψαριών. Στα δίχτυα βιολογικών ψαριών δεν επιτρέπεται η χρήση 

τους. Χρησιµοποιήθηκαν 3 t antifouling για τη συµβατική τσιπούρα και 5 t 

antifouling για τη συµβατικό λαβράκι. Το κόστος αγοράς του ανέρχεται σε 2,7 €/l. 

Το antifouling συµµετέχει στο κόστος παραγωγής ως εξής : 

Ποσότητα antifouling Χ τιµή antifouling / τελική βιοµάζα.  

ε) ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ: Η ασφάλιση του ιχθυοπληθυσµού σε ασφαλιστική εταιρία είναι 

ίδια για τα βιολογικά και συµβατικά ψάρια. Συµµετέχουν στο κόστος µε 0,09  €/Kg. 

στ) ΦΑΡΜΑΚΑ: Τα µοναδικά φάρµακα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν εµβόλια 

στα συµβατικά λαβράκια το Νοέµβριο 2008. Το κόστος κάθε εµβολίου ανέρχεται 

σε 0,029 €/Kg. Τα φάρµακα συµµετέχουν στο κόστος παραγωγής ως εξής : 

Αριθµός ψαριών Χ τιµή φαρµάκων  / τελική βιοµάζα. 

ζ) ΛΟΙΠΑ: Περιλαµβάνονται επισκευές, συντηρήσεις, αναλώσιµα, µισθώµατα 

κλπ. Συµµετέχουν στο κόστος µε 0,10  €/Kg και είναι ίδια για τα βιολογικά και 

συµβατικά ψάρια. 

η) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ: Η χρήση των εγκαταστάσεων είναι ίδια για τα βιολογικά και 

συµβατικά ψάρια. Συµµετέχουν στο κόστος µε 0,18  €/Kg. 

 

2.7. Εργαστηριακές αναλύσεις - µετρήσεις    

Κατά τη διάρκεια της εκτροφής, πραγµατοποιήθηκαν εργαστηριακές αναλύσεις 

στο εργαστήριο ∆ιατροφής του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών 

(ΕΛ.Κ.Θ.Ε.). Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων και µετρήσεων απεικονίζονται 

στους σχετικούς πίνακες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3ο. Οι αναλύσεις αυτές αφορούν σε : 

 

2.7.1. Ιχθυοτροφές    

Στις βιολογικές και συµβατικές ιχθυοτροφές που χρησιµοποιήθηκαν για τη 

σίτιση των εκτρεφόµενων ιχθυοπληθυσµών πραγµατοποιήθηκαν για κάθε είδος 

τροφής και ανάλογα µε το µέγεθος του κόκκου της τροφής µετρήσεις της υγρασίας, 

τέφρας, πρωτεΐνης, λίπους και λιπαρών οξέων (η µέθοδολογία περιγράφεται στο 

κεφάλαιο 2.7.2. και είναι όµοια µε αυτήν για τη σάρκα ιχθυδίων και ψαριών. Οι 

µεθοδολογίες που ακολουθήθηκαν είναι οι παρακάτω : 
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Προσδιορισµός υγρασίας και τέφρας 

 Προετοιµασία 

Για τον πρoσδιoρισµό της υγρασίας και της τέφρας στις ιχθυοτροφές,  αρχικά 

αυτές αλέθονται  στo µπλέvτερ πoλύ καλά, ώστε να γίνουν σε µορφή σκόνης. 

 Από εδώ λαµβάνεται δείγµα για τον υπολογισµό της υγρασίας και της τέφρας. 

Το κάθε δείγµα γίνεται εις τριπλούν. 

Μέθοδος προσδιορισµού υγρασίας  

1. Ζύγιση των καψών µία-µία στov αvαλυτικό ζυγό (Βάρoς δoχείoυ) (Εικόνες 2.3 

και 2.4). 

2. Πρoσθήκη περίπου 1,5g υλικoύ και επαναζύγιση (Μικτό βάρoς α). 

3. Τoπoθέτηση των δειγµάτων στoν κλίβανο, στoυς 110 οC όπου και παραµένουν 

για 24 ώρες (Εικόνα 2.5). 

4. Μετά τη λήξη τoυ χρόvoυ παραµονής στον κλίβανο, τοποθέτηση στov 

ξηραvτήρα vα ψυχθούν για 1 ώρα. 

5. Οι κάψες ζυγίζovται µία-µία σε ψηφιακή ζυγαριά (Μικτό βάρoς β). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα  2.3. : Κάψες ζύγισης                      Εικόνα 2.4. : Ζύγιση σε αναλυτικό ζυγό 
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Φωτογραφία 2.5. : Κλίβανος τοποθέτησης δείγµατος για αφαίρεση υγρασίας 

Υπολογισµός υγρασίας  

• Η αφαίρεση τoυ µικτoύ βάρoυς α από τo βάρoς δoχείoυ δίvει τo Υγρό βάρoς. 

• Η αφαίρεση τoυ µικτoύ βάρoυς β από τo βάρoς δoχείoυ δίvει τo ξηρό βάρoς. 

• Ο λόγoς τoυ ξηρoύ βάρoυς πρoς τo υγρό βάρoς επί 100 δίvει τηv % υγρασία. 

Μέθοδος προσδιορισµού τέφρας  

1. Μετά τo πέρας τωv ζυγισµάτωv τoυ πρoηγoυµέvoυ σταδίoυ, oι κάψες µε τo 

υλικό τoπoθετoύvται στo πυραvτήριo στoυς 500 οC για 12 ώρες (κατά την 

τoπoθέτηση στο εσωτερικό του πυραντηρίου, αvαγραφή των νούµερων τωv 

καψώv σε χαρτί). 

2. Με τη λήξη τoυ χρόvoυ και αφoύ πέσει η θερµoκρασία, αναγράφονται εκ νέου 

τα voύµερα στις κάψες και τoπoθετoύνται στov ξηραvτήρα vα ψυχθούν για 

1ώρα. 

3. Οι κάψες ζυγίζovται µία-µία σε ψηφιακή ζυγαριά (µικτό βάρoς γ). 

Υπολογισµός τέφρας  

Η αφαίρεση τoυ µεικτoύ βάρoυς γ από τo βάρoς δoχείoυ δίvει τηv τέφρα, η 

oπoία υπoλoγίζεται διαιρώvτας την τέφρα µε τo βάρoς υλικού και 

πoλλαπλασιάζovτας επί 100. 

Προσδιορισµός πρωτεΐνης 

 Προετοιµασία 

Έχει ήδη γίνει για τον προσδιορισµό τέφρας και υγρασίας. 
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Το κάθε δείγµατα γίνεται εις διπλούν. 

 Υλικά 

α) Πυκvό θειικό oξύ 

β) NaOH 60% 

γ) Υπερoξείδιo τoυ υδρoγόvoυ 

δ) Χάπι καταλύτη 

ε) Νερό απιovισµέvo 

ζ) ∆είκτης Μethyl red(0.1% in alcohol): Bromocresol green(0.2% in alcohol) 1: 5 

η) Koρεσµέvo βoρικό oξύ 

θ) HCL 0.1N 

Μέθοδος προσδιορισµού πρωτεΐνης (µέθοδος Keldajhal)   

1. Ζύγιση των δειγµάτων (mg) στoυς ειδικoύς σωλήvες. 

2. Πρoσθήκη ενός χαπιού καταλύτη(δ) τωv 1,7g στo κάθε έvα δείγµα και στα δύo 

τυφλά. 

3. Πρόσθεση 6ml πυκvό θειικό oξύ(α) και 1ml υπερoξείδιo τoυ υδρoγόvoυ. 

4. Τοποθέτηση των δειγµάτων στην ειδική µηχαvή βρασµoύ (έvδειξη 10) για 1 ώρα 

η οποία έχει ήδη προθερµανθεί στoυς 410 οC (υδρόλυση πρωτεΐνης). 

Σκάπασµα των δειγµάτων και άνοιγµα της βρύσης στη µηχανή (Εικόνα 2.6). 

5. Με τo πέρας της 1 ώρας και αφoύ κρυώσoυv, πρόσθεση σε κάθε σωλήvα και 

στα τυφλά, 20ml vερό. 

6. Σε πoτήρι ζέσεως τωv 250ml στάζονται 5 σταγόvες δείκτη, πρόσθεση 20ml 

βoρικό oξύ και τoπαθέτηση στα δεξιά της µηχαvής Κeldajhal. Στα αριστερά 

τoπoθετείται τo δείγµα στεγαvά (Εικόνα 2.7). 

7. Έναρξη πρώτα µε τα τυφλά, και µετά έvα-έvα τα δείγµατα. Συλλογή στo πoτήρι 

ζέσεως περίπoυ 120ml και πρoχωρά η τιτλoδότηση µε τo HCL (Εικόνες 2.8, 

2.9). 
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              Εικόνα  2.6. : Μηχανή βρασµού για υδρόλυση πρωτεΐνης 

 

 

 

 

 

 

 

              Εικόνα 2.7. : Μηχανή απόσταξης 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνες 2.8. και 2.9. : Τιτλοδότηση πρωτεΐνης 

 

Υπολογισµός πρωτεΐνης   

Vml  X  0.1meq/ml  X 14  X  6.25 X 100/mg δείγµατoς 
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Bγαίvει µία σταθερά για όλα, η oπoία πoλλαπλασιάζεται µε τov όγκo τoυ HCL 

από τον οποίο έχει αφαιρεθεί o µέσoς όρoς τoυ τυφλoύ και διαιρείται µε τo βάρoς 

τoυ δείγµατoς. 

 

Προσδιορισµός λίπους (Υδρόλυση) 

Προετοιµασία 

Έχει ήδη γίνει για τον προσδιορισµό τέφρας και υγρασίας. 

Το κάθε δείγµατα γίνεται εις διπλούν. 

Αντιδραστήρια  

HCl 3N. Για να φτιαχτεί 1 λίτρο απαιτούνται 250 ml από το πυκνό HCl (37%), 

το οποίο προσθέτουµε σιγά σιγά σε 750 ml απιονισµένο νερό. 

Μέθοδος προσδιορισµού λίπους µε υδρόλυση  

1. Ζύγιση 1 g (ή 3 g) δείγµατος στους ειδικούς σωλήνες υδρόλυσης και 1 g 

CELITE 545 (βοηθά να µην κολλά η τροφή). 

2. Πρόσθεση 100ml HCl 3N. 

3. Τοποθέτηση των γυάλινων φυσίγγιων µαζί µε το «δοχείο» τους και τους 

γυάλινους σωλήνες στη συσκευή εκχύλισης (Εικόνα 2.10), η οποία 

ενεργοποιείται και αρχίζει ο βρασµός των δειγµάτων. 

4. Μόλις βράσουν, µείωση του βρασµού (περίπου στη µέση) και βράσιµο για 1 

ώρα.  

5. Κλείσιµο του βρασµού και όλων των βαλβίδων, καθώς και ανέβασµα τα 

καπακιών της µηχανής. 

6. Προσθήκη 100 ml απιονισµένο νερό, σε όλα τα δείγµατα. 

7. Από κάθε σωλήνα αφαιρείται το υπόλειµµα του δείγµατος από το τοίχωµα µε 

βαµβάκι εµβαπτισµένο µε ακετόνη. 

8. Τοποθέτηση των δειγµάτων στον κλίβανο στους 60 οC ως την επόµενη µέρα το 

πρωί. 

9. Ζύγιση σε αvαλυτικό ζυγό των ειδικών δoχείων εκχύλισης (βάρoς δoχείoυ) και 

πρόσθεση 50ml πετρελαϊκού αιθέρα 40-60ο. 
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10.  Τα δείγµατα και τα δoχεία εκχύλισης τoπoθετoύvται στηv ήδη πρoθερµασµέvη 

στoυς 100 οC µηχαvή εκχύλισης. Τα δείγµατα παραµέvoυv στηv θέση βρασµoύ 

επί 30 λεπτά. Στη συvέχεια, παραµέvoυv στη θέση εκχύλισης (απόσταξης) επί 

2 ώρες. Ακολούθως κλείνονται τα βρυσάκια ώστε να συλλαχθεί ο διαλύτης στο 

επάνω µέρος των εκχυλιστήρων. Στη συνέχεια, η µηχανή µπαίνει στη θέση 

evaporation (άνοιγµα του αέρα) για 10 λεπτά. 

11. Τα δοχεία εκχύλισης τoπoθετoύvται στoν κλίβανο για 1 ώρα στoυς 60 οC. Στη 

συvέχεια µπαίvoυv στo ξηραvτήρα για vα ψυχθούν και ζυγίζovται στov 

αvαλυτικό ζυγό (βάρoς µεικτό). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Εικόνα 2.10. : Μηχανή εκχύλισης 

Υπολογισµός λίπους   

Η αφαίρεση τoυ µικτoύ βάρoυς από τo βάρoς δoχείoυ δίvει τo λίπoς σε 

γραµµάρια και η διαίρεσή τoυ µε τo βάρoς υλικoύ, πολλαπλασιασµένο επί 100, τηv 

εκατοστιαία (%) περιεκτικότητα. 

 

2.7.2. Σάρκα ιχθυδίων και ψαριών    

Οι εργαστηριακές αναλύσεις για τη χηµική σύσταση σάρκας ψαριών ξεκίνησαν 

τον Ιούλιο 2008 και αφορούσαν τον αρχικό πληθυσµό ιχθυδίων βιολογικής και 

συµβατικής εκτροφής. Τον Ιούνιο 2008, έγινε δειγµατοληψία από τους παρακάτω 

κλωβούς : 

Κλωβός 501 (βιολογική τσιπούρα) µε ιχθύδια µέσου βάρους 15,7 g.  
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Κλωβός 508 (βιολογική τσιπούρα) µε ιχθύδια µέσου βάρους 19,5 g. 

Κλωβός 425 (συµβατική τσιπούρα) µε ιχθύδια µέσου βάρους 9,73 g. 

Κλωβός 429 (συµβατική τσιπούρα) µε ιχθύδια µέσου βάρους 12,22 g. 

Κλωβός 510 (βιολογικό λαβράκι) µε ιχθύδια µέσου βάρους 23,6 g.  

Κλωβός 512 (βιολογικό λαβράκι) µε ιχθύδια µέσου βάρους 21,2 g.  

Κλωβός 320 (συµβατικό λαβράκι) µε ιχθύδια µέσου βάρους 15,36 g.  

Κλωβός 404 (συµβατικό λαβράκι) µε ιχθύδια µέσου βάρους 15 g.  

Πραγµατοποιήθηκαν αναλύσεις σάρκας και µετρήσεις : 

- Σε 10 ψάρια από καθένα από τους παραπάνω κλωβούς για µέτρηση  

υγρασίας και τέφρας (σε νωπά ψάρια) και υγρασίας, τέφρας, πρωτεΐνης και λίπους 

(σε λυοφιλιωµένα άτοµα).  

- Σε 1 ψάρι από  καθένα από τους παραπάνω κλωβούς προσδιορισµός 

λιπαρών οξέων. 

Οι εργαστηριακές αναλύσεις για τη σύσταση σάρκας ψαριών ολοκληρώθηκαν 

τον Οκτώβριο 2009 και αφορούσαν τον τελικό πληθυσµό ψαριών βιολογικής και 

συµβατικής εκτροφής. Το Σεπτέµβριο 2009, έγινε δειγµατοληψία από τους 

παρακάτω κλωβούς : 

Κλωβός 713 (βιολογική τσιπούρα) µε ψάρια µέσου βάρους 342,08 g.  

Κλωβός 714 (βιολογική τσιπούρα) µε ψάρια µέσου βάρους 381,60 g. 

Κλωβός 709 (συµβατική τσιπούρα) µε ψάρια µέσου βάρους 342,10 g. 

Κλωβός 719 (συµβατική τσιπούρα) µε ψάρια µέσου βάρους 400,60 g. 

Κλωβός 605 (βιολογικό λαβράκι) µε ψάρια µέσου βάρους 253,26 g.  

Κλωβός 604 (βιολογικό λαβράκι) µε ψάρια µέσου βάρους 311,31 g.  

Κλωβός 730 (συµβατικό λαβράκι) µε ψάρια µέσου βάρους 321,20 g.  

Κλωβός 732 (συµβατικό λαβράκι) µε ψάρια µέσου βάρους 281,85 g.  

Πραγµατοποιήθηκαν αναλύσεις χηµικής σύστασης σάρκας και µετρήσεις : 

- Σε 8 ψάρια από καθένα από τους παραπάνω κλωβούς για µέτρηση  υγρασίας 

και τέφρας (σε νωπά ψάρια) και υγρασίας, τέφρας, πρωτεΐνης και λίπους (σε 

λυοφιλιωµένα άτοµα).  
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- Σε 1 ψάρι από τους κλωβούς 714, 605, 709, 730, προσδιορισµός λιπαρών 

οξέων. 

- Σε 5 ψάρια από καθέναν από τους παραπάνω κλωβούς έγινε προσδιορισµός 

οργανοληπτικών χαρακτηριστικών (ένταση γεύσης και αρώµατος, χρώµα, 

συνεκτικότητα, λιπαρότητα, σκληρότητα, κολλότητα), καθώς και της γενικής 

αποδοχής τους. 

 Αν και οι µετρήσεις που έγιναν αφορούσαν ψάρια εκτροφής µέχρι το 

Σεπτέµβριο 2009, τα στοιχεία ανάπτυξης είναι µέχρι το ∆εκέµβριο 2009.  

Οι µεθοδολογίες που ακολουθήθηκαν είναι οι παρακάτω : 

 

Προσδιορισµός υγρασίας και τέφρας 

 Προετοιµασία 

Τα ιχθύδια και ψάρια µεταφέρθηκαν από τις µονάδες εκτροφής στο εργαστήριο, 

µέσα σε φελιζόλ (αριθµηµένα µε το νούµερο του κλωβού) εφοδιασµένα µε 

θρυµµατισµένο πάγο. ∆ιαχωρίστηκαν σε αριθµηµένες σακούλες και 

τοποθετήθηκαν άµεσα σε καταψύκτη στους –80 oC. 

Τα ιχθύδια και ψάρια αλέθονται πολύ καλά, ολόκληρα (δεν αφαιρούνται 

σπλάχνα) στo µπλέvτερ ή στην κιµαδοµηχανή ανάλογα µε το µέγεθος. Οι κιµάδες 

πριν τοποθετηθούν στην κατάψυξη στους –20 oC διαχωρίζονται : α) σε 

σακουλάκια 5 g περίπου για τη µέτρηση υγρασίας και τέφρας σε νωπό δείγµα β) 

σε ταψάκια για λυοφιλίωση για τη µέτρηση  υγρασίας, τέφρας πρωτεΐνης και 

λίπους σε λυοφιλιωµένο δείγµα. Στο µηχάvηµα λυoφιλοίωσης παραµένουν για 2 

ηµέρες και αφαιρείται το µεγαλύτερο ποσοστό υγρασίας. Η λυοφιλίωση του 

αρχικού ιχθυοπληθυσµού έγινε στο µηχάνηµα VIRTIS Model 10-MR-TR και του 

τελικού πληθυσµού σε νέο πιο εξελιγµένο µηχάνηµα λυοφιλίωσης. Όπως 

διευκρινίζεται και στους αντίστοιχους πίνακες το ποσοστό υγρασίας που τυχόν 

παραµείνει αφαιρείται κατά τους υπολογισµούς. 

Μετά τη λυoφιλοίωση τα σώµατα τρίβovται στo µπλέvτερ πoλύ καλά και από 

εδώ παίρvoυµε δείγµα για τον υπολογισµό της υγρασίας στα λυoφιλοιωµέvα. 

Το κάθε δείγµατα γίνεται εις τριπλούν. 
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Μέθοδος προσδιορισµού υγρασίας και τέφρας   

Οι µέθοδοι προσδιορισµού και υπολογισµού της υγρασίας και τέφρας είναι ίδιες 

µε αυτές που περιγράφηκαν για τις ιχθυοτροφές.  

 

Προσδιορισµός πρωτεΐνης 

 Προετοιµασία 

Ο προσδιορισµός της πρωτεΐνης γίνεται σε λυοφιλιωµένα σώµατα ψαριών. Η 

προετοιµασία των δειγµάτων έχει περιγραφεί για τον προσδιορισµό τέφρας και 

υγρασίας. 

Το κάθε δείγµατα γίνεται εις διπλούν. 

Υλικά - Μέθοδος προσδιορισµού πρωτεΐνης   

Τα υλικά και η µέθοδος προσδιορισµός της πρωτεΐνης είναι ίδια µε αυτά που 

περιγράφηκαν παραπάνω, για τη µέθοδο προσδιορισµού της πρωτεΐνης στις 

ιχθυοτροφές.  

Υπολογισµός πρωτεΐνης   

Ο υπολογισµός της πρωτεΐνης είναι ίδιος µε αυτόν που περιγράφηκε 

παραπάνω,  για τον υπολογισµό της πρωτεΐνης στις ιχθυοτροφές.  

 

Προσδιορισµός λίπους 

 Προετοιµασία 

Ο προσδιορισµός του λίπους γίνεται σε λιοφιλιωµένα σώµατα ψαριών. Η 

προετοιµασία των δειγµάτων έχει περιγραφεί για τον προσδιορισµό τέφρας και 

υγρασίας. 

Το κάθε δείγµατα γίνεται εις διπλούν. 

Μέθοδος προσδιορισµού λίπους   

1. Ζύγιση σε αvαλυτικό ζυγό των ειδικών δoχείων εκχύλισης στα οποία έχουν 

προστεθεί µερικές πετρούλες, (βάρoς δoχείoυ) και προσθήκη 50ml 

πετρελαϊκού αιθέρα 40-60ο. 
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2. Ζύγιση σε χαρτoύζα (µπαµπάκι στo πάτo) µέχρι 3g δείγµατoς, πρoσέχοντας 

πoλύ τo υλικό vα είvαι καλά αvακατεµέvo, και σκεπάζεται ελαφρά µε µπαµπάκι. 

3. Οι χαρτoύζες και τα δoχεία εκχύλισης τoπoθετoύvται στηv ήδη πρoθερµασµέvη 

στoυς 100 οC µηχαvή εκχύλισης. Αvoίγεται τo vερό για τηv ψύξη και τα 

βρυσάκια. Οι χαρτoύζες παραµέvoυv στηv θέση βρασµoύ επί 15 λεπτά. Στη 

συvέχεια, παραµέvoυv στη θέση εκχύλισης (απόσταξης) επί 45 λεπτά. 

Ακολούθως, κλείvoνται τα βρυσάκια ώστε να συλλεχθεί ο διαλύτης στο επάνω 

µέρος των εκχυλιστήρων (χρειάζεται περί τα 20 λεπτά για να µαζευτεί) και τo 

µηχάvηµα µπαίνει στη θέση evaporation (άνοιγµα του αέρα) για άλλα 10 λεπτά. 

4. Τα δοχεία εκχύλισης τoπoθετoύvται στoν κλίβανο για 1 ώρα στoυς 60 οC. Στη 

συvέχεια µπαίvoυv στo ξηραvτήρα για vα ψυχθούν και ζυγίζovται στov 

αvαλυτικό ζυγό (βάρoς µεικτό). 

Υπολογισµός λίπους 

Η αφαίρεση τoυ µικτoύ βάρoυς από τo βάρoς δoχείoυ δίvει τo λίπoς σε 

γραµµάρια και η διαίρεσή τoυ µε τo βάρoς υλικoύ, πολλαπλασιασµένο επί 100, τηv 

εκατοστιαία(%) περιεκτικότητα. 

 

Προσδιορισµός λιπαρών οξέων   

1o Στάδιo : ΕΚΧΥΛIΣΗ  (Folch et al. 1957)  

Υλικά 1ου Σταδίου  

α) Χλωρoφόρµιo : Μεθαvόλη 2:1 + ΒΗΤ 0.01% 

β) Νacl 0.9% 

γ) ∆ιάλυµα FOLCH, Χλωρoφόρµιo : Μεθαvόλη : NaCl  3:48:47 

δ) Glassfibre filters, ογκοµετρικοί κύλινδροι των 25 η 50 ml µε εσπύρισµα, 

σωλήνες φυγοκέντρου των 50 ml, φιάλες εξάτµισης, χωνάκια, σύριγγα των 25 ml.  

ε) Πάγoς. 

Mεθοδολογία 1ου Σταδίου 

Τα πρoς εκχύλιση δείγµατα έχoυv συλλεχθεί από ιστό ψαριού (σάρκα πάνω 

από την πλευρική γραµµή και στο εµπρόσθιο τµήµα του σώµατος), έχoυv ζυγιστεί 
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(Εικόνα 2.11, και έχoυv φυλαχτεί σε (α) στoυς –20 οC, µε αvαλoγία 1:20 [1 g ιστό 

προς 20 ml(α)]. 

Όλα τα γυαλικά πoυ πρόκειται vα χρησιµoπoιηθoύv έχoυv πρoπλυθεί µε 

χλωρoφόρµιo και όλα τα στάδια γίvovται υπό ψύξη. 

1. Τα δείγµατα oµoγεvoπoιoύvται σε σωλήvες φυγoκέvτρoυ τωv 50 ml υπό ψύξη 

µε τo ήδη υπάρxωv α) πρoσθέτovτας ό,τι πιθαvόv θα έχει εξατµιστεί και λίγo 

παραπάvω στηv ίδια αvαλoγία 20:1 v/w (Εικόνα 2.12). 

2. Φιλτράρεται τo δείγµα σε oγκoµετρικό κύλιvδρo τωv 50ml, µε χωνάκι και glass 

fiber filter το οποίο πρoηγoυµέvως έχει ξεπλυθεί µε χλωρoφόρµιo. Όλα τα 

γυαλικά (σωλήvας, φιαλίδιo, φίλτρo) πoυ έχoυν χρησιµoπoιηθεί για τo δείγµα, 

ξεβγάζονται µε περίπoυ 10 ml(α) ώστε να συλλεχθεί τυχόv υπoλoιπόµεvo 

λίπoς, το οποίο προστίθεται στov oγκoµετρικό πoυ υπάρχει τo δείγµα. 

3. Πρόσθεση 20%(β) και πολύ καλή ανάδευση. Σχηµατίζovται δύo φάσεις. Στη 

συvέχεια γίνεται µεταφορά σε σωλήvες τωv 40ml και φυγοκέντρηση στις 2100 

rpm για 5 λεπτά. 

4. Απoµακρύvεται η επάvω φάση πoλύ πρoσεκτικά,  για vα µηv αφαιρεθεί και η 

κάτω φάση, µε αvτλία κεvoύ. Απλώvεται πoλύ πρoσεκτικά στηv επιφάvεια του 

δείγµατος 1/3 του όγκου του, διάλυµα FOLCH, περιστρέφοντας τo σωλήvα για 

vα περάσoυv στηv επάvω φάση oι βρωµιές πoυ υπάρχoυv στηv εvδιάµεση 

φάση. Η επάvω φάση αφαιρείται µε αvτλία κεvoύ. Επαvαλαµβάvεται 2-3 φoρές. 

5. Με σύριγγα συλλέγεται η κάτω φάση, µεταφέρεται σε φιάλη τωv 100 ml µε 

εσµυρισµέvo πώµα. 

6. Εξάτµιση στo rotor evaporator, στoυς 40 οC, για 10 λεπτά περίπoυ ή όσo 

χρειαστεί για vα εξατµιστεί τελείως. 

7. Επαvαδιάλυση τoυ δείγµατος σε 1,5 ml χλωροφόρµιο µεθανόλη 2:1 και φύλαξη 

σε ατµόσφαιρα αζώτου στους -20 οC µέχρι το στάδιο της µεθυλεστεροποίησης.  

 

2ο Στάδιo : ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΟΠΟIΗΣΗ ΟΥ∆ΕΤΕΡΩΝ ΚΑI ΠΟΛIΚΩΝ ΛIΠI∆IΩΝ 

(Kok 1983), (Christie et al. 1989),  

Υλικά 2ου  Σταδίου 

α) 2% θειικό oξύ σε άvυδρη µεθαvόλη 
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β) Εξάvιo analytical 

γ) Εξάvιo HPLC grade 

δ) Εξάvιo - ∆ιαιθυλαιθέρας 1:1 

ε) KHCO3 2% σε HPLC vερό 

ζ) Νερό HPLC 

η) Θερµαινόµενο µαγνητικό µάτι  

 

Mεθοδολογία 2ου Σταδίου  

1. Μεταφορά των δειγµάτων µε τα πολικά και ουδέτερα λιπίδια σε σωλήνες µε 

εσµύρισµα των 15 ml. Εξάτµιση µε άζωτο έως ξηρού εµβαπτίζοντας τα δείγµατα 

σε χλιαρό νερό.  Πρoσθήκη σε κάθε δείγµα 2 ml ((α) για 50-70 mg δείγµατος), 

έvα µαγvητάκι τoυ 1cm, φύσηµα αζώτου στoυς σωλήvες, οι οποίοι 

πωµατίζονται καλά και τoπoθετoύνται στo µάτι επώασης στoυς 50 οC, υπό 

ανάδευση, για 16ώρες. (Η µαγνητική πλάκα θέλει µια ηµέρα για να 

εξισορροπήσει  γι’ αυτό ανοιγει και ο διακόπτης θερµοκρασίας και ο διακόπτης 

ανάδευσης). 

2. Με τo πέρας τoυ χρόvoυ επώασης πρoστίθενται 2 ml (ε), 4 ml vερό(ζ) και 5 ml 

(β), αvάδευση ζωηρή και αναµένεται ο απoχωρισµός των δύo φάσεων. Με 

πιπέτα pasteur συλλέγεται η επάvω φάση και µεταφέρεται σε σωλήvες 

φυγoκέvτρoυ τωv 35 ml. Στoυς αρχικoύς σωλήvες της µεθυλεστεροποίησης 

πρoστίθεται 5 ml(δ), αvάδευση ζωηρή και αναµένεται και πάλι ο απoχωρισµός 

των δύo φάσεων. Με πιπέτα pasteur συλλέγεται η επάvω φάση και µεταφέρεται 

στoν πρoηγoύµεvo σωλήvα φυγoκέvτρoυ. Πρoσθήκη 5 ml(ζ) και φυγoκέντρηση 

στις 2000rpm για 5 λεπτά. 

3. Μεταφορά της επάvω φάσης σε φιάλη τωv 50-100 ml µε εσµύρισµα και 

εξάτµιση στov rotor evaporator στoυς 35 οC. Επαvαδιάλυση των µεθυλεστέρων 

σε 1 ml εξάvιo HPLC (Εικόνα 2.13). Μεταφορά σε φιαλύδιo τωv 1,5 ml και 

φύλαξη στηv κατάψυξη, σε ατµόσφαιρα αζώτoυ. 

4. O προσδιορισµός των λιπαρών οξέων γίνεται µε χρωµατογραφία σε αέριo 

χρωµατoγράφo (Fountoulaki, et al. 2003) (Εικόνα 2.14). 
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Εικόνα  2.11. : Προετοιµασία δειγµάτων        Εικόνα 2.12. : ∆είγµατα υπό ψύξη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.13. : Εκχύλιση λιπαρών οξέων  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.14. : Αέριος χρωµατογράφος   
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Προσδιορισµός οργανοληπτικών χαρακτηριστικών   

Ο προσδιορισµός των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών (taste panel) 

πραγµατοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΕΛ.Κ.Θ.Ε. και συµµετείχαν 12 άτοµα 

(ερευνητές του ΕΛ.Κ.ΘΕ. οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί και συµµετέχουν συχνά σε 

ανάλογα πειράµατα). Χρησιµοποιήθηκαν 5 ψάρια από κάθε κλωβό (όπως 

προαναφέρθηκε αναλυτικά προηγουµένως) και αφορούσαν βιολογική και 

συµβατική τσιπούρα, καθώς και βιολογικό και συµβατικό λαβράκι. 

Τα ψάρια µεταφέρθηκαν άµεσα από τις µονάδες εκτροφής σε φελιζόλ µε πάγο, 

έγιναν φιλέτα και µαγειρεύτηκαν το καθένα χωριστά στον ατµό για 20 λεπτά. Οι 

δοκιµαστές είχαν ο καθένας 1 πιάτο µε δύο φιλέτα τσιπούρας (1 φιλέτο βιολογικό 

και ένα συµβατικό) τα οποία ήταν αριθµηµένα και αντιστοίχως 1 πιάτο για το 

λαβράκι (Φωτογραφία 2.15.). Οι δοκιµαστές δεν γνώριζαν ποια ήταν τα βιολογικά 

και τα συµβατικά φιλέτα ψαριών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφία 2.15. : ∆ιαδικασία προσδιορισµού οργανοληπτικών χαρακτηριστικών   

 

∆ίπλα ακριβώς από τα πιάτα υπήρχε σχετικό ερωτηµατολόγιο, το οποίο 

παρατίθεται παρακάτω και  στο οποίο σηµειώνονταν η αποτίµηση συγκεκριµένων 

οργανοληπτικών χαρακτηριστικών µε κατάταξη βαθµολογίας από 0 έως 5.    

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

 

Βαθµολογήσατε συγκριτικά για τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τα παρακάτω 

κωδικοποιηµένα δείγµατα : 
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Rate in comparison the following coded samples 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΙ / CODES: …………………………………………………….. 
 
 
ΕΝΤΑΣΗ ΓΕΥΣΗΣ / TASTE ΙΝΤΕNSITY 
   0        1  2  3     4  5 
 

καθόλου πολύ 
 
   
ΕΝΤΑΣΗ ΑΡΩΜΑΤΟΣ / FLAVOR ΙΝΤΕNSITY 
   0        1  2  3     4  5 
 

καθόλου πολύ 
 
 
 
ΧΡΩΜΑ / COLOR 
   0        1  2  3     4  5 
 

ανοιχτό σκούρο 
 
 
ΛΙΠΑΡΟ / OILINESS – FATNESS 
 
   0        1  2  3     4  5 
 

στεγνό λιπαρό 
 
 
 
ΟΞΙΝΟ / ACIDITY 
   0        1  2  3     4  5 
 

ουδέτερο όξινο 
 
 
ΣΚΛΗΡΟ / MUSCLE HARDNESS 
   0        1  2  3     4  5 
 

µαλακό σκληρό 
 
 
ΣΥΝΕΚΤΙΚΟ / COHESIVENESS 
   0        1  2  3     4  5 
 

διαλύεται «κρατάει» στο στόµα (συνεκτικό) 
 
 

Όνοµα / Name: 
 
……………………… 
 
……………………… 
 
Ηµεροµηνία / Date: 
 
……………………… 

∆ώστε χαρακτηρισµούς για 
 
Γεύση ……………………….... 
 
.................................................
.. 
 
.................................................
.. 
 
 
Άρωµα ……………………… 
 
 
………………………............. 
 
.................................................
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ΚΟΛΛΩ∆ΕΣ / STICKINESS 
   0        1  2  3     4  5 
 

δεν κολλάει κολλάει στα δόντια 
 
 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗ / GENERAL ACCEPTANCE 
   0        1  2  3     4  5 
 

δεν µου αρέσει µου αρέσει πολύ 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3.1. Πίνακες – ∆ιαγράµµατα ανάπτυξης 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1. : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ  

ΣΤΑ∆ΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Τελικό 
βάρος 
ψαριών 

(g) 

Τελική 
βιοµάζα + 
Πωλήσεις 

(Kg) 

Πυκνότητα 
(Kg/m 3) 

Θνησ/τα 
% 

Απώλειες 
% 

Συνολ. 
Τροφές 

(Kg) 

FCR SFR 

1ο  στάδιο     
(Μαι – Αυγ 08) 37,8 12.568 2,0 0,2 2,8 13.569 1,74 1,55 

2ο  στάδιο 
(Σεπτ – ∆εκ 08) 132,3 43.929 5,3 0,3 2,8 52.280 1,24 0,94 

3ο  στάδιο   
(Ιαν – Ιούλ 09) 231,87 76.815 8,2 0,5 2,8 127.351 1,70 0,71 

4ο στάδιο   
(Αυγ – ∆εκ 09) 

 
418,40 136.640 + 

1.091 9,2 1,1 2,8 266.046 1,96 0,63 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2. : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ 

ΣΤΑ∆ΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Τελικό 
βάρος 
ψαριών 

(g) 

Τελική 
βιοµάζα + 
Πωλήσεις 

(Kg) 

Τελική 
Πυκνότητα 

(Kg/m 3) 

Θνησ/τα 
% 

Απώλειες 
% 

Συνολ. 
Τροφές 

(Kg) 

FCR SFR 

1ο  στάδιο     
(Μαι – Αυγ 08) 27,90 25.816 4,6 4,8 0 25.151 1,15 1,38 

2ο  στάδιο 
(Σεπτ – ∆εκ 08) 68,04 49.476 4,5 6,8 18,4 78.616 1,72 1,20 

3ο  στάδιο   
(Ιαν – Ιούλ 09) 150,07 145.514 7,3 7,1 19,1 258.039 1,82 0,76 

4ο στάδιο   
(Αυγ – ∆εκ 09) 

 
444,16 266.729 + 

66.644 10,8 7,8 15,0 555.946 1,69 0,54 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3.:ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΤΣΙΠΟΥΡΑ 

  ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΣΙΠΟΥΡΑ 

ΑΡΧΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (g) +STD 5,00 ±0,61 4,00 ±0,52 

ΤΕΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (g) +STD 418,40 ±46,12 444,16 ±38,57 

R - ΑΝΑΠΤΥΞΗ 8.268% 11.004% 

FCR 1,96 1,69 

SFR 0,63% 0,54% 

SGR 0,988% 0,998% 

PER 1,12 1,30 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:10 EEST - 54.219.128.100



                                                                                                                                    70 

   

0,00
50,00

100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00

Μ
α
ϊ-

08

Ιο
υ
λ

-0
8

Σ
επ

-0
8

Ν
ο
ε-

08

Ια
ν

-0
9

Μ
α
ρ

-0
9

Μ
α
ϊ-

09

Ιο
υ
λ

-0
9

Σ
επ

-0
9

Ν
ο
ε-

09

(g
r)

Βιολογική τσιπούρα

Συµβατική τσιπούρα

 

∆ιάγραµµα 3.1. : Εξέλιξη µέσου βάρους Βιολογικής-Συµβατικής τσιπούρας 

Ο συντελεστής ανάπτυξης R και ο ειδικός δείκτης ανάπτυξης SGR, σύµφωνα 

µε τον Πίνακα 3.3, είναι υψηλότερα για τη συµβατική τσιπούρα από τη βιολογική. 

Επίσης, το τελικό µέσο βάρος της συµβατικής τσιπούρας είναι υψηλότερο. Όµως, 

από το ∆ιάγραµµα 3.1 και τους Πίνακες 3.1 και 3.2. προκύπτει ότι η εξέλιξη του 

µέσου βάρους από Ιούνιο 2008 έως Αύγουστο 2009 είναι µεγαλύτερη για τη 

βιολογική τσιπούρα από τη συµβατική. Σηµαντικό σε αυτό το σηµείο είναι ότι 

παρόλο ότι αυτό το χρονικό διάστηµα ο συντελεστής διατροφής στη συµβατική 

τσιπούρα είναι υψηλότερος από αυτόν της βιολογικής (όπως προαναφέρθηκε), η 

βιολογική είχε καλύτερη ανάπτυξη. 

0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0

Μ
α
ϊ-

08

Ιο
υ
λ

-0
8

Σ
επ

-0
8

Ν
ο
ε-

08

Ια
ν

-0
9

Μ
α
ρ

-0
9

Μ
α
ϊ-

09

Ιο
υ
λ

-0
9

Σ
επ

-0
9

Ν
ο
ε-

09

Βιολογική τσιπούρα

Συµβατική τσιπούρα

 

∆ιάγραµµα 3.2. : Ιχθυοπυκνότητα Βιολογικής-Συµβατικής τσιπούρας 
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Από το ∆ιάγραµµα 3.2 και τους Πίνακες 3.1 και 3.2. φαίνεται ότι η πυκνότητα 

εκτροφής της βιολογικής τσιπούρας και της συµβατικής κυµαίνονταν στα ίδια 

περίπου επίπεδα. Τους τελευταίους µήνες της εκτροφής (Αύγουστος 2009-

∆εκέµβριος 2009) η ιχθυοπυκνότητα της βιολογικής τσιπούρας ήταν χαµηλότερη 

από της συµβατικής (πρότυπο Naturland).  
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∆ιάγραµµα 3.3. : SFR Βιολογικής-Συµβατικής τσιπούρας 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 3.3. η βιολογική τσιπούρα ταΐστηκε κατά µέσο 

όρο µε µεγαλύτερο συντελεστή διατροφής (SFR) από τη συµβατική τσιπούρα. O 

συντελεστής αξιοποίησης της πρωτεΐνης της τροφής (PER) στη συµβατική 

τσιπούρα, ήταν µεγαλύτερος από αυτόν της της βιολογικής τσιπούρας. Αξίζει όµως 

να σηµειωθεί, όπως προκύπτει από το ∆ιάγραµµα 3.3 και τους Πίνακες 3.1 και 3.2. 

ότι το µεγαλύτερο χρονικό  διάστηµα και συγκεκριµένα από Οκτώβριο 2008 έως 

Σεπτέµβριο 2009 ο συντελεστής διατροφής στη συµβατική τσιπούρα ήταν 

υψηλότερος από αυτόν της βιολογικής. Τους 3 τελευταίους µήνες της εκτροφής 

αυξήθηκε ο SFR στη βιολογική τσιπούρα έναντι της συµβατικής. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:10 EEST - 54.219.128.100



                                                                                                                                    72 

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00
Μ
α
ϊ-

08

Ιο
υ
ν

-0
8

Ιο
υ
λ

-0
8

Α
υ
γ

-0
8

Σ
επ

-0
8

Ο
κ
τ-

08

Ν
ο
ε-

08

∆
εκ

-0
8

Ια
ν

-0
9

Φ
εβ

-0
9

Μ
α
ρ

-0
9

Α
π
ρ

-0
9

Μ
α
ϊ-

09

Ιο
υ
ν

-0
9

Ιο
υ
λ

-0
9

Α
υ
γ

-0
9

Σ
επ

-0
9

Ο
κ
τ-

09

Ν
ο
ε-

09

∆
εκ

-0
9

Βιολογική τσιπούρα

Συµβατική τσιπούρα

 

∆ιάγραµµα 3.4. : Μηνιαία εξέλιξη FCR Βιολογικής-Συµβατικής τσιπούρας 
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∆ιάγραµµα 3.5.: Προοδευτική εξέλιξη FCR Βιολογικής-Συµβατικής τσιπούρας 

Από τον Πίνακα 3.3 διαπιστώνεται ότι ο συντελεστής µετατρεψιµότητας FCR 

για τη συµβατική τσιπούρα είναι σηµαντικά µικρότερος από αυτόν της βιολογικής.  

Παρόλα αυτά όµως, όπως προκύπτει από το ∆ιάγραµµα 3.5 και τους Πίνακες 3.1 

και 3.2., το χρονικό διάστηµα από Σεπτέµβριο 2008 έως Ιούλιο 2009 ο FCR στη 

βιολογική τσιπούρα είναι µικρότερος από της συµβατικής. 

Αξιοσηµείωτο στο ∆ιάγραµµα 3.4 είναι ότι το µήνα Σεπτέµβριο 2008 έχουµε 

αρνητικό FCR στη συµβατική τσιπούρα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4. : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΑΒΡΑΚΙΟΥ  

ΣΤΑ∆ΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Τελικό 
βάρος 
ψαριών 

(g) 

Τελική 
βιοµάζα + 
Πωλήσεις 

(Kg) 

Πυκνότητα 
(Kgr/m 3) 

Θνησ/τα 
% 

Απώλειες 
% 

Συνολ. 
Τροφές 

(Kg) 

FCR SFR 

1ο  στάδιο     
(Μαι – Αυγ 08) 53,1 15.627 3,9 5,7 0 16.436 1,16 1,57 

2ο  στάδιο 
(Σεπτ – ∆εκ 08) 118,03 32.732 4,6 11,1 0 42.369 1,35 1,01 

3ο  στάδιο   
(Ιαν – Ιούλ 09) 207,5 57.206 6,9 11,6 0 99.400 1,78 0,74 

4ο στάδιο   
(Αυγ – ∆εκ 09) 

 
335,97 89.044 + 9 9,5 15,1 2,2 168.185 1,92 0,61 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5. : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΛΑΒΡΑΚΙΟΥ  

ΣΤΑ∆ΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Τελικό 
βάρος 
ψαριών 

(g) 

Τελική 
βιοµάζα + 
Πωλήσεις 

(Kg) 

Πυκνότητα 
(Kgr/m 3) 

Θνησ/τα 
% 

Απώλειες 
% 

Συνολ. 
Τροφές 

(Kg) 

FCR SFR 

1ο  στάδιο     
(Μαι – Αυγ 08) 55,29 54.850 6,5 1,1 0 56.452 1,13 1,53 

2ο  στάδιο 
(Σεπτ – ∆εκ 08) 68,98 69.735 4,6 2,9 -3,6 117.773 1,82 1,29 

3ο  στάδιο   
(Ιαν – Ιούλ 09) 184,19 185.258 10,3 3,3 -3,5 313.911 1,74 0,72 

4ο στάδιο   
(Αυγ – ∆εκ 09) 

 
346,75 284.956 + 

49.910 12,8 7,0 -3,2 587.191 1,78 0,57 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6.: ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΛΑΒΡΑΚΙ 

  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΑΒΡΑΚΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΛΑΒΡΑΚΙ 

ΑΡΧΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (g) +STD 4,50 ±0,69 5,00 ±0,63 

ΤΕΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (g) +STD 335,97 ±38,91 346,75 ±57,81 

R - % ΑΝΑΠΤΥΞΗ 7.366% 6.835% 

FCR 1,92 1,78 
SFR 0,61% 0,57% 

SGR 0,951% 0,956% 

PER 1,14 1,23 
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∆ιάγραµµα 3.6. : Εξέλιξη µέσου βάρους Βιολογικού-Συµβατικού λαβρακιού 

Σύµφωνα µε τον Πίνακα 3.6 οι ειδικοί δείκτες ανάπτυξης SGR του βιολογικού 

και συµβατικού λαβρακιού είναι σχεδόν ίδιοι. Ο συντελεστής ανάπτυξης R είναι 

υψηλότερος για το βιολογικό λαβράκι, ενώ το τελικό µέσο βάρος του συµβατικού 

λαβρακιού είναι ελάχιστα υψηλότερο. 

Από το ∆ιάγραµµα 3.6 και τους Πίνακες 3.4 και 3.5 προκύπτει ότι η εξέλιξη του 

µέσου βάρους από Σεπτέµβριο 2008 έως Σεπτέµβριο 2009 είναι ελαφρώς 

καλύτερη για το βιολογικό λαβράκι από το συµβατικό. 
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∆ιάγραµµα 3.7. : Ιχθυοπυκνότητα Βιολογικού-Συµβατικού λαβρακιού 
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Από το ∆ιάγραµµα 3.7 και τους Πίνακες 3.4 και 3.5 φαίνεται ότι η πυκνότητα 

του βιολογικού λαβρακιού και του συµβατικού κυµαίνονταν στα ίδια περίπου 

επίπεδα µέχρι το Νοέµβριο 2008. Το µεγαλύτερο όµως χρονικό διάστηµα και 

συγκεκριµένα από Οκτώβριο 2008 έως ∆εκέµβριο 2009 η ιχθυοπυκνότητα του 

βιολογικού λαβρακιού ήταν σηµαντικά χαµηλότερη από του συµβατικού 

λαµβάνοντας υπόψη το πρότυπο Naturland, αλλά και τη µεγάλη ευαισθησία του 

συγκεκριµένου είδους. 

0,00
0,50
1,00
1,50

2,00
2,50
3,00
3,50

Μ
α
ϊ-

08

Ιο
υ
ν

-0
8

Ιο
υ
λ

-0
8

Α
υ
γ

-0
8

Σ
επ

-0
8

Ο
κ
τ-

08

Ν
ο
ε-

08

∆
εκ

-0
8

Ια
ν

-0
9

Φ
εβ

-0
9

Μ
α
ρ

-0
9

Α
π
ρ

-0
9

Μ
α
ϊ-

09

Ιο
υ
ν

-0
9

Ιο
υ
λ

-0
9

Α
υ
γ

-0
9

Σ
επ

-0
9

Ο
κ
τ-

09

Ν
ο
ε-

09

∆
εκ

-0
9

Βιολογικό λαβράκι

Συµβατικό λαβράκι

 

∆ιάγραµµα 3.8. : SFR  Βιολογικού-Συµβατικού λαβρακιού 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 3.6 το βιολογικό λαβράκι έχει µεγαλύτερο 

συντελεστή διατροφής (SFR) από το συµβατικό λαβράκι. Ο συντελεστής 

αξιοποίησης της πρωτεΐνης της τροφής (PER) στο συµβατικό λαβράκι, ήταν 

µεγαλύτερος από αυτόν του βιολογικού λαβρακιού. Όπως προκύπτει από το 

∆ιάγραµµα 3.8 και τους Πίνακες 3.4 και 3.5, το µεγαλύτερο χρονικό  διάστηµα οι 

συντελεστές διατροφής στο βιολογικό και συµβατικό λαβράκι κυµαίνονται στις ίδιες 

τιµές. 
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∆ιάγραµµα 3.9.: Μηνιαία εξέλιξη FCR Βιολογικού-Συµβατικού λαβρακιού 
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∆ιάγραµµα 3.10.: Προοδευτική εξέλιξη FCR Βιολογικού-Συµβατικού 

λαβρακιού  

Από τον Πίνακα 3.6 διαπιστώνεται ότι ο συντελεστής µετατρεψιµότητας FCR 

για το συµβατικό λαβράκι είναι µικρότερος από αυτόν του βιολογικού. Στο 

∆ιάγραµµα 3.9 είναι αξιοσηµείωτο ότι υπάρχουν µεγάλες διακυµάνσεις του 

συντελεστή µετατρεψιµότητας από τον Οκτώβριο 2008 έως Απρίλιο 2009. Τους 

µήνες Νοέµβριο 2008 και Μάρτιο 2009 έχουµε αρνητικό FCR στο συµβατικό 

λαβράκι. 
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3.2. Πίνακες – ∆ιαγράµµατα κόστους παραγωγής 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.7. : ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΣΙΠΟΥΡΑ 

  ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΣΙΠΟΥΡΑ 
      
ΓΟΝΟΣ (€/kg) 0,30 0,35 
ΤΡΟΦΕΣ (€/kg) 2,64 1,60 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (€/kg) 0,64 0,43 
ANTIFOULING (€/kg) 0 0,02 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ (€/kg) 0,09 0,09 
ΦΑΡΜΑΚΑ (€/kg) 0 0 
ΛΟΙΠΑ (€/kg) 0,10 0,10 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (€/kg) 0,18 0,18 
      
ΣΥΝΟΛΟ (€/kg) 3,95 2,78 
      
∆ιαφορά (€/kg) 1,18 
∆ιαφορά % 42%  

 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Βιολογική τσιπούρα 0,30 2,64 0,64 0 0,09 0 0,10 0,18

Συµβατική τσιπούρα 0,35 1,60 0,43 0,02 0,09 0 0,10 0,18

ΓΟΝΟΣ ΤΡΟΦΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙ

ΚΟ

ANTIFOU
LING

ΑΣΦΑΛΕΙ

Α

ΦΑΡΜΑΚ

Α
ΛΟΙΠΑ

ΑΠΟΣΒΕ

ΣΕΙΣ

∆ιάγραµµα 3.11. : Κόστος Βιολογικής-Συµβατικής τσιπούρας 

Από τον Πίνακα 3.7 και το ∆ιάγραµµα 3.11 προκύπτει ότι το κόστος 

παραγωγής της βιολογικής τσιπούρας είναι 1,18 €/Kg ακριβότερο από της 

συµβατικής τσιπούρας, δηλαδή 42% υψηλότερο.  
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 3.8. : ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΛΑΒΡΑΚΙ 
 

  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΑΒΡΑΚΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΛΑΒΡΑΚΙ 

      
ΓΟΝΟΣ (€/kg) 0,42 0,36 
ΤΡΟΦΕΣ (€/kg) 2,59 1,69 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (€/kg) 0,64 0,43 
ANTIFOULING (€/kg) 0 0,04 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ (€/kg) 0,09 0,09 
ΦΑΡΜΑΚΑ (€/kg) 0 0,09 
ΛΟΙΠΑ (€/kg) 0,10 0,10 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (€/kg) 0,18 0,18 
      
  4,02 2,98 
      
∆ιαφορά (€/kg) 1,05 
∆ιαφορά % 35%  

 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Βιολογικό λαβράκι 0,42 2,59 0,64 0 0,09 0 0,10 0,18

Συµβατικό λαβράκι 0,36 1,69 0,43 0,04 0,09 0,09 0,10 0,18

ΓΟΝΟΣ ΤΡΟΦΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚ
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ANTIFOULIN
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΛΟΙΠΑ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙ

Σ

 

∆ιάγραµµα 3.12. : Κόστος Βιολογικού-Συµβατικού λαβρακιού 

Από τον Πίνακα 3.8 και το ∆ιάγραµµα 3.12 προκύπτει ότι το κόστος 

παραγωγής του βιολογικού λαβρακιού είναι 1,05 €/Kg ακριβότερο από του 

συµβατικού λαβρακιού, δηλαδή 35% υψηλότερο.  
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3.3. Πίνακες – ∆ιαγράµµατα εργαστηριακών αναλύσεων και µετρήσεων 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.9.: ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ΤΡΟΦΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗ % ΛΙΠΟΣ %    ΥΓΡΑΣΙΑ %   ΤΕΦΡΑ %    

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΡΟΦΗ         

1,2-1,5 mm 52,0 12,0 9,5 14,0 

2,2 mm 48,0 18,0 9,5 9,5 

3,0 mm 45,0 14,0 9,5 10,0 

4,5 mm 45,0 14,0 9,5 10,0 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ         

1,4mm 57,0 13,0 12,0 10,0 

2,2 mm 48,0 15,0 11,0 13,0 

3,0 mm 45,0 18,0 11,0 11,0 

4,5 mm 45,0 14,0 11,0 9,0 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.10.: ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ΤΡΟΦΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗ % 
+STD 

ΛΙΠΟΣ %     
+STD 

ΥΓΡΑΣΙΑ %   
+STD 

ΤΕΦΡΑ %    
+STD 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΡΟΦΗ         

1,2-1,5 mm  50,31  ±0,18 13,09  ±0,04 7,46  ±0,02 10,27  ±0,01 

2,2 mm 47,37  ±0,42 19,88  ±0,08 7,17  ±0,02 9,65  ±0,07 

3,0 mm 46,46  ±0,07 15,13  ±0,90 7,57  ±0,06 9,97  ±0,04 

4,5 mm 45,54  ±0,26 15,57  ±0,43 8,17  ±0,06 10,00  ±0,10 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 
ΤΡΟΦΗ         

1,4mm 53,31  ±+0,12 11,45  ±+0,21 9,75 ±+0,15 12,16  ±0,01 

2,2 mm 46,59  ±+0,18 15,26  ±+0,28 10,44  ±+0,04 13,16  ±0,04 

3,0 mm 45,08  ±+0,00 21,26  ±+0,05 8,08 ±+0,32 10,27  ±0,08 

4,5 mm 45,69  ±+0,16 18,47  ±+0,20 10,30  ±+0,02 8,90  ±0,04 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.11. : ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ  
  

ΕΙ∆ΟΣ ΛΙΠΑΡΟΥ ΟΞΕΟΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ 
1,2-1,5mm 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ 
4,5mm 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 
1,4mm 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 
4,5mm 

      mgr/gr ξηρού δείγµατος   

Μυριστικό 14:00 5,11 5,34 5,46 10,32 
Μυριστολεϊκό 14:01         
Πενταδεκανοϊκό 15:00 0,47 0,42 0,46 0,66 
cis-10-πενταδεκενικό 15:01         
Παλµιτικό 16:00 21,94 27,53 19,04 30,11 
Παλµιτολεϊκό ω9 16:1n-9         
Παλµιτελαϊδικό 16:1ω-7 5,38 4,94 6,80 11,30 
Εξαδεκαδιενοϊκό 16:2ω-4 0,45   0,77 1,33 
Μαργαρικό 17:00 0,50   0,53 0,81 
  16:3ω-3     0,81 1,59 
Επταδεκενοϊκό ω9 17:1ω-9         
  16:4ω-3 0,77   1,17 2,23 
Στεαρικό 18:00 4,91 7,38 3,71 6,11 
Ελαϊδικό  18:1ω-9 21,32 30,03 16,05 36,03 
Ελαϊκό ω7 18:1ω-7 2,83 2,91 3,55 5,43 
Ελαϊδικό cis 18:2ω-9         
Λινελαϊδικό  18:2ω-6 19,50 28,26 4,17 14,94 
γ-Λινολενικό 18:3ω-6         
Λινολενικό trans 18:3ω-3 3,13 4,34 1,19 3,73 
  18:4ω-3 1,78 1,81 1,85 2,83 
Αραχιδονικό 20:00         
cis-11- εικοσενοϊκό 20:1ω-11         
cis-9- εικοσενοϊκό 20:1ω-9 5,84 7,68 8,36 6,74 
  20:1ω-7         
9-εικοδαδιενοϊκό 20:2ω-9         
cis-8,11,14- εικοσατριενοϊκό 20:2ω-6         
Εικοσιεναϊκό 21:00         
cis-8,11,14- εικοσατριενοϊκό 20:3ω-6         
ARA 20:4ω-6 0,90 0,89 1,05 1,48 
cis-11,14,17- εικοσατριενοϊκό 20:3ω-3         
  20:4ω-3 0,63 0,83 0,69 1,50 
EPA 20:5ω-3 10,79 6,96 14,23 20,94 
Βεχενικό 22:00         
  22:1ω-11 8,86 11,15 9,74 6,15 
Ερουκικό 22:1ω-9         
   22:1ω-7      0,55 0,98 
Εικοσιδυοτριενοϊκό 22:3ω-6         
Αδρενικό 22:4ω-6         
Εικοσιτριανοϊκό 23:00         
  22:5ω-6         
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Κλουπανοδονικό  DPA 22:5ω-3 1,45 1,71 1,88 4,21 
Λιγνοκερικό 24.0         
DHA 22:6ω-3 13,21 12,72 11,28 14,33 
Νερβονικό 24:1ω-9 1,17 0,83 1,18 0,92 
            
  SUM 130,93 155,72 114,52 184,70 
            
Κορεσµένα λιπαρά οξέα Saturates 32,92  40,67 29,20 48,02 

Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα 
Monounsat
urates 45,40 57,53 46,24 67,56 

  ω-9 28,33 38,54 25,59 43,70 
  ω-6 20,41 29,15 5,22 16,42 
  ω-3 31,76 28,37 33,10 51,37 
  EPA+DHA 23,99 19,68 25,51 35,28 
  ω-3/ω-6 1,56 0,97 6,34 3,13 

 

Από τους πίνακες 3.9 και 3.10 προκύπτει ότι κατά τις εργαστηριακές αναλύσεις 

των ιχθυοτροφών διαπιστώσαµε διαφορές στις τιµές πρωτεΐνης, λίπους, υγρασίας 

και τέφρας σε σχέση µε αυτές που δίνουν οι εταιρίες παρασκευής των τροφών. 

Όλοι οι υπολογισµοί και τα συµπεράσµατα της παρούσας εργασίας που αφορούν 

τις ιχθυοτροφές στηρίχθηκαν στα αποτελέσµατα του Πίνακα 3.10.  

Σηµαντική διαφορά µεταξύ συµβατικής και βιολογικής τροφής, παρατηρούµε 

στις τιµές της πρωτεΐνης στη τροφή µε µέγεθος κόκκου 1,2-1,5mm και 1,4mm, του 

λίπους της τροφής σε όλα τα µεγέθη κόκκου, στην υγρασία µε µέγεθος κόκκου 1,2-

1,5mm και 1,4mm, 2,2mm και 4,5mm και στην τέφρα της τροφής µε µέγεθος 

κόκκου 1,2-1,5mm και 1,4mm και 2,2mm. 

Από τον Πίνακα 3.11 διαπιστώνουµε ότι α) στη συµβατική τροφή 1,4 mm 

υπάρχει µεγαλύτερη ποσότητα µονοακόρεστων λιπαρών οξέων, ω3, EPA+DHA, 

ενώ έχει και µεγαλύτερο λόγο ω3/ω6 από τη βιολογική. Στη βιολογική τροφή 1,2-

1,5 mm υπάρχει µεγαλύτερη ποσότητα κορεσµένων λιπαρών οξέων, ω9, ω6. 

β) στη συµβατική τροφή  4,5mm υπάρχει µεγαλύτερη ποσότητα κορεσµένων 

λιπαρών οξέων, µονοακόρεστων λιπαρών οξέων, ω3, ω9 και EPA+DHA, ενώ έχει 

και µεγαλύτερο λόγο ω3/ω6 από τη βιολογική. Στη βιολογική τροφή 4,5mm 

υπάρχει µεγαλύτερη ποσότητα ω6.  
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Από τον πίνακα 3.12 εξάγεται το συµπέρασµα ότι ο αρχικός πληθυσµός, ο 

οποίος δεν προέρχεται από ιχθυογεννητικό σταθµό βιολογικής παραγωγής, έχει 

σχεδόν την ίδια ολική σύσταση σάρκας.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.13.: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΑΡΚΑΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ 
ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

  
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΣΙΠΟΥΡΑ 
  

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΣΙΠΟΥΡΑ 

ΚΛΩΒΟΣ 713 ΤΣΙΠ. 714 ΤΣΙΠ. AVG ΒΙΟΛ. 
ΤΣΙΠ. +STD 

709 ΤΣΙΠ. 719 ΤΣΙΠ. AVG ΣΥΜΒ. 
ΤΣΙΠ. +STD 

ΥΓΡΑΣΙΑ 60,43 60,16 60,30 ±0,19 57,93 59,51 58,72 ±1,12 

ΤΕΦΡΑ 3,82 2,62 3,22 ±0,84 2,8 2,9 2,85 ±0,07 

ΠΡΩΤΕΪΝΗ  17,36 17,00 17,18 ±0,25 16,96 17,53 17,25 ±0,40 

ΛΙΠΟΣ 17,20 19,08 18,14 ±1,32 20,89 19,61 20,25 ±0,90 

 

Από τον πίνακα 3.13. προκύπτει ότι η βιολογική τσιπούρα έχει µικρότερο 

ποσοστό λίπους από τη συµβατική και µεγαλύτερο ποσοστό υγρασίας από τη 

συµβατική. Οι ποσοστιαίες τιµές πρωτεΐνης, και τέφρας φαίνεται να κυµαίνονται 

στα ίδια περίπου επίπεδα στη βιολογική και συµβατική τσιπούρα.  

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.12.: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΑΡΚΑΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ  
ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

  
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΣΙΠΟΥΡΑ 
  

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΣΙΠΟΥΡΑ 

ΚΛΩΒΟΣ 501ΤΣΙΠ. 508ΤΣΙΠ. AVG ΒΙΟΛ. 
ΤΣΙΠ. + STD 

425ΤΣΙΠ. 429ΤΣΙΠ. AVG ΣΥΜΒ. 
ΤΣΙΠ. +STD 

ΥΓΡΑΣΙΑ 73,33 72,54 72,94  ±0,56 74,17 73,51 73,84 ±0,47 

ΤΕΦΡΑ 4,08 3,79 3,94 ±0,20 3,70 3,75 3,73 ±0,03 

ΠΡΩΤΕΪΝΗ  13,44 14,08 13,76 ±0,45 13,12 13,51 13,32 ±0,27 

ΛΙΠΟΣ 7,42 8,05 7,74 ±0,44 7,09 7,22 7,16 ±0,09 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.14. : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΑΡΚΑΣ ΛΑΒΡΑΚΙΟΥ 
ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

  
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΑΒΡΑΚΙ 
  

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΛΑΒΡΑΚΙ 
  

ΚΛΩΒΟΣ 510ΛΑΒ. 512ΛΑΒ. AVG ΒΙΟΛ. 
ΛΑΒΡ. +STD 

320ΛΑΒ. 404ΛΑΒ. AVG ΣΥΜΒ. 
ΛΑΒΡ. +STD 

ΥΓΡΑΣΙΑ 70,94 71,06 71,00 ±0,08 74,71 72,65 73,68 ±1,46 

ΤΕΦΡΑ 3,93 3,98 3,96 ±0,03 4,59 4,03 4,31 ±0,40 

ΠΡΩΤΕΙΝΗ  14,84 14,53 14,69 ±0,22 15,26 15,01 15,14 ±0,18 

ΛΙΠΟΣ 8,93 8,85 8,89 ±0,05 4,31 6,76 5,54 ±1,73 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.15. : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΑΡΚΑΣ ΛΑΒΡΑΚΙΟΥ 
ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΑΒΡΑΚΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΛΑΒΡΑΚΙ 
ΚΛΩΒΟΣ 605 ΛΑΒ. 604 ΛΑΒ. AVG 

ΒΙΟΛ.ΛΑΒΡ. 
+STD 

730 ΛΑΒ. 732 ΛΑΒ. AVG ΣΥΜΒ. 
ΛΑΒΡ. +STD 

ΥΓΡΑΣΙΑ 70,04 66,10 68,07  ±2,78 61,91 62,37 62,14 ±0,32 

ΤΕΦΡΑ 3,34 2,98 3,16 ±0,25 3,86 3,7 3,78 ±0,11 

ΠΡΩΤΕΙΝΗ  17,57 17,85 17,71 ±0,20 17,63 17,42 17,53 ±0,15 

ΛΙΠΟΣ 8,96 13,05 11,01 ±2,90 16,33 15,79 16,06 ±0,38 

 

Από τους πίνακες 3.14 και 3.15 προκύπτουν ορισµένες διαφορές στις τιµές της 

υγρασίας και τους λίπους στον αρχικό και στο τελικό πληθυσµό, µεταξύ βιολογικού 

και συµβατικού λαβρακιού. Ενώ στον αρχικό πληθυσµό το βιολογικό λαβράκι έχει 

χαµηλότερο ποσοστό υγρασίας, στον τελικό πληθυσµό το βιολογικό λαβράκι έχει 

σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό υγρασίας από το συµβατικό.  

Οι τιµές υγρασίας του βιολογικού λαβρακιού είναι υψηλότερες από του 

συµβατικού λαβρακιού, ενώ οι τιµές λίπους του βιολογικού λαβρακιού είναι 

χαµηλότερες από αυτές του συµβατικού. Οι τιµές πρωτεΐνης κυµαίνονται στα ίδια 

επίπεδα, ενώ της τέφρας είναι ελαφρώς υψηλότερες στο συµβατικό λαβράκι. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.16. : ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΕΙ∆ΟΣ ΛΙΠΑΡΟΥ ΟΞΕΟΣ 
501 
ΒΙΟΛ. 
ΤΣΙΠ. 

508 
ΒΙΟΛ. 
ΤΣΙΠ. 

425 
ΣΥΜΒ. 
ΤΣΙΠ. 

429 
ΣΥΜΒ. 
ΤΣΙΠ. 

510 
ΒΙΟΛ. 
ΛΑΒΡ. 

512 
ΒΙΟΛ. 
ΛΑΒΡ. 

320 
ΣΥΜΒ. 
ΛΑΒΡ. 

314 
ΣΥΜΒ. 
ΛΑΒΡ. 

          mgr/gr ξηρού 
ιστού 

      

Μυριστικό 14:00 5,77 7,38 9,44 8,95 6,95 8,22 3,77 8,40 
Μυριστολεϊκό 14:01                 
Πενταδεκανοϊκό 15:00 0,78 0,91 0,74 0,85 0,71 0,93 0,71 0,73 
cis -10-
πενταδεκενικό 15:01 0,82               
Παλµιτικό 16:00 46,57 49,80 46,75 45,74 53,96 54,46 31,73 49,82 
Παλµιτολεϊκό ω9 16:1n-9 7,98 9,99 13,25 13,70 8,96 8,62 5,28 12,28 
Παλµιτελαϊδικό 16:1ω-7                 
Εξαδεκαδιενοϊκό 16:2ω-4 0,51   1,37 1,34 0,54       
Μαργαρικό 17:00 0,82   1,00 0,95 1,00   0,92 0,90 
  16:3ω-3     1,24 1,44         
Επταδεκενοϊκό ω9 17:1ω-9 1,78 8,54 5,29 1,42 8,08 6,42 6,38 6,56 
  16:4ω-3     1,24 1,23       0,79 
Στεαρικό 18:00 16,14 15,43 13,09 14,28 15,22 14,38 9,37 11,73 
Ελαϊδικό  18:1ω-9 37,47 47,16 34,31 31,09 53,96 56,26 19,98 36,64 
Ελαϊκό ω7 18:1ω-7 6,02 6,35 7,54 7,52 5,93 5,50 3,84 6,34 
Ελαϊδικό cis 18:2ω-9                 
Λινελαϊδικό  18:2ω-6 29,54 36,00 14,15 16,42 35,15 38,79 5,01 10,37 
γ-Λινολενικό 18:3ω-6               0,54 
Λινολενικό trans 18:3 ω-3 2,92 4,21 2,18 2,39 4,89 4,94 1,35 1,80 
  18:4ω-3 1,59 2,13 3,06 2,92 2,37 2,32 1,49 2,49 
Αραχιδονικό 20:00                 
cis-11- εικοσενοϊκό 20:1ω-11                 
cis-9- εικοσενοϊκό 20:1ω-9 6,44 8,48 8,30 5,93 9,41 9,32 5,42 8,29 
  20:1ω-7                  
9-εικοδαδιενοϊκό 20:2ω-9               1,01 
cis -8,11,14-
εικοσατριενοϊκό 20:2ω-6                 
Εικοσιεναϊκό 21:00                 
cis -8,11,14-
εικοσατριενοϊκό 20:3ω-6                 
ARA 20:4ω-6 2,59 2,08 2,24 2,56 2,34 2,32 1,64 1,90 
cis -11,14,17-
εικοσατριενοϊκό 20:3ω-3 2,82 2,67 2,95 3,12 2,21 2,20 1,63 2,30 
  20:4ω-3 1,50   2,03 2,04     0,61   
EPA 20:5ω-3 21,12 19,61 28,72 29,78 23,90 20,96 19,78 26,89 
  22:1ω-11 5,73 8,32 7,51 5,40 9,04 9,71 3,52 6,45 
Ερουκικό 22:1ω-9                 
   22:1ω-7                  
Εικοσιδυοτριενοϊκό 22:3ω-6 0,61   1,10       0,40 0,72 
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Αδρενικό 22:4ω-6                 
Εικοσιτριανοϊκό 23:00                 
  22:5ω-6 1,66 1,20 1,33 1,61 1,08 1,21 0,64 0,75 
Κλουπανοδονικό  
DPA 22:5ω-3 9,06 7,73 10,22 11,52 4,30 3,99 3,36 4,38 
Λιγνοκερικό 24.0                 
DHA 22:6ω-3 65,11 53,84 55,04 58,06 55,89 52,47 41,26 42,55 
Νερβονικό 24:1ω-9 2,74 2,89 2,62 2,89 2,69 2,61 2,57 2,25 
                    
  SUM 278,10 294,69 276,72 273,16 308,57 305,65 170,65 246,88 
                    
Κορεσµένα λιπαρά 
οξέα Saturates  71,66 76,08 74,09 73,70 80,20 80,83 47,52 74,08 
Μονοακόρεστα 
λιπαρά οξέα 

Monouns
aturates 67,70  87,45 78,83 67,58 94,03 95,24 46,99 79,06 

  ω-9 55,96 73,30 63,77 54,59 79,80 80,86 39,63 66,74 
  ω-6 34,52 39,80 18,82 21,47 39,56 43,15 7,69 14,52 
  ω-3 103,91 91,49 105,05 110,76 94,66 87,87 69,18 81,20 

  
EPA+DH
A 86,23 73,44 83,76 87,85 79,79 73,43 61,04 69,43 

  ω-3/ω-6 3,01 2,30 5,58 5,16 2,39 2,04 9,00 5,59 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 3.17. : ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
   

ΕΙ∆ΟΣ ΛΙΠΑΡΟΥ ΟΞΕΩΣ 714 (πρώην 
610) 

ΒΙΟΛ.ΤΣΙΠ. 

605 
ΒΙΟΛ.ΛΑΒΡ. 

709 
ΣΥΜΒ.ΤΣΙΠ. 

730 
ΣΥΜΒ.ΛΑΒΡ. 

      mgr/gr ξηρού ιστού   

Μυριστικό 14:00 14,95 8,26 16,61 10,46 
Μυριστολεϊκό 14:01         
Πενταδεκανοϊκό 15:00 1,25 0,97 1,36 1,16 
cis-10-πενταδεκενικό 15:01         

Παλµιτικό 16:00 75,41 52,46 84,43 65,66 

Παλµιτολεϊκό ω9 16:1n-9         

Παλµιτελαϊδικό 16:1ω-7 22,12 11,67 27,08 16,80 
Εξαδεκαδιενοϊκό 16:2ω-4         
Μαργαρικό 17:00         
  16:3ω-3         
Επταδεκενοϊκό ω9 17:1ω-9         
  16:4ω-3         
Στεαρικό 18:00 60,20 12,30 16,06 18,56 
Ελαϊδικό  18:1ω-9 67,54 65,49 122,86 89,02 
Ελαϊκό ω7 18:1ω-7 10,82 6,56 13,93 9,51 
Ελαϊδικό cis 18:2ω-9         
Λινελαϊδικό  18:2ω-6 50,50 36,22 43,62 37,80 
γ-Λινολενικό 18:3ω-6         
Λινολενικό trans 18:3 ω-3 8,64 6,20 9,26 9,09 
  18:4ω-3 5,08 3,69 5,83 5,40 
Αραχιδονικό 20:00         
cis-11- εικοσενοϊκό 20:1ω-11         
cis-9- εικοσενοϊκό 20:1ω-9 26,21 16,82 27,48 22,93 
  20:1ω-7         
9-εικοδαδιενοϊκό 20:2ω-9 2,56 2,19 3,20 3,09 
cis -8,11,14-
εικοσατριενοϊκό 20:2ω-6         
Εικοσιεναϊκό 21:00         
cis -8,11,14-
εικοσατριενοϊκό 20:3ω-6         
ARA 20:4ω-6     2,31 3,90 
cis -11,14,17-
εικοσατριενοϊκό 20:3ω-3         
  20:4ω-3 3,86 1,48 5,09 3,60 

EPA 20:5ω-3 14,82 17,59 21,92 31,20 

  22:1ω-11 25,21 11,13 28,52 20,96 

Ερουκικό 22:1ω-9         

   22:1ω-7          
Εικοσιδυοτριενοϊκό 22:3ω-6         
Αδρενικό 22:4ω-6         
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Εικοσιτριανοϊκό 23:00         
  22:5ω-6         

Κλουπανοδονικό  DPA 22:5ω-3 9,64 4,71 14,92 10,33 
Λιγνοκερικό 24.0         
DHA 22:6ω-3 32,51 38,55 47,79 66,00 
Νερβονικό 24:1ω-9 3,43 2,61 4,24 3,13 
            
  SUM 434,74 298,92 496,50 428,60 
            
Κορεσµένα λιπαρά οξέα Saturates 151,81 73,99 118,46 95,83 
Μονοακόρεστα λιπαρά 
οξέα 

Monounsat
urates 155,32 114,29 224,11 162,35 

  ω-9 99,73 87,12 157,78 118,17 
  ω-6 50,50 36,22 45,92 41,70 
  ω-3 74,55 72,22 104,80 125,62 
  EPA+DHA 47,32 56,15 69,71 97,21 
  ω-3/ω-6 1,48 1,99 2,28 3,01 

 

Από τον Πίνακα 3.17 φαίνεται ότι στη βιολογική τσιπούρα βρέθηκαν υψηλότερα 

επίπεδα κορεσµένων λιπαρών οξέων και ω-6 έναντι της συµβατικής. Αντίθετα, στη 

συµβατική τσιπούρα παρατηρήθηκαν υψηλότερα επίπεδα µονοακόρεστων 

λιπαρών οξέων, ω-9, ω-3, EPA+DHA και ω-3/ω-6, έναντι της βιολογικής . 

Στο συµβατικό λαβράκι παρατηρήθηκαν υψηλότερα επίπεδα κορεσµένων 

λιπαρών οξέων µονοακόρεστων λιπαρών οξέων, ω-6, ω-9, ω-3, EPA+DHA και ω-

3/ω-6, έναντι του βιολογικού. 
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∆ιάγραµµα 3.13.: Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά Βιολογικής-Συµβατικής τσιπούρας 

ΤΣΙΠΟΥΡΑ

0
1
2
3
4

ΕΝΤΑΣΗ ΓΕΥΣΗΣ

ΕΝΤΑΣΗ ΑΡΩΜΑΤΟΣ

ΧΡΩΜΑ

ΛΙΠΑΡΟΤΗΤΑ

ΟΞΥΤΗΤΑΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ*

ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΟΛΛΟΤΗΤΑ

ΑΠΟ∆ΟΧΗ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΣΙΠΟΥΡΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΣΙΠΟΥΡΑ

 

Από τον Πίνακα 3.18 και το ∆ιάγραµµα 3.13 προκύπτει ότι οι διαφορές στα 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά µεταξύ συµβατικής και βιολογικής τσιπούρας δεν 

είναι σηµαντικές. Σηµαντική θα λέγαµε ότι είναι η τυπική απόκλιση (STD) σε όλα 

σχεδόν τα χαρακτηριστικά για τη βιολογική τσιπούρα. Ενδεικτικά αναφέρουµε 

(αναλυτικά στοιχεία στον Πίνακα Αποτελεσµάτων Προσδιορισµού 

Οργανοληπτικών Χαρακτηριστικών Βιολογικής και Συµβατικής Τσιπούρας στο 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.18. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ 

ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ (AVG) 

ΕΝΤΑΣΗ 
ΓΕΥΣΗΣ 

ΕΝΤΑΣΗ 
ΑΡΩΜΑΤΟ

Σ 

ΧΡΩΜΑ ΛΙΠΑΡΟ
ΤΗΤΑ 

ΟΞΥΤΗ
ΤΑ 

ΣΚΛΗΡΟΤ
ΗΤΑ* 

ΣΥΝΕΚΤΙ
ΚΟΤΗΤΑ 

ΚΟΛΛΟ
ΤΗΤΑ 

ΑΠΟ∆Ο
ΧΗ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 
ΤΣΙΠΟΥΡΑ 3,125 3,083 1,708 2,167 1,167 2,583 3,083 2,583 3,292
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΤΣΙΠΟΥΡΑ 3,083 2,792 2,083 2,625 1,250 2,167 3,083 2,292 3,250
ΤΥΠ.ΑΠΟΚΛ. 
(STD)                   
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 
ΤΣΙΠΟΥΡΑ 0,908 0,764 1,117 0,961 0,937 1,019 1,104 1,084 0,782
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΤΣΙΠΟΥΡΑ 1,145 1,076 1,184 1,131 1,055 0,537 0,875 0,722 1,055
                    
            *p=0.033       
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3ο), δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ένταση γεύσης και αποδοχής 

των ψαριών, ότι 5 δοκιµαστές απάντησαν ότι η βιολογική τσιπούρα έχει πιο έντονη 

γεύση, 5 δοκιµαστές η συµβατική τσιπούρα και 2 δοκιµαστές ότι έχουν την ίδια 

γεύση. Όσον αφορά τη γενική αποδοχή, 5 δοκιµαστές απάντησαν ότι η βιολογική 

τσιπούρα έχει καλύτερη αποδοχή, 6 δοκιµαστές η συµβατική τσιπούρα και 1 

δοκιµαστής ότι έχουν την ίδια γεύση. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.19. : ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΛΑΒΡΑΚΙΟΥ 

ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ (AVG) 

ΕΝΤΑΣΗ 
ΓΕΥΣΗΣ 

ΕΝΤΑΣΗ 
ΑΡΩΜΑΤ

ΟΣ 

ΧΡΩΜΑ ΛΙΠΑΡΟΤ
ΗΤΑ 

ΟΞΥΤΗΤΑ ΣΚΛΗΡΟ
ΤΗΤΑ* 

ΣΥΝΕΚΤΙ
ΚΟΤΗΤΑ 

ΚΟΛΛΟΤ
ΗΤΑ 

ΑΠΟ∆Ο
ΧΗ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 
ΛΑΒΡΑΚΙ 2,875 2,792 2,333 2,583 1,792 2,625 3,250 2,167 2,917
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΛΑΒΡΑΚΙ 2,708 2,667 2,917 2,958 1,458 1,625 2,708 1,958 2,750
ΤΥΠ.ΑΠΟΚΛ. 
(STD)                   
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 
ΛΑΒΡΑΚΙ 1,025 1,157 1,155 1,019 1,339 1,245 1,098 1,094 0,996
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΛΑΒΡΑΚΙ 0,782 0,807 0,996 0,582 0,940 0,829 0,988 0,891 0,723
      *p=0.044             

 

∆ιάγραµµα 3.14.: Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά Βιολογικού-Συµβατικού λαβρακιού 

ΛΑΒΡΑΚΙ

0
1
2
3
4

ΕΝΤΑΣΗ ΓΕΥΣΗΣ

ΕΝΤΑΣΗ ΑΡΩΜΑΤΟΣ

ΧΡΩΜΑ

ΛΙΠΑΡΟΤΗΤΑ

ΟΞΥΤΗΤΑΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ*

ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΟΛΛΟΤΗΤΑ

ΑΠΟ∆ΟΧΗ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΛΑΒΡΑΚΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΑΒΡΑΚΙ

 

Από τον Πίνακα 3.19 και το ∆ιάγραµµα 3.14 προκύπτει ότι οι διαφορές στα 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά µεταξύ συµβατικού και βιολογικού λαβρακιού δεν 
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είναι σηµαντικές. Ενδεικτικά αναφέρουµε (αναλυτικά στοιχεία στον Πίνακα 

Αποτελεσµάτων Προσδιορισµού Οργανοληπτικών Χαρακτηριστικών Βιολογικού 

και Συµβατικού Λαβρακιού στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3ο), δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην 

ένταση γεύσης και αποδοχής των ψαριών, ότι 4 δοκιµαστές απάντησαν ότι το 

βιολογικό λαβράκι έχει πιο έντονη γεύση, 5 δοκιµαστές το συµβατικό λαβράκι και 3 

δοκιµαστές ότι έχουν την ίδια γεύση. Όσον αφορά τη γενική αποδοχή, 5 

δοκιµαστές απάντησαν ότι το βιολογικό λαβράκι έχει καλύτερη αποδοχή, 6 

δοκιµαστές το συµβατικό λαβράκι και 1 δοκιµαστής ότι έχουν την ίδια γεύση. 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ   

Η βιολογική παραγωγή στηρίζεται κυρίως στην «αρχή», ότι αυτή θα πρέπει να 

βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στη φύση. Κατά την εκτροφή βιολογικής 

τσιπούρας και λαβρακιού εφαρµόστηκαν οι κανόνες και τα όρια που ορίζουν 

σήµερα η κοινοτική νοµοθεσία και ο φορέας πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, 

µε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, την αειφόρο ανάπτυξη και την 

παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντος.  

Κατά τη διάρκεια της εκτροφής βιολογικής τσιπούρας και λαβρακιού 

διατηρήθηκαν στους ιχθυοκλωβούς χαµηλότερες πυκνότητες του ιχθυοπληθυσµού 

σε σχέση µε τα αντίστοιχα συµβατικά είδη, καθώς και απουσία φαρµάκων, 

εµβολίων και χηµικών ενώσεων (όπως antifouling κατά τον εµποτισµό των 

διχτυών). Χρησιµοποιήθηκε µεγαλύτερος αριθµός προσωπικού/τόνο παραγωγής 

στη βιολογική µονάδα από αυτόν της συµβατικής για την τακτική αλλαγή των 

διχτυών και τον έλεγχό τους προς αποφυγή λερώµατος από φυτοζωοπλαγκτόν και 

διαφυγή πληθυσµού στο περιβάλλον από τρύπες στα δίχτυα. Χρησιµοποιήθηκαν 

βιολογικές ιχθυοτροφές στις οποίες κατά την παρασκευή τους τηρήθηκαν οι 

κανόνες της βιολογικής παραγωγής, µε πρώτες ύλες ιχθυέλαια και ιχθυάλευρα στα 

πλαίσια της αειφόρου αλιείας και φυτικές ύλες προερχόµενες από βιολογική 

παραγωγή. Σηµαντικό στοιχείο αποτελεί ότι το ποσοστό λίπους στη βιολογική 

τροφή είναι µικρότερο από αυτό της συµβατικής. 

Με όλες τις παραπάνω φυσικές µεθόδους, διασφαλίστηκαν η προστασία της 

βιοποικιλότητας και του ευρύτερου θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά και οι 

συνθήκες υγιεινής στη µονάδα εκτροφής και η καλή διαχείριση των εκτρεφόµενων 

οργανισµών. Στα στοιχεία που προέκυψαν από τις µετρήσεις και αφορούν την 

ανάπτυξη των ψαριών, το κόστος παραγωγής και τις εργαστηριακές µετρήσεις δεν 

έγινε στατιστική ανάλυση διότι λόγω αραιώσεων και διαλογών ο αρχικός αριθµός 

κλωβών δεν ήταν ίδιος µε τον τελικό. Από την ανάλυση των στοιχείων, µπορεί να 

γίνουν οι ακόλουθες προσεγγίσεις : 

I) ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

α) Η βιολογική τσιπούρα είχε καλύτερη ανάπτυξη µε διακριτή διαφορά,  

χαµηλότερο συντελεστή µετατρεψιµότητας και µικρότερο συντελεστή διατροφής,  

σε σχέση µε τη συµβατική τσιπούρα, το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα της 

εκτροφής. Επίσης είχε ελάχιστη θνησιµότητα. Όµως, τους 3 τελευταίους µήνες της 
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εκτροφής φαίνεται ότι η εταιρία επέλεξε να αυξήσει το συντελεστή διατροφής στη 

βιολογική τσιπούρα έναντι της συµβατικής και στην ολοκλήρωση της εκτροφής 

(∆εκέµβριος 2009) φαίνεται ότι η συµβατική τσιπούρα πέτυχε καλύτερη ανάπτυξη 

σε σχέση µε τη βιολογική και χαµηλότερο συντελεστή µετατρεψιµότητας. Τα 

παραπάνω µας οδηγούν στα εξής: 

 - Οι ιδιαίτερες φυσικές µέθοδοι εκτροφής (βέλτιστο περιβάλλον και αποφυγή 

stress) επηρέασαν πιθανά σε µικρότερο βαθµό την ανάπτυξη η οποία στο τέλος 

της εκτροφής δεν είναι ιδιαίτερα διακριτή. Το stress στα ψάρια προκαλείται από 

πληθώρα εξωγενών παραγόντων (χαµηλό οξυγόνο, συνωστισµός, χειρισµοί 

ανθρωπογενούς προέλευσης, ρύπανση νερού, κλπ) και η αντιµετώπιση αυτών των 

καταστάσεων από τους οργανισµούς ελαττώνει τον ρυθµό αύξησής τους 

(Πανταζής 2008).  

- Η τροφή έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και το συντελεστή 

µετατρεψιµότητας FCR. Η συµβατική τροφή είχε µεγαλύτερα ποσοστά λίπους τα 

οποία έδωσαν τελικά, µεγαλύτερη ενέργεια στη συµβατική τσιπούρα σε σχέση µε 

τη βιολογική. Οι λιπαρές ουσίες έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την παραγωγή 

ενέργειας στα ψάρια που χαρακτηρίζονται από κακή χρησιµοποίηση των 

υδατανθράκων (Πανταζής 2008). 

- Ο συντελεστής µετατρεψιµότητας FCR παρουσίασε µεγάλες διακυµάνσεις στη 

διάρκεια της εκτροφής οι οποίες µπορεί να εξηγηθούν από τα παρακάτω :  

Ο αρνητικός µηνιαίος FCR το Σεπτέµβριο 2008 στη συµβατική τσιπούρα 

οφείλεται σε απώλειες. Οι απώλειες αυτές προκάλεσαν µείωση της βιοµάζας τον 

επόµενο µήνα αντί για αύξηση. Αυτό προκάλεσε αύξηση της τιµής FCR, η οποία 

τιµή διατηρήθηκε υψηλή µέχρι το Σεπτέµβριο 2009 και τελικά τους 3 τελευταίους 

µήνες είχαµε καλύτερη µετατρεψιµότητα υπέρ της συµβατικής τσιπούρας. Το 

γεγονός αυτό µπορεί να οφείλεται α) σε σφάλµατα στις µετρήσεις των µέσων 

βαρών, αφού  το Σεπτέµβριο  2009 βλέπουµε µία εκτόξευση του µέσου βάρους 

στη συµβατική τσιπούρα κατά 90 gr  β) σε σφάλµατα στο αριθµό των ψαριών τα 

οποία διορθώθηκαν τον Οκτώβριο 2009 κατά τις δειγµατοληπτικές εξαλιεύσεις, 

δίνοντας έτσι πρόσθετη βιοµάζα. Συγκεκριµένα, κατά τους µήνες Οκτώβριο και 

∆εκέµβριο, όπου άρχισαν οι εξαλιεύσεις και πωλήσεις των ψαριών, τα ψάρια 

µετρήθηκαν ένα προς ένα και διορθώθηκε ο αριθµός τους (αρνητικές απώλειες). 
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Στη φάση αυτή διορθώθηκαν και τα µέσα βάρη τα οποία πιθανά ήταν 

υποτιµηµένα. 

Επίσης σηµαντικό στοιχείο είναι ότι ο FCR της βιολογικής τσιπούρας αυξήθηκε 

το Σεπτέµβριο 2009 λόγω του γεγονότος αύξησης του συντελεστή ταΐσµατος SFR, 

πιθανά στα πλαίσια µιας προσπάθειας της εταιρίας να αυξήσουν το βάρος των 

ψαριών.  

- Παρόλο τις ίδιες πυκνότητες, στη συµβατική τσιπούρα παρουσιάστηκε ένα 

µεγάλο ποσοστό θνησιµότητας (Ιούνιος 2008-Οκτώβριος 2008), αντίθετα µε τη 

βιολογική στην οποία ήταν ελάχιστο. Τα µεγάλα ποσοστά θνησιµότητας στην 

τσιπούρα που εµφανίζονται στις µονάδες την Άνοιξη και το Καλοκαίρι οφείλονται 

κυρίως σε παράσιτα. Πιθανά η εµφάνιση παρασίτων ήταν και η αιτία της κακής 

ανάπτυξης που αναφέρθηκε παραπάνω (Ιούνιος 2008 έως Αύγουστο 2009). 

Οι θνησιµότητες φαίνεται ότι ελέγχθηκαν σε µεγαλύτερο βαθµό στη βιολογική 

τσιπούρα, κυρίως λόγω των ιδιαίτερων φυσικών συνθηκών στο περιβάλλον 

εκτροφής γεγονός που λειτούργησε υπέρ της βιολογικής τσιπούρας. Καθοριστικό 

ρόλο γι’ αυτά φαίνεται ότι έπαιξε η πολύ τακτική αλλαγή διχτυών και όχι η 

ιχθυοπυκνότητα η οποία ήταν ελαφρώς χαµηλότερη από της συµβατικής. Έτσι 

ελαχιστοποιήθηκε το πρόβληµα των παρασίτων, διασφαλίστηκε ένα βέλτιστο 

περιβάλλον για τα ψάρια, µε καλύτερη αξιοποίηση του οξυγόνου και καλύτερη 

ανάπτυξη.     

β) Το βιολογικό λαβράκι είχε ελαφρώς καλύτερη ανάπτυξη και χαµηλότερο 

συντελεστή µετατρεψιµότητας το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα της εκτροφής και 

υψηλότερο ποσοστό θνησιµότητας σε σχέση µε το συµβατικό, ενώ και στις δύο 

εκτροφές εφαρµόστηκε ίδιο συντελεστής ταΐσµατος. Τα τελικά µέσα βάρη στο 

βιολογικό και συµβατικό λαβράκι είναι περίπου τα ίδια, µε ελαφρώς αυξηµένο αυτό 

του συµβατικού. Τα παραπάνω µας οδηγούν στα εξής: 

 - Οι ιδιαίτερες φυσικές µέθοδοι εκτροφής δεν επηρέασαν την ανάπτυξη, έστω 

και αν διατηρήθηκαν αρκετά χαµηλότερες ιχθυοπυκνότητες στο βιολογικό λαβράκι 

συγκρινόµενες µε του συµβατικού. 

- Η τροφή έπαιξε σηµαντικό ρόλο στο συντελεστή µετατρεψιµότητας FCR. Η 

συµβατική τροφή είχε µεγαλύτερα ποσοστά λίπους τα οποία έδωσαν µεγαλύτερη 

ενέργεια στο συµβατικό λαβράκι σε σχέση µε το βιολογικό, όπως συνέβη και µε 

την τσιπούρα. 
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- Ο συντελεστής µετατρεψιµότητας FCR παρουσίασε κάποιες διακυµάνσεις στη 

διάρκεια της εκτροφής οι οποίες µπορεί να εξηγηθούν από τα παρακάτω :  

Οι αξιοσηµείωτες διακυµάνσεις του συντελεστή µετατρεψιµότητας από τον 

Οκτώβριο 2008 έως Απρίλιο 2009 επηρεάζονται κυρίως από το ότι οι δεν υπήρξαν 

τακτικές µετρήσεις στα µέσα βάρη λόγω της δυσκολίας των χειρισµών που 

χαρακτηρίζει το λαβράκι. Τους µήνες Νοέµβριο 2008 και Μάρτιο 2009 έχουµε 

αρνητικό FCR στο συµβατικό λαβράκι, αφού διαπιστώθηκε, ότι παρά το ότι 

υπήρχε µεγαλύτερος αριθµός ψαριών από τον αρχικό (αρνητικές απώλειες), το 

µέσο βάρος των ψαριών ήταν µικρότερο, µε αποτέλεσµα η βιοµάζα να µειωθεί. Οι 

διαπιστώσεις αυτές έγιναν το µήνα Νοέµβριο όπου πραγµατοποιήθηκε διαλογή και 

εµβολιασµός των ψαριών, αυτά µετρήθηκαν ένα προς ένα και διορθώθηκε ο 

αριθµός τους. 

Στο βιολογικό λαβράκι τα ψάρια δεν µετρήθηκαν διότι δεν υπήρξε εµβολιασµός 

και διαπιστώθηκαν σηµαντικές απώλειες το Σεπτέµβριο 2009. 

Οι σηµαντικές διαφορές στους εκτιµώµενους αριθµούς των ατόµων και οι 

περιορισµένες σε µεγάλο βαθµό δειγµατοληψίες σε συνάρτηση µε τις µικρές 

διαφορές στο τελικό βάρος βιολογικού και συµβατικού λαβρακιού δεν µας οδηγεί 

σε αξιόπιστα συµπεράσµατα για την ανάπτυξη 

- Παρά τις ιδιαίτερες φυσικές συνθήκες εκτροφής οι θνησιµότητες δεν φαίνεται 

ότι ελέγχθηκαν εντελώς στο βιολογικό λαβράκι. Παρόλα αυτά, εκτιµάται ότι οι 

χαµηλές πυκνότητες και η πολύ τακτική αλλαγή διχτυών έπαιξαν σηµαντικό ρόλο 

στην εκτροφή του βιολογικού λαβρακιού, ελαχιστοποιώντας το πρόβληµα των 

ασθενειών χωρίς την ανάγκη εµβολίων, διασφαλίζοντας ένα βέλτιστο περιβάλλον 

για τα ψάρια.   

Η συγκεκριµένη έρευνα έγινε σε πραγµατικό πεδίο παραγωγής τσιπούρας και 

λαβρακιού και όχι σε πειραµατικό επίπεδο. ∆ιαπιστώθηκαν αρκετά προβλήµατα 

όσον αφορά την ακρίβεια του αριθµού των ψαριών, των µέσων βαρών τα οποία 

όµως δεν αλλοιώνουν τα αποτελέσµατα και τις τάσεις έτσι όπως καταγράφονται 

(σχέση ανάπτυξης, µετατρεψιµότητας κλπ.). Ωστόσο, πάντα στην πρωτογενή 

παραγωγή τα στοιχεία καθίστανται ακριβή κατά την επεξεργασία τους µετά το 

πέρας όλων των εξαλιεύσεων και πωλήσεων.  
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II) ΚΟΣΤΟΣ 

 Το κόστος παραγωγής της βιολογικής τσιπούρας και του βιολογικού λαβρακιού 

είναι υψηλότερο από τα αντίστοιχα συµβατικά είδη. Και στα δύο είδη, καθοριστικός 

παράγοντας στη διαµόρφωση του κόστους είναι οι ιχθυοτροφές και το προσωπικό, 

καθώς το κόστος πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων από το φορέα 

πιστοποίησης το οποίο όµως στην παρούσα εργασία  δεν υπολογίστηκε.  

Η βιολογική τροφή είναι πιο ακριβή από τη συµβατική και επιπλέον ο δείκτης 

µετατρεψιµότητας (FCR) της συµβατικής τσιπούρας και του συµβατικού λαβρακιού 

είναι καλύτερος από των βιολογικών ειδών.  

Έναν αρκετά σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του συνολικού κόστους 

παραγωγής έπαιξε και το κόστος παραγωγής του προσωπικού. Όπως ήδη 

προαναφέρθηκε, το προσωπικό που εργάζεται στη µονάδα εκτροφής βιολογικής 

τσιπούρας και βιολογικού λαβρακιού είναι µεγαλύτερο/τόνο παραγωγής από τη 

µονάδα συµβατικών ψαριών.  

Τέλος, πρέπει να τονισθεί ότι κατά τον υπολογισµό τους κόστους παραγωγής 

ισχύουν τα εξής για την τσιπούρα και το λαβράκι : 

- Στο κόστος παραγωγής βιολογικής τσιπούρας και λαβρακιού δεν 

υπολογίστηκε το κόστος πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων από τη Naturland. 

- Το κόστος παραγωγής ιχθυοτροφών υπολογίστηκε επί ξηρού βάρους τροφής, 

αφαιρώντας την υγρασία, η οποία όµως πληρώθηκε από την εταιρία. Αυτό βέβαια 

ισχύει και για τη συµβατική και βιολογική τροφή. 

Οι τιµές πώλησης παραγωγού κυµαίνονται µεταξύ 8 και 10,5 €/kg   (Μήλιου Ε. , 

2008), ενώ στα ιχθυοπωλεία µπορεί να φτάσει τα 17-18 €/kg. Το πρόβληµα είναι 

ότι δεν έχουν γίνει προωθητικές ενέργειες διαφήµισης (λόγω περιορισµένου 

προϋπολογισµού των εταιριών) µε αποτέλεσµα οι ποσότητες βιολογικών ψαριών 

που πωλούνται να είναι πολύ µικρές. Έτσι, τα βιολογικά ψάρια µπορεί να µην 

εξαλιευθούν από τις µονάδες στα προγραµµατισµένα µέσα βάρη, να ξεπεράσουν 

τα 600 gr, το κόστος παραγωγής να ανέβει και η διάθεσή τους να είναι ακόµα 

δυσκολότερη. Στο παρελθόν, εταιρία του κλάδου, αναγκάστηκε να πουλήσει ως 

συµβατικά, τα ψάρια βιολογικής εκτροφής για την εκτόνωση των εγκαταστάσεών 

της. Οι παραγωγοί θα πρέπει να αποφασίζουν το µέγεθος της βιολογικής 

παραγωγής στηριζόµενοι σε επιχειρηµατικά πλάνα ή πλάνα προωθητικών 
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ενεργειών (marketing plan), προκειµένου να µπορέσουν να προσεγγίσουν τις 

αγορές. ∆ιαφορετικά θα παρατηρηθεί το ίδιο φαινόµενο µε αυτό στην είσοδο νέων 

ειδών στην αγορά (κρανιός) ή µεταποιηµένων προϊόντων (φιλέτα) όπου παρά τις 

µεγάλες επενδύσεις οι επιτευχθείσες τιµές δεν ήταν ανάλογες των προσδοκιών 

των παραγωγών.  

III) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΑΡΚΑΣ (εργαστηριακές αναλύσεις) 

α) Σε ό,τι αφορά τις εργαστηριακές αναλύσεις των ιχθυοτροφών, εστιάζοντας 

κυρίως στο µέγεθος κόκκου τροφής 4,5 mm, η οποία αποτελεί το 80% του 

συνόλου των ιχθυοτροφών που δίνονται σε µία εκτροφή, διαπιστώσαµε µεταξύ 

άλλων ότι η συµβατική τροφή έχει υψηλότερο ποσοστό λίπους και υγρασίας από 

τη βιολογική. Η διαφορά στις τιµές του λίπους έχει σαν αποτέλεσµα να υπάρχει 

διαφορά και στην ενέργεια που παρέχεται στο ψάρι. Αυτό επηρεάζει το FCR και 

κατά συνέπεια και τη συµµετοχή του κόστος παραγωγής της τροφής. Λόγω βέβαια 

των παραπάνω θα περιµέναµε καλύτερη ανάπτυξη στη συµβατική τσιπούρα 

γεγονός που δεν συνέβη, όπως προαναφέρθηκε, σε ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα 

της εκτροφής. 

Στη συµβατική τροφή  4,5mm υπάρχει µεγαλύτερη ποσότητα κορεσµένων 

λιπαρών οξέων, µονοακόρεστων λιπαρών οξέων, ω3, ω9 και EPA+DHA, ενώ έχει 

και µεγαλύτερο λόγο ω3/ω6 από τη βιολογική. Στη βιολογική τροφή 4,5mm 

υπάρχει µεγαλύτερη ποσότητα ω6. Το προφίλ των λιπαρών οξέων της 

ιχθυοτροφής είναι αντίστοιχο µε το προφίλ του εκτρεφόµενου ιχθυοπληθυσµού 

(Fountoulaki 2009). 

β) Όσον αφορά τη σύσταση της σάρκας του σώµατος, οι τιµές εξαρτώνται από 

την παρεχόµενη τροφή (όπως αναφέρθηκε και στο α) κατά τη διάρκεια της 

εκτροφής, εφόσον στον αρχικό πληθυσµό δεν έχουµε διαφορές στην ολική 

σύσταση σάρκας.  

Αξιοσηµείωτο είναι το χαµηλότερο ποσοστό λίπους στη σάρκα της βιολογικής 

τσιπούρας από αυτό της συµβατικής (το ποσοστό λίπους στη βιολογική τροφή 

είναι µικρότερο από αυτό της συµβατικής), καθώς και υψηλότερη τιµή υγρασίας 

στη βιολογική τσιπούρα από αυτή της συµβατικής. Πάντως, και στις δύο 

περιπτώσεις οι τιµές του λίπους είναι αρκετά υψηλές, γεγονός που µπορεί να 

εξηγηθεί από την εποχιακή διακύµανση του λίπους στη σάρκα των ψαριών, καθώς 

και από το ότι οι µετρήσεις έγιναν σε ολόκληρο το ψάρι και όχι σε φιλέτο και 
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αφορούσαν ολικό λίπος. Οι µετρήσεις έγιναν σε ψάρια που εξαλιεύθηκαν τέλος 

Καλοκαιριού όπου το ολικό και µυϊκό λίπος αυξάνουν σε αντίθεση µε το τέλος 

Άνοιξης που είναι µειωµένο (Grigorakis et al. 2002). 

Αρκετές διαφοροποιήσεις παρατηρήθηκαν στη σύσταση των λιπαρών οξέων, 

κυρίως στον τελικό πληθυσµό, της βιολογικής και συµβατικής τσιπούρας. Στη 

βιολογική τσιπούρα βρέθηκαν υψηλότερα επίπεδα κορεσµένων λιπαρών οξέων και 

ω-6 έναντι της συµβατικής. Αντίθετα, στη συµβατική τσιπούρα παρατηρήθηκαν 

υψηλότερα επίπεδα µονοακόρεστων λιπαρών οξέων, ω-9, ω-3, EPA+DHA και ω-

3/ω-6, έναντι της βιολογικής . 

Όσον αφορά το λαβράκι, µπορούµε να πούµε ότι οι τιµές υγρασίας του 

βιολογικού λαβρακιού ήταν υψηλότερες από του συµβατικού λαβρακιού, ενώ οι 

τιµές λίπους του βιολογικού λαβρακιού ήταν χαµηλότερες από αυτές του 

συµβατικού µε ίδιες παρατηρήσεις όπως αυτές της τσιπούρας. Οι τιµές της τέφρας 

ήταν ελαφρώς υψηλότερες στο συµβατικό λαβράκι. 

Και στην εκτροφή του λαβρακιού παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις στο προφίλ 

των λιπαρών οξέων βιολογικού και συµβατικού λαβρακιού, κυρίως στον τελικό 

πληθυσµό. Στο συµβατικό λαβράκι παρατηρήθηκαν υψηλότερα επίπεδα 

κορεσµένων λιπαρών οξέων µονοακόρεστων λιπαρών οξέων, ω-6, ω-9, ω-3, 

EPA+DHA και ω-3/ω-6, έναντι του βιολογικού. 

Αν θεωρήσουµε ότι σκοπός των βιολογικών ψαριών είναι να πλησιάσουν τους 

άγριους πληθυσµούς (ακολουθώντας την «αρχή» ότι η βιολογική εκτροφή 

βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στη φύση) µπορούµε να κάνουµε τις 

παρακάτω συγκρίσεις µεταξύ βιολογικών ψαριών και άγριων πληθυσµών όσον 

αφορά τη σύσταση της σάρκας: 

 Μελέτη που έγινε για τη σύσταση και την οργανοληπτική ποιότητα µεταξύ 

άγριας και εκτρεφόµενης τσιπούρας, έδειξε ότι στην άγρια τσιπούρα το ποσοστό 

λίπους ήταν σηµαντικά χαµηλότερο από αυτό της εκτρεφόµενης και το ποσοστό 

υγρασίας στην άγρια τσιπούρα ήταν υψηλότερο από της εκτρεφόµενης (Grigorakis 

2007). Ανάλογα συµπεράσµατα είχαµε και στη βιολογική τσιπούρα. 

Μελέτη που έγινε για τη σύσταση και την οργανοληπτική ποιότητα µεταξύ 

άγριου και εκτρεφόµενου λαβρακιού, έδειξε ότι στο εκτρεφόµενο λαβράκι το 

ποσοστό τέφρας ήταν υψηλότερο από αυτό του άγριου (Grigorakis 2007). Ανάλογα 

συµπεράσµατα είχαµε και στο βιολογικό λαβράκι. 
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Σε µελέτη σύγκρισης άγριας και εκτρεφόµενης τσιπούρας φάνηκε ότι η 

εκτρεφόµενη τσιπούρα χαρακτηρίζεται από υψηλότερα επίπεδα µονοακόρεστων 

λιπαρών οξέων, ω-9 και 18:2ω-6 λιπαρών οξέων, ενώ η άγρια από υψηλότερα 

επίπεδα κορεσµένων λιπαρών οξέων, 20:4ω-6 (όπως και στις βιολογικές) και 

υψηλότερο λόγο ω-3/ω-6 (Grigorakis et al. 2002). 

Σε µελέτη σύγκρισης άγριου και εκτρεφόµενου λαβρακιού διαπιστώθηκε ότι σε 

εκτρεφόµενο λαβράκι υπήρξε υψηλότερη περιεκτικότητα σε µονοακόρεστα λιπαρά 

οξέα και ω-6 και χαµηλότερα στα κορεσµένα και EPA+DHA (πολυακόρεστα λιπαρά 

οξέα). Τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, ω-3,  λιπαρά οξέα ήταν κυρίαρχη σε άγρια 

λαβράκια (Fuentes et al 2010). 

γ) Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από 12 δοκιµαστές βιολογικής και 

συµβατικής τσιπούρας και βιολογικού και συµβατικού λαβρακιού έδειξαν ότι δεν 

υπήρξαν ιδιαίτερα έντονες διαφορές στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των ειδών 

µεταξύ διαφορετικών εκτροφών.  

Μικρές διαφοροποιήσεις υπέρ της βιολογικής τσιπούρας εντοπίστηκαν στο 

χρώµα, τη σκληρότητα και την κολλότητα. Η ένταση γεύσης και η αποδοχή φάνηκε 

στα ίδια επίπεδα µε µια διαφοροποίηση άνευ σηµασίας υπέρ της συµβατικής 

τσιπούρας. Η βιολογική τσιπούρα φάνηκε από τους δοκιµαστές λίγο πιο λιπαρή  

από τη συµβατική. 

Μικρές διαφοροποιήσεις υπέρ του βιολογικού λαβρακιού εντοπίστηκαν στο 

χρώµα, την οξύτητα, τη σκληρότητα και την κολλότητα. Η ένταση γεύσης και η 

αποδοχή φάνηκε στα ίδια επίπεδα µε µια διαφοροποίηση άνευ σηµασίας υπέρ του 

συµβατικού λαβρακιού. Το βιολογικό λαβράκι φάνηκε από τους δοκιµαστές λίγο 

πιο λιπαρό από το συµβατικό. 

Έρευνα που έγινε για τη σύγκριση οργανοληπτικών χαρακτηριστικών µεταξύ 

άγριας και εκτρεφόµενης τσιπούρας, έδειξε την έντονη διαφοροποίηση µεταξύ των 

δύο. Η δοκιµή έδειξε την προτίµηση των δοκιµαστών για τα άγρια ψάρια, ενώ οι 

πιο συχνές περιγραφές που δίνονται για τα άγρια ψάρια ήταν «πιο ευχάριστη 

γεύση», «πιο σταθερή υφή» και για την εκτρεφόµενη τσιπούρα ότι ήταν 

«φτωχότερης γεύσης».  Από τις απαντήσεις αυτές, η υπεροχή των άγριων ψαριών 

είναι ιδιαίτερα εµφανής (Grigorakis 2003). Το γεγονός αυτό µάλλον δεν συµβαίνει 

µεταξύ βιολογικής και συµβατικής τσιπούρας, όπου οι διαφοροποιήσεις υπερ της 

βιολογικής τσιπούρας δεν είναι ιδιαίτερα έντονες. 
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Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι µάλλον δεν υπάρχουν έντονα 

διακριτές διαφορές µεταξύ βιολογικών και συµβατικών ψαριών (τσιπούρα,λαβράκι). 

Φαίνεται ότι δεν αρκεί απλά η χρήση της βιολογικής τροφής και οι συγκεκριµένες 

µέθοδοι διαχείρισης που εφαρµόστηκαν. Θα πρέπει να υπάρξει ένας συνδυασµός 

διαφορετικής διαχείρισης, όπως ακόµα χαµηλότερες ιχθυοπυκνότητες και 

χαµηλότερος συντελεστής διατροφής, αλλά και βιολογική τροφή µε πολύ 

χαµηλότερο ποσοστό λίπους. Έτσι µπορεί να παραχθεί ένα προϊόν να πλησιάζει 

ακόµα περισσότερο στη φύση, δηλαδή στα άγρια ψάρια όπου το ποσοστό 

ενδοµυϊκού λίπους φθάνει στην τσιπούρα µόλις το 0,8-6% και στο λαβράκι 1,4% 

(Νέγκας Ι. 2008). Επιπλέον για να το αποδεχθεί καλύτερα ο καταναλωτής και να 

ανέβει η υπεραξία του, στο τέλος της εκτροφής θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθούν εξειδικευµένες δίαιτες (τροφές µε γαριδάλευρα και φύκια) οι 

οποίες θα προσδώσουν έντονο άρωµα και γεύση.  

Τέλος, απαραίτητο στοιχείο είναι οι προωθητικές ενέργειες διαφήµισης που 

πρέπει να γίνουν από τις εταιρίες, έτσι ώστε να εδραιωθεί το βιολογικό ψάρι και 

στην Ελληνική αγορά, ενώ οι παραγωγοί θα πρέπει να στηρίζουν το µέγεθος της 

παραγωγής τους σε επιχειρηµατικά πλάνα, προκειµένου να µπορέσουν να 

προσεγγίσουν τις αγορές.  
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ΠΡΟΤΥΠΟ NATURLAND 
1 
 

Σκοπός Εφαρµογής Προτύπων 
 
Τα Πρότυπα αυτά αφορούν τα είδη των ιχθύων, των οστρακόδερµων και των µαλακίων εκτρεφόµενων υπό 

των συνθηκών που περιγράφονται στο Ειδικό Μέρος (ΙΙΙ) (σύστηµα εκτροφής, γεωγραφικές ή κλιµατικές 

συνθήκες).  

 

 

Ι. Συµβάσεις και ∆ιαδικασία Πιστοποίησης 
 
1. Προϋποθέσεις υπογραφής σύµβασης παραγωγού 
 
Προηγηθείσης της σύµβασης µε τον παραγωγό, ο Οργανισµός/Εταιρεία Πιστοποίησης θα πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα απόκτησης ολοκληρωµένης πληροφόρησης αναφορικά µε τις υφιστάµενες συνθήκες των αιτούµενων 

µονάδων υδατοκαλλιέργειας. Η αιτούµενη προς πιστοποίηση επιχείρηση υποχρεούται να παράσχει κάθε αναγκαία 

πληροφορία ώστε να καθοριστούν οι συνθήκες µετατροπής της. Αναλυτικότερα, γίνεται αναφορά κυρίως στη µέθοδο 

εκτροφής, η οποία έχει εφαρµοστεί έως την ηµεροµηνία ένταξης (είδος και αριθµός εκτρεφόµενων οργανισµών, 

χρησιµοποίηση ανόργανων λιπασµάτων, µέτρα υγιεινής κ.α.), στην οικονοµική κατάσταση της µονάδας καθώς και 

στις επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες (πληροφορίες σχετικά µε την προέλευση του νερού στις όµορες 

περιοχές, λαµβάνοντας υπόψη και τα γειτονικά οικοσυστήµατα, πηγές πιθανών απειλών π.χ. βιοµηχανικά 

εργοστάσια). Σε περίπτωση ανίχνευσης ρύπανσης µε αµφιβόλου προελεύσεως ουσιών ή επιβλαβών ουσιών, 

καθίσταται σκόπιµο να διεξαχθούν αναλύσεις πριν την υπογραφή της σύµβασης µε τον παραγωγό. Τα αποτελέσµατα 

αυτών των αναλύσεων ίσως δείξουν ότι η υπογραφή της σύµβασης να είναι εφικτή, µόνο υπό ορισµένες 

προϋποθέσεις ή και καθόλου. Λεπτοµερής και εµπεριστατωµένη περιγραφή του νερού καθώς και της τοποθεσίας 

όπου λαµβάνει χώρα η παραγωγή και η αποθήκευση, κρίνεται απαραίτητη. 

 
2. Υπογραφή σύµβασης παραγωγού 
 
Υπογράφοντας τη Σύµβαση, ο παραγωγός δεσµεύεται ως προς την τήρηση των προτύπων της Naturland και ως προς 

την επέκταση της µετατροπής σε όλα τα πεδία της επιχείρησης που διαχειρίζονται ή χρησιµοποιούνται για την 

εκτροφή υπό την ευθύνη του (ολική µετατροπή της µονάδας). Η υπογραφή Σύµβασης µε τον παραγωγό είναι δυνατή 

καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους. Η υπογραφή της Σύµβασης δεν συνεπάγεται τη χρήση του λογοτύπου του 

Πιστοποιητικού Οργανισµού / Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ξεχωριστή Άδεια Χρήσης Σήµατος.   

 
3. Πρότυπα 
 
Τα Πρότυπα είναι υποχρεωτικά για όλους τους παραγωγούς που έχουν συνάψει Σύµβαση / Συµβόλαιο µε τη 

Naturland (επίσηµος Φορέας πιστοποίησης). Εάν ξεχωριστοί κανονισµοί ή µέρη των προτύπων δεν καθίστανται 
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πρακτικά εφαρµόσιµα κάτω από διάφορες κλιµατικές συνθήκες, η Επιτροπή προτύπων της Naturland οφείλει να 

προβεί σε τροποποίηση ή προσθήκη των προτύπων, τα οποία θα πρέπει να εγκριθούν από τη συνέλευση των 

αντιπροσώπων. Η Επιτροπή Πιστοποίησης της Naturland είναι αρµόδια να επιτρέψει στον υποψήφιο παραγωγό 

παρέκκλιση από τα Πρότυπα Naturland σε ειδικά σηµεία στα οποία τεκµηριώνεται η εξαίρεση - και για µικρό χρονικό 

διάστηµα – υπό τον όρο ότι η γενικότερη διαχείριση της µονάδας, σύµφωνα µε τα Πρότυπα Naturland, δεν θα 

επηρεαστεί δυσµενώς. Μόνον η τελευταία έκδοση των εγκεκριµένων από την επιτροπή προτύπων ισχύει. Η Naturland 

θα ενηµερώσει τους παραγωγούς που έχουν υπογράψει Σύµβαση για τυχόν αλλαγές. Μη συµµόρφωση / Παραβίαση 

των προτύπων επισείει κυρώσεις ως περιγράφονται στο Κατάλογο Μη Συµµορφώσεων (Σύµβαση Παραγωγού, 

Παράρτηµα IV). Τα Πρότυπα πιστοποίησης δεν επηρεάζουν και δεν υποκαθιστούν σε καµιά περίπτωση την κείµενη 

Εθνική Νοµοθεσία και των διατάξεων της. 

 
4. Μετατροπή 
 
Κατά τη διάρκεια µετατροπής της εκµετάλλευσης από συµβατικής µορφής σε αντίστοιχη βιολογικής, ο υπεύθυνος 

µονάδας εισάγει πρακτικές διαχείρισης σύµφωνα µε τις αρχές της βιολογικής γεωργίας σε ολόκληρη την επιχείρηση. 

Η µετατροπή  όλης της µονάδας θα πρέπει να συντελεστεί κάτω από οικονοµικά αποδεκτές συνθήκες. Συνεπώς, 

µπορεί η µετατροπή της µονάδας να γίνει σταδιακά προς κάλυψη ολοένα και περισσότερων περιοχών της, στις 

οποίες γίνεται εκτροφή σύµφωνα µε τα Πρότυπα. Ωστόσο, το χρονικό διάστηµα µετατροπής θα πρέπει να συµφωνεί 

µε τα αντίστοιχα καθοριζόµενα της παραγράφου Ι.9. Στις περιπτώσεις εκείνες όπου η µετατροπή γίνεται σταδιακά, 

καθίσταται επιτακτικό για τις περιοχές διαφορετικού σταδίου µετατροπής, να είναι διακριτώς και σαφώς 

διαχωρισµένες. Ταυτόχρονη παραγωγή προϊόντων ευρισκόµενων σε διαφορετικό στάδιο πιστοποίησης µη σαφώς 

διαφοροποιηµένο, δεν επιτρέπεται.   

 
Για να είναι λειτουργικό και εφαρµόσιµο ένα σχέδιο µετατροπής, όλες εκείνες οι 

κατασκευαστικές/αρχιτεκτονικές/δοµικές αλλαγές που πιθανόν να είναι απαραίτητες, το είδος και οι αριθµοί των 

εκτρεφόµενων ειδών, το πρόγραµµα διατροφής καθώς επίσης και τα εφαρµοζόµενα µέτρα υγιεινής θα πρέπει να 

καταγράφονται. Η Naturland είναι δυνατό να ζητήσει την υποβολή των τελευταίων αναλύσεων ύδατος και 

ιζηµατολογικών αναλύσεων, επίσης. Η έναρξη της περιόδου µετατροπής δύναται να γίνει οποιαδήποτε χρονική 

στιγµή κατά τη διάρκεια του έτους. Οι απαιτήσεις του κανονισµού (ΕΟΚ) 2092/91 και των µεταγενέστερων 

τροποποιήσεων του θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. 

 
 
5. Αλλαγές στο σύστηµα εκτροφής 
 
Εάν εισαχθούν στην επιχείρηση νέα πεδία εκτροφής είτε µέσω αγοράς είτε µέσω εκµίσθωσης, τότε τα ζώα τα οποία 

διατηρούνται στα προαναφερθέντα πεδία, θα πρέπει να συµµορφώνονται µε την "συνήθη" περίοδο µετατροπής (παρ. 

Ι.9 των παρόντων προτύπων). Σε περιπτώσεις που τα ίδια είδη εκτρέφονται σε περιοχή που έχει ήδη µετατραπεί ή/και 

σε περιοχή που βρίσκεται ακόµη σε στάδιο µετατροπής, τότε θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα αναφορικά µε τη 

επισήµανση και την χωριστή ταυτοποίηση των παραγωγικών µονάδων. Να σηµειωθεί ότι, κάθε µη τεκµηριωµένη 

εναλλαγή µεταξύ βιολογικής και συµβατικής µεθόδου εκτροφής απαγορεύεται και δεν είναι αποδεκτή. 
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6. Τήρηση αρχείων και επιθεώρηση 
 
Τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της µονάδας (τύπος και µέγεθος εκτρεφόµενων οργανισµών, ευρείας κλίµακας 

µεταφορά εκτρεφόµενων οργανισµών π.χ. σε ξεχωριστούς κλωβούς) θα πρέπει να αναφέρονται στη Naturland. 

Αναφορικά µε τη ροή των παραγόµενων προϊόντων της µονάδας (π.χ. επιπρόσθετες προµήθειες τροφών, πωλήσεις 

παραγόµενων προϊόντων) θα πρέπει επίσης, να τηρείται αρχείο που να τεκµηριώνει το βιολογικό τρόπο της 

παραγωγής, σύµφωνα µε τα Πρότυπα Naturland. Επιπλέον, κάθε µονάδα πρέπει να τηρεί ηµερολόγιο (αναφορικά µε 

περιστατικά ασθενειών, ρυθµούς θνησιµότητας, εφαρµογή ειδικών µέτρων υγιεινής όπως αποστράγγιση, εφαρµογή 

άσβεστου κ.λπ.). Παραµένει επιβεβληµένη η υποχρέωση άµεσης καταγραφής σχετικά µε όλους εκείνους τους 

παράγοντες που δύναται να επιδράσουν αρνητικά την ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων (π.χ. µόλυνση / 

ρύπανση νερού, οπτική ρύπανση υδάτων ˝red tides˝ ή λόγω υπερβολικής αύξησης φυτοπλαγκτού (Bloom). 

 
Η συµµόρφωση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των προτύπων ελέγχεται και τεκµηριώνεται µε τη διενέργεια 

προγραµµατισµένων Επιθεωρήσεων (τουλάχιστον µία φορά το χρόνο) καθώς και έκτακτων Επιθεωρήσεων από 

προσωπικό κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο από τη Naturland. 

 

Οι επιθεωρητές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Οι διενεργούντες τον 

έλεγχο επιθεωρητές, µπορούν να ζητήσουν κάθε έγγραφο που σχετίζεται µε τη διαχείριση της µονάδας καθώς επίσης 

και κάθε στοιχείο και πληροφόρηση για την πληρέστερη τεκµηρίωση της έκθεσης επιθεώρησης. 

 
 7. Πιστοποίηση 
 
Η Επιτροπή Πιστοποίησης της Naturland αξιολογεί και στη συνέχεια εγκρίνει τη συµµόρφωση του παραγωγού µε τις 

απαιτήσεις των προτύπων, συντάσσοντας το Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης ετήσιας ισχύος. Σε περίπτωση Μη 

Συµµόρφωσης, επιβάλλονται κυρώσεις. Το είδος της κύρωσης ανάλογα µε τη Μη Συµµόρφωση και η χρονική 

διάρκειά της περιγράφονται στον Κατάλογο Μη Συµµορφώσεων, ο οποίος αποτελεί µέρος της σύµβασης του 

παραγωγού. 

 
8. Έγκριση  
 
Η Χορήγηση Πιστοποιητικού της επιχείρησης τεκµηριώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της περιόδου µετατροπής της και 

χορηγείται από την Επιτροπή Πιστοποίησης της Naturland. Το ελάχιστο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί για την 

µετατροπή ολόκληρης της µονάδας µέχρι τη χορήγηση Πιστοποιητικού, καθορίζεται από τη διάρκεια τουλάχιστον ενός 

παραγωγικού κύκλου των εκτρεφόµενων οργανισµών. Η επίσηµη έναρξη της διαχείρισης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 

των προτύπων, κρίνεται από την τελευταία τεκµηριωµένη διαχείριση η οποία δεν υπόκειντο στους όρους και στις 

απαιτήσεις των προτύπων. 

 
∆εν ορίζεται ελάχιστη διάρκεια µετατροπής στην περίπτωση εκτροφής οργανισµών σε ανοιχτά παραγωγικά 

συστήµατα (εκτεθειµένων σε φυσικά ρεύµατα και σε συνθήκες ύδατος ανοιχτών υδατοσυλλογών π.χ. εκτροφή σε 

κλωβούς µε δίχτυ). 
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Η µετατροπή ολόκληρης της µονάδας, στην περίπτωση βαθµιαίας µετατροπής, θα πρέπει να ολοκληρωθεί µέσα σε 

πέντε (5) το λιγότερο έτη. 

 
9. Επισήµανση και προώθηση προϊόντων 
 
Ο παραγωγός επιτρέπεται να επιθέτει το λογότυπο της Naturland, εφόσον υπάρχει Άδεια Χρήσης Σήµατος και 

Πιστοποιητικό σε ισχύ µε αναφορά στα προϊόντα της ˝εν θέµατι˝ Μονάδος. Επιπλέον, θα πρέπει να επισηµαίνονται 

τα ακολουθούµενα χρονικά όρια και οι περίοδοι µετατροπής. 

 

Οι οργανισµοί ή τα παραγόµενα εξ΄ αυτών προϊόντα, θα πρέπει να σηµαίνονται µε αναφορά στη Naturland ή στo 

λογότυπο της Naturland. Ωστόσο, στην επισήµανση θα πρέπει να γίνεται σαφές ότι προέρχονται από πιστοποιηµένες 

µονάδες βιολογικής υδατοκαλλιέργειας και ότι έχουν εκτραφεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Προτύπων, για χρονικό 

διάστηµα που καλύπτει τουλάχιστον τα 2/3 της ζωής τους. 

 
Σε περίπτωση παραγόµενων προϊόντων µε συµβατικό τρόπο (π.χ. απευθείας διακίνηση), αυτά διατίθενται ως 

επιπρόσθετη σειρά προϊόντων και θα πρέπει να είναι απόλυτα διακριτή η συµβατική τους προέλευση. Το ίδιο προϊόν 

δεν µπορεί να προσφέρεται από τη µια ως προϊόν βιολογικής καλλιέργειας και από την άλλη ως προϊόν συµβατικής 

µορφής εκτροφής. 

 

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

Οι κανονισµοί των προτύπων Naturland για την παραγωγή στο κεφάλαιο "Γενικοί κανονισµοί σε συνδυασµό µε άλλα 

ισχύοντα µέτρα" εφαρµόζονται και προσαρµόζονται κατά περίπτωση. Στη συνέχεια περιγράφονται οι ειδικές 

απαιτήσεις που πρέπει να διέπουν τις µονάδες βιολογικής εκτροφής. 

 
 
1.  Επιλογή τοποθεσίας, αλληλεπίδραση µε περιβάλλοντα οικοσυστήµατα 

 
1.1. Η επιλογή της τοποθεσίας και της µεθόδου διαχείρισης του παραγωγικού συστήµατος θα πρέπει να γίνεται µε 

γνώµονα την ελαχιστοποίηση της επίδρασης στα παρακείµενα οικοσυστήµατα. Συγκεκριµένα, αρνητικές επιδράσεις 

που προκαλούνται από ρέοντα ύδατα καθώς και εξαιτίας της διαφυγής των οργανισµών, θα πρέπει να 

παρεµποδίζονται µε την υιοθέτηση κατάλληλων µέτρων. 

 

Στην περίπτωση εγκατάστασης νέων µονάδων ή επέκτασης των υφισταµένων, η ενδηµική βλάστηση δεν θα πρέπει 

σε καθ΄ οιονδήποτε τρόπο να καταστραφεί. Αυτό καθίσταται άµεσα κρίσιµο ιδίως αν ο τύπος της βλάστησης 

χαρακτηρίζεται σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο ως σπάνια ή απειλούµενη (π.χ. καλαµιώνες Κεντρικής Ευρώπης: δάσος 

βροχής, magrove (είδος θάµνου). 

 

1.2. Με κατάλληλο σχεδιασµό και ορθολογική χρήση θα πρέπει να διασφαλιστεί η διατήρηση των περιβαλλοντικών 

παραµέτρων του νερού εντός του παραγωγικού συστήµατος ανάλογα µε τις γεωγραφικές συνθήκες (π.χ. κατάλληλο 

υπόστρωµα για την αναπαραγωγή αµφιβίων και υδρόβιων εντόµων, περιοχές ανάπαυσης για µεταναστευτικά 

πουλιά, µεταναστευτικές οδοί ιχθύων). Κατά συνέπεια, περιοχές µε φυσική ενδηµική βλάστηση θα πρέπει να 

προστατευτούν ή να επαναφυτευτούν από την επιχείρηση. 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:10 EEST - 54.219.128.100



                                                                                                                                    108 

1.3. Για την προστασία των εκτρεφόµενων οργανισµών από αρπακτικά πουλιά και άλλα είδη αρπακτικών ζώων θα 

πρέπει να ληφθούν κατάλληλα µέτρα που δεν βλάπτουν τα ίδια τα ζώα (π.χ. δίχτυα, σκιάχτρα κ.α.) 

 
2. Είδη και προέλευση οργανισµών 
 
2.1. Οι οργανισµοί που επιλέγονται για βιολογική εκτροφή προτιµάται να είναι ενδηµικοί. Ειδικότερα, θα πρέπει να 

εξεταστεί η πιθανότητα συνεργασίας µε τοπικά προγράµµατα αναπαραγωγής/διατήρησης (π.χ. αυτόχθονα είδη 

σολοµού του Ατλαντικού, είδη πέστροφας Αδριατικής). 

 

Ο κίνδυνος διαφυγής ή εισαγωγής στο παραγωγικό σύστηµα ειδών που δεν απαντώνται στην περιοχή θα πρέπει 

αντιµετωπίζεται και να παρεµποδίζεται. 

 

2.2. Η συνεκτροφή στο παραγωγικό σύστηµα, όπου αυτό είναι εφικτό, θα πρέπει να προωθείται. Η συνεκτροφή 

συντελεί είτε σε απευθείας όφελος των εκτρεφόµενων οργανισµών (π.χ. περιορισµός εκτοπαρασίτων σε κλωβούς 

σολοµών) είτε οδηγεί  στην αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των πόρων του συστήµατος (π.χ. αναπροσαρµογή της 

τροφικής αλυσίδας). 

 

2.3. Οι πρώτες ύλες (αβγά, γόνος κ.λπ.) θα πρέπει να προέρχονται από επιχειρήσεις βιολογικής εκτροφής. Στο βαθµό 

που αυτό δεν είναι εφικτό (υποχρέωση ένδειξης περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής και τεκµηρίωσης από τον 

παραγωγό), τότε η προµήθεια των πρώτων υλών γίνεται από συµβατικές µονάδες και θα πρέπει να πληρούνται τα 

παρακάτω: 

Γενετικά µεταλλαγµένοι (διαγονιδιακοί) οργανισµοί, πολυπλοειδή ή οργανισµοί που προκύπτουν µε τη µέθοδο της 

επιλογής φύλου (π.χ. γυνογένεση) δεν επιτρέπονται. 

Οι οργανισµοί θα πρέπει να διατηρούνται και να εκτρέφονται τουλάχιστον κατά τα 2/3 της ζωής τους σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις που τίθενται από τα Πρότυπα Naturland πριν τη διάθεσή τους στην αγορά µε  αναφορά στο λογότυπο της 

Naturland. 

 
 
3. Αναπαραγωγή, διαχείριση εκκολαπτηρίων 

 
3.1.Όσον αφορά στη διαχείριση των εκκολαπτηρίων, ο αντίστοιχος εφοδιασµός των εφαρµόζεται αναλόγως. 

 

3.2. Το επιθυµητό είναι η φυσική αναπαραγωγή ή η εκκόλαψη αβγών. Η χρήση ορµονών, ακόµη και στην περίπτωση 

που προέρχονται από τα ίδια είδη, δεν επιτρέπεται. 

 

Εάν λόγω ακραίων κλιµατικών και καιρικών συνθηκών δεν καθίσταται εφικτό να λάβει χώρα φυσική εκκόλαψη του 

γόνου, δύναται να χρησιµοποιηθούν ως µέσο υποβοήθησης συµβατικές µέθοδοι που συνεπάγονται την υποβολή 

αίτησης έγκρισης. Οι πρώτες ύλες που προκύπτουν µε την προαναφερθείσα διαδικασία δεν µπορούν να φέρουν την 

ένδειξη "βιολογικό". 
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4. Σχεδιασµός παραγωγικών συστηµάτων, ποιότητα ύδατος, πυκνότητες εκτροφής 
 

4.1. Ο χειρισµός των εκτρεφόµενων οργανισµών θα πρέπει να γίνεται µε τρόπο που να προάγει την έκπτυξη των 

φυσιολογικών τους δυνατοτήτων και ειδικότερα των ηθολογικών τους συνηθειών αναφορικά µε κίνηση, διατροφή και 

αναπαραγωγή, κοινωνική συµπεριφορά.  

 

Η οργάνωση και ο σχεδιασµός των παραγωγικών συστηµάτων θα πρέπει να συντελείται -βάσει των παραπάνω 

σηµείων - σε σχέση µε την πυκνότητα εκτροφής, το έδαφος, τις εγκαταστάσεις, τα εισερχόµενα στο παραγωγικό 

σύστηµα. 

 

Η ποιότητα του ύδατος (π.χ. θερµοκρασία, pH, αλατότητα, οξυγόνο, συγκεντρώσεις αµµωνίας και νιτρικών) θα πρέπει 

να ανταποκρίνεται στις φυσιολογικές απαιτήσεις των υπό εξέταση προς εκτροφή ειδών. 

 

Εάν η χρήση τεχνητού φωτισµού καταδεικνύεται επιβεβληµένη, τότε η προσοµοίωση του µήκους ηµέρας δεν θα 

πρέπει να ξεπερνά τις 16 ώρες. 

 
4.2. Τα υλικά κατασκευής των εγκαταστάσεων και του παραγωγικού εξοπλισµού θα πρέπει να είναι τέτοια που να 

µην επιµολύνουν είτε το παραγόµενο προϊόν είτε το περιβάλλον. 

 
 
5. Υγεία και υγιεινή 
 
5.1. Η υγεία των εκτρεφόµενων οργανισµών αποτελεί κύριο µέληµα και θα πρέπει να διασφαλίζεται µε την υιοθέτηση 

µεθόδων όπως βελτιστοποίηση χειρισµών, εκτροφής, διατροφής. Φυσικές µέθοδοι θεραπείας και αντιµετώπισης 

ασθενειών θα πρέπει να προτιµώνται (βλ.5.2.). 

 

Η χρήση συµβατικών φαρµάκων επιτρέπεται µόνο στην περίπτωση των σπονδυλωτών και κατόπιν λεπτοµερούς 

διαγνωστικής και θεραπευτικής συνταγής από Κτηνίατρο. Σε αυτή την περίπτωση, η περίοδος αναµονής ανέρχεται 

τουλάχιστο στο διπλάσιο. Η χρήση συµβατικών φαρµάκων δεν επιτρέπεται στους ασπόνδυλους οργανισµούς. 

 

Συνήθης και προληπτική θεραπεία µε χηµο-συνθετικά αντιβιοτικά και ορµόνες, απαγορεύεται.  

 

Όλοι οι ρυθµιστικοί και νοµοθετικοί κανόνες θα πρέπει να εκπληρώνονται. Κατόπιν χορηγήσεως συµβατικών ουσιών, 

θα πρέπει να λάβουν χώρα κατάλληλες αναλύσεις προς τεκµηρίωση µη ύπαρξης υπολειµµάτων πριν τη διάθεση των 

παραγόµενων προϊόντων στην αγορά. 

 

Θα πρέπει να γίνεται επίσης, έλεγχος των προµηθειών και των πρώτων υλών ως προς την κατάσταση της υγείας 

τους. Οι νεκροί οργανισµοί θα πρέπει να αποµακρύνονται άµεσα από το παραγωγικό σύστηµα. 

 
5.2. Επιτρεπόµενες θεραπείες ως συνήθη και προληπτική πρακτική (στα πλαίσια των θεσµοθετηµένων κανονισµών): 

 

� Χρήση φυσικών µεθόδων (αποστράγγιση κ.α.). 
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� Χρήση µη υπολειµµατικών – αυξητικών ανόργανων συστατικών (π.χ. υπεροξείδιο του υδρογόνου Η2Ο2, 

κοινό άλας ΝαCl, όξινο ανθρακικό ασβέστιο CaCO3, οξείδιο του ασβεστίου CaO). 

� Χρήση φυσικών µη υπολειµµατικών – αυξητικών οργανικών συστατικών (υπερ-οξικό οξύ, κιτρικό οξύ, 

µυρµηκικό οξύ, αλκοόλη) 

� Χρήση φυτικών ουσιών (οικ. Labiatae και είδη της οικ. Allium, Ryania speciosa, Derris eliptica, 

Neem/Azadirachta indica, γαλακτώµατα ελαίων µε βάση τα παραφινέλαια και/ή φυτικών ελαίων, Bacillus 

thuringensis). Για τη χρησιµοποίηση πυρεθρίνης (µη συνθετικά πυρεθρινοειδή) όπως επίσης Quassia 

amare, θα πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση στη Naturland 

� Χρήση οµοιοπαθητικών προϊόντων 

� Χρήση σκόνης (stone powder)  

 
Εάν κάποια ουσία ή µέθοδος συνάδει και είναι συµβατή µε τα προαναφερθέντα κριτήρια αλλά δεν αναφέρεται στα 

Πρότυπα, πριν την χρησιµοποίησή της, ο παραγωγός θα πρέπει να συµβουλευτεί τη Naturland. 

 

6. Παροχή οξυγόνου 

 
Η βάση για µια µονάδα υδατοκαλλιέργειας είναι η προσοµοίωση των φυσικών χαρακτηριστικών του νερού 

(διαθέσιµο νερό παροχής, κατάσταση ρευµάτων, θερµοκρασία, φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά νερού). Μέθοδοι 

οξυγόνωσης του νερού δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µε σκοπό την αύξηση της πυκνότητας εκτροφής πέρα από 

το επιτρεπτό όριο. 

 
7. Οργανική λίπανση 

 
7.1. Η παραγωγικότητα των υδάτων εκτροφής µπορεί να αυξηθεί µε την εφαρµογή οργανικού υλικού ως λίπανση σε 

συγκεκριµένες ποσότητες και συστάσεως (βλ. Συµπληρωµατικές απαιτήσεις για ειδικά παραγωγικά συστήµατα 

καλλιέργειας και ειδών). 

 

Το λίπασµα θα πρέπει να χρησιµοποιείται στη µορφή που διατίθεται αρχικώς και να προέρχεται από πιστοποιηµένες 

βιολογικές εκµεταλλεύσεις. 

 
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται εφικτή η προµήθεια λιπασµάτων από πιστοποιηµένες βιολογικές εκµεταλλεύσεις 

(υποχρέωση σήµανσης και τεκµηρίωση από τον παραγωγό), τότε η χρήση συµβατικώς παραγόµενων οργανικών 

λιπασµάτων (κοπριά, άχυρα ή κοµπόστ), κυρίως από εκτατικής µορφής εκτροφές, είναι παραδεκτή και θα πρέπει να 

συνοδεύεται από σχετική αίτηση για την εφαρµογή τους στη Naturland. 

 
7.2. Συνιστώνται οι µέθοδοι εκείνοι - εφαρµοζόµενοι καταλλήλως – που προάγουν το συνδυασµό της 

υδατοκαλλιέργειας µε άλλες µορφές διαχείρισης ζώων (π.χ. υδρόβια πτηνά, χοίροι) ή καλλιέργειες για συγκοµιδή 

(ρύζι, water hyacinths Eichhornia ). 

 

8. ∆ιατροφή 

 

8.1. Για συγκεκριµένα συστήµατα εκτροφής ένα ανώτατο όριο για την εφαρµογή ποσότητας τροφής/επιφάνεια δύναται 

να οριστεί. (βλ. ΙΙΙ Συµπληρωµατικοί κανονισµοί για ειδικά συστήµατα εκτροφής και είδος ζώων). 
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8.2. Ο τύπος, η ποσότητα και η σύνθεση του σιτηρεσίου θα πρέπει να λαµβάνει υπ΄ όψιν τη φυσική διατροφική 

συµπεριφορά των εκτρεφόµενων ειδών. Το επίπεδο δραστηριότητας και η ζωτική κατάσταση των οργανισµών, 

αποτελούν τις κυριότερες ενδείξεις προς αυτή την κατεύθυνση (π.χ. δείκτης παχυσαρκίας, λιπώδης ιστός). 

 

8.3. Όλα τα επιµέρους συστατικά που απαρτίζουν τα σιτηρέσια θα πρέπει να παράγονται βάσει των προτύπων 

Naturland, ή σε κάθε άλλη περίπτωση σύµφωνα µε τα Βασικά Πρότυπα της IFOAM1. Αν σε µια συγκεκριµένη χώρα 

δεν υπάρχει επαρκής διαθεσιµότητα υλών διατροφής πιστοποιηµένης βιολογικής προέλευσης (υποχρέωση σήµανσης 

και τεκµηρίωση από τον παραγωγό). Επίσης, θεωρείται αποδεκτή η προέλευση υλικών διατροφής από παραδοσιακά, 

εκτατικά συστήµατα παραγωγής ή προερχόµενα από άγρια συλλογή, µε την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η 

πλήρωση των  γενικών απαιτήσεων µε συστήµατα ελέγχου και αυτοελέγχου από την ίδια τη µονάδα (8.4., 8.7.). 

Επιπρόσθετα, τροφές ζωικής προελεύσεως σε µικρό ποσοστό και καθορισµένης ποιότητος (βλ. 8.5.). 

 

8.4. Τροφές προερχόµενες από γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς ή των προϊόντων τους απαγορεύονται. 

 

8.5. Αν τα συστατικά της τροφής είναι ζωικής προελεύσεως (ειδικότερα ιχθυάλευρα, ιχθυέλαια) δύναται να 

χρησιµοποιηθεί για την καλλιέργεια σαρκοφάγων2 ειδών µε υψηλές απαιτήσεις σε πρωτεΐνη, θα πρέπει να τηρούνται 

οι ακόλουθες αρχές: 

� Το ποσοστό των συστατικών ζωικής προέλευσης της τροφής θα πρέπει – όσο είναι δυνατό – να µειώνεται ή 

να αντικαθίσταται από αντίστοιχα φυτικής προέλευσης. Οι υπό προϋποθέσεις µέγιστες τιµές ορίζονται στο 

µέρος ΙΙΙ (Συµπληρωµατικοί κανονισµοί για ειδικά συστήµατα εκτροφής και ειδών). 

� Η τροφή δεν θα πρέπει προµηθεύεται από συµβατικές εκτροφές χερσαίων ζώων (θηλαστικά, πτηνά). 

� Προς επίτευξη ορθολογιστικής χρησιµοποίησης αποθεµάτων άγριων ιχθύων, ορίζονται ειδικές απαιτήσεις 

σχετικά µε την προέλευση ιχθυαλεύρων και ιχθυελαίων . 

 

8.6. Προς κάλυψη των ειδικών αναγκών συγκεκριµένων ειδών ζώων, επιτρέπεται η προσθήκη βιταµινών και 

ιχνοστοιχείων στην τροφή. Οµοίως, επιτρέπονται τροφές µε φυσικές χρωστικές (π.χ. στο σχηµατισµό του κελύφους 

της γαρίδας ή στη ζύµη Phaffia ). Αυτό θα πρέπει να περιορίζεται στο βαθµό που η χρωστική απαντάται κάτω από 

φυσικές συνθήκες. 

 

8.7. Συνθετικά αντιβιοτικά και αυξητικοί παράγοντες καθώς επίσης και άλλα συνθετικά πρόσθετα (π.χ. συνθετικά 

αµινοξέα, χηµο-συνθετικές χρωστικές) δεν επιτρέπονται. Κατόπιν συνεννόησης µε τη Naturland, φυσικά 

αντιοξειδωτικά δύναται να προστεθούν στην τροφή (π.χ. τοκοφερόλη κ.α.). 

 

1 IFOAM: International Federation of Organic Agriculture Movements, 2 Είδη που τρέφονται αποκλειστικά ή προσωρινά µε 
άλλα είδη 
 

9. Μεταφορά, θανάτωση και επεξεργασία 

 
9.1. Η µεταφορά και η θανάτωση θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατό ταχύτερα και µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

αποφεύγεται άσκοπη καταπόνηση. Η µέθοδος προσέλευσης και τα υλικά που χρησιµοποιούνται θα πρέπει σε κάθε 
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περίπτωση να είναι προσαρµοσµένα στις ανάγκες των εκτρεφόµενων οργανισµών (π.χ. ευαισθησία στην υψηλή 

θερµοκρασία ή στο stress). 

 

Η θανάτωση των ιχθύων θα πρέπει να διεξάγεται µέσω κοπής των βραγχίων ή µε άµεση διάνοιξη, απεντέρωση. 

Προηγουµένως όµως θα πρέπει να γίνει αναισθητοποίηση µε µέσα όπως τίναγµα, ηλεκτροθανάτωση, διοξείδιο του 

άνθρακα και αν απαιτείται µέσω φυσικών φυτικών αναισθητικών. 

 

9.2. Η διατήρηση του ψυχρού σηµείου από τη στιγµή της θανάτωσης έως την πώληση θα πρέπει να ακολουθείται 

αυστηρά προκειµένου να αποτραπεί κάθε αλλοίωση της ποιότητας του προϊόντος. 

 

Στην περίπτωση των επεξεργασµένων προϊόντων, µόνο προϊόντα και πρόσθετα σύµφωνα µε τα Πρότυπα Naturland 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Θα πρέπει να είναι σύµφωνα Γενικά Πρότυπα Επεξεργασίας της Naturland. 

 

9.3. Ο καθαρισµός των χώρων, των συσκευών και του µηχανολογικού εξοπλισµού θα πρέπει να γίνεται µε τρόπο που 

να εξασφαλίζονται άριστες συνθήκες υγιεινής σε συνδυασµό µε φιλικότητα προς το περιβάλλον. Η µηχανική 

επεξεργασία θα πρέπει να προτιµάται έναντι της χηµικής. 

Αναφορικά µε τα καθαριστικά, απολυµαντικά που χρησιµοποιούνται, θα πρέπει να κρατείται ξεχωριστό αρχείο. Τα 

υγρά απόβλητα που προκύπτουν από τη διαδικασία της θανάτωσης και της επεξεργασίας των φυτών θα πρέπει να 

αποτελέσουν αντικείµενο κατάλληλου καθαρισµού. 

 

10. Κάπνισµα 

 
Συνήθης τεχνικές καπνίσµατος επιτρέπονται. Μόνον µη επεξεργασµένη ξυλεία από φυλλοβόλα δένδρα και 

καρικεύµατα θα πρέπει να αποτελούν αντικείµενο καύσης. Η θερµοκρασία καύσεως δεν θα πρέπει να ξεπερνά κατά 

µέσο όρο τους 500οC (max. 650οC). Η µετάδοση του καπνού θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να λαµβάνει χώρα ρεύµα 

καπνού και κάθε είσοδος ουσιών (λίπος, πρωτεΐνη) του υλικού που υφίσταται τη διαδικασία του καπνίσµατος στη 

ζώνη καύσεως να αποφεύγεται. 

 

11. Κοινωνική διάσταση 

 
Τα Πρότυπα Naturland έχουν και κοινωνική διάσταση. Επιπλέον, στις επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας υπάρχουν 

εξειδικευµένα ζητήµατα: 

 

11.1. Το προσωπικό θα πρέπει να είναι κατάλληλο εκπαιδευµένο σχετικά µε τις βασικές αρχές της βιολογικής 

υδατοκαλλιέργειας. Το χρονοδιάγραµµα για αυτό θα πρέπει να καθορίζεται στο σχέδιο µετατροπής. 

 
Τουλάχιστον ένα υπεύθυνο άτοµο εξοικειωµένο µε το περιεχόµενο των προτύπων θα πρέπει µονίµως να βρίσκεται 

µονίµως σε άµεση επαφή µε τη µονάδα. 

 
11.2. Ο υπεύθυνος της µονάδας έχει επίσης την ευθύνη για τη στέγαση και των συνθηκών διαβίωσης των 

εργαζοµένων που ζουν µόνιµα ή προσωρινά στη µονάδα. Οι σχετικοί κανονισµοί που αφορούν στη βιοµηχανική 

νοµοθεσία θα πρέπει να εφαρµόζονται. 
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11.3. Σχετικά µε την εκπροσώπηση σε γειτονικούς δήµους/τοπικές αρχές, ο υπεύθυνος της µονάδας θα πρέπει να 

διασφαλίσει την ελεύθερη πρόσβαση των αλιέων και άλλων ενδιαφερόµενων. Εποµένως, η εγκατάσταση φραχτών 

στις πύλες ή περασµάτων συνιστάται. 

 

Σε άλλη περίπτωση θα πρέπει να εφαρµοστούν οι νοµικοί κανονισµοί. 
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ΙΙΙ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΖΩΩΝ 

 

Τα γενικά Πρότυπα σύµφωνα µε τα Ι. 1-9 και ΙΙ. 1-10 θα πρέπει να συµµορφώνονται. Για συγκεκριµένα είδη και 

παραγωγικά συστήµατα, θα πρέπει να εφαρµόζονται επιπλέον, τα ακόλουθα Πρότυπα: 

 

Α. Εκτροφή σε υδατοσυλλογές κοινού κυπρίνου (Cyprinus carpio)  και των συναφών ειδών 

 

1. Σχεδιασµός υδατοσυλλογών (βλ. ΙΙ.1) 

 
Κατά µέσο όρο, τουλάχιστον το 30% αναχώµατος θα πρέπει να αντιπροσωπεύει το φυσικό βιότοπο για τουλάχιστον 

2 m βάθος στην κλίµακα της ηλιοφυτικής ζώνης, καλαµιών και ή αναρριχητικών φυτών. 

 

2. Είδη και προέλευση πρώτων υλών (II. 2.) 

 
Η προµήθεια των πρώτων υλών (αβγών, γεννήτορες, ιχθύδια κ.λπ.) µπορεί να γίνει µόνο από βιολογικές εκτροφές. 

Στο βαθµό που αυτό δεν είναι εφικτό (υποχρέωση επισήµανσης και τεκµηρίωση περί του βιολογικού τρόπου 

παραγωγής από τον παραγωγό), ο εφοδιασµός των πρώτων υλών δύναται να γίνει από συµβατικές µονάδες (Ι.9., ΙΙ. 

2.3.). 

 

3. Εκτροφή (ΙΙ.3.) 

 

4. Κατασκευή υδατοσυλλογών, ποιότητα ύδατος, πυκνότητα εκτροφής (ΙΙ.4.) 
 
 
4.1. Το εισερχόµενο νερό δεν θα πρέπει να είναι µολυσµένο ή να έχει την ελάχιστη δυνατή επιµόλυνση σε ρυπαντές 

ανθρωπογενούς προέλευσης (π.χ. βαρέα µέταλλα) καθώς επίσης να µην είναι επιβαρηµένο µε ανθρώπινα απόβλητα 

ή κατά το ελάχιστο (ενδεικτικό όριο: BOD5 < 6 mg).  

 

Η τιµή του pH θα πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 6,0 – 9,0.  

 

Η διεξαγωγή αναλύσεων (ιζηµατολογική ανάλυση, ιστολογική ανάλυση ιχθύων ) ίσως απαιτηθεί από τη Naturland. Η 

διεξαγωγή αναλύσεων καθίσταται αναγκαία στην περίπτωση που υπάρχει υποψία ρύπανσης µε βαρέα µέταλλα ή 

τοξικά οργανικά στοιχεία (π.χ. χλωριωµένους υδρογονάνθρακες), εντοµοκτόνα ή ραδιενέργεια κ.λπ. 

 

Συστήνεται η συµφωνία µε γειτονικές µονάδες συµβατικής εκτροφής (ιδιαίτερη προσοχή στο εισερχόµενο νερό ) 

σχεδίου διαχείρισης προς αποφυγή σωρευτικών επιδράσεων στη βιολογική εκτροφή. Οποιεσδήποτε ειδικές 

επικρατούσες συνθήκες (π.χ. διαχείριση αποβλήτων βιοµηχανικών εγκαταστάσεων εντός κολπίσκων) θα πρέπει να 

αναφέρονται στη Naturland. 

 

4.2. Η εκτροφή ιχθύων σε τεχνητές δεξαµενές (από πολυεστέρα, τσιµεντένιες κ.α.) δεν επιτρέπεται. Επιτρέπεται η 

παραµονή ιχθυδίων µόνο για µικρό χρονικό διάστηµα κατά το αρχικό στάδιο εκκόλαψης και για τη διατήρηση του 

τελικού προϊόντος για χρονικό διάστηµα πάνω από 8 εβδοµάδες. 
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4.3. Η  πυκνότητα εκτροφής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το όριο - τουλάχιστον αυτό - του 50% της απόδοσης 

παραγωγικότητας του συστήµατος που µπορεί να επιτευχθεί µέσω της φυσικής διαθεσιµότητας  και αξιοποίησης της 

τροφής. Μόνο στη περίπτωση που η χορηγούµενη τροφή προς αύξηση του πρωτεϊνικού της περιεχοµένου 

(Παράρτηµα 1.β) όπως επίσης µπιζέλια και φασόλια, τίθενται τα παρακάτω ανώτατα όρια όσο αφορά στις 

πυκνότητες εκτροφής των κυριότερων ειδών ιχθύων εµπορικού ενδιαφέροντος: 

 

Άτοµα κυπρίνου/εκτάριο (ha):  Άτοµα τίγγας/εκτάριο (ha): 

3.000 C1 ή 7.000T1 

 600 C2 ή 2.500T2 

 

Αναφορικά µε την πυκνότητα εκτροφής της τίγγας (Tinca spp), τα µεγέθη θα πρέπει να αφαιρεθούν από αυτά που 

αντιστοιχούν στον κυπρίνο3. 

 

Άλλα είδη ιχθύων (π.χ. άλλα κυπρινοειδή, αρπακτικοί ιχθύες) καθώς επίσης και η καραβίδα του γλυκού νερού δεν 

υπόκεινται σε περιορισµούς στην δυναµικότητα εκτροφής. 

 

5. Υγεία και υγιεινή (ΙΙ.5.) 

 
Οι υδατοσυλλογές θα πρέπει να ξαναγεµίζονται στα τέλη Μαρτίου/Απριλίου (Κεντρική Ευρώπη). Οι υδατοσυλλογές 

εκτροφής µπορούν επίσης να ξαναγεµίζονται αργότερα κατά τη διάρκεια του έτους. 

Αν υγιεινολογικές µετρήσεις (π.χ. για τον έλεγχο εκτοπαρασίτων – βδέλλας - ) κρίνονται απαραίτητες, τότε επιτρέπεται 

η εφαρµογή άσβεστου επί του  χωµάτινου πυθµένα της υδατοσυλλογής (max.200 kg/ha). Η εφαρµογή στην 

υδατοσυλλογή (max.150 kg/ha) για λόγους εξισορρόπησης του pH καθώς και για αδρανοποίηση του οργανικού 

υλικού επιτρέπεται σε εξαιρετικές καιρικές συνθήκες. 

 

6. Παροχή οξυγόνου (ΙΙ.6.) 

 
7. Οργανική λίπανση (ΙΙ.7.) 

 
Για τον έλεγχο της ανάπτυξης του πλαγκτού, οργανικό λίπασµα µε τη µορφή στερεής κοπριάς, άχυρα ή παρεµφερείς 

ουσίες µπορούν να εφαρµοστούν στην υδατοσυλλογή έως µέγιστο 0,5 DE/ha (40 kg N/ha). Ο αριθµός των υδρόβιων 

πτηνών που διαβιούν στις υδατοσυλλογές εκτροφής ιχθύων θα πρέπει επίσης να συνεκτιµάται στον παραπάνω 

υπολογισµό. 

 
Τα οργανικά λιπάσµατα θα πρέπει να προέρχονται από πιστοποιηµένες οργανικές πηγές. Αν τα τελευταία δεν είναι 

άµεσα διαθέσιµα, τότε - κατόπιν συµφωνίας µε τη Naturland – µπορεί να χρησιµοποιηθεί στερεή κοπριά από 

συµβατικές µονάδες εκτροφής. 

 

3: Με διαίρεση των αριθµών ατόµων κυπρίνου προκύπτουν οι  παρακάτω τιµές: (T1=C1/0,6 , T2=C2/0,25, T3 = C2/0,4) 
πολλαπλασιαζόµενο αντιστοίχως µε (T1 επί C1=>σταθερά 1,6, T2 επί C2 => σταθερά 4, T3 επί C2 => σταθερά 2,5). 
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8. ∆ιατροφή (ΙΙ.8.) 

 
8.1. Η φυσική παραγωγικότητα της υδατοσυλλογής θα πρέπει να αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη των ιχθύων, έτσι 

ώστε : 

 50% του ρυθµού ανάπτυξης να επιτυγχάνεται δια της λήψεως φυσικής τροφής από την υδατοσυλλογή (εξαιρώντας 

την εκκόλαψη των ιχθυδίων/C1, βλ. 8.2.). Προκειµένου να διασφαλιστεί η ενδεδειγµένη αξιοποίηση της υψηλής 

περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη της τροφής εκ της υδατοσυλλογής, επιτρέπεται η χορήγηση συµπληρωµατικής τροφής. 

 

8.2. Κατά τη διάρκεια εκκόλαψης των ιχθυδίων (απαγορεύεται το πρώτο καλοκαίρι) και για τη βελτιστοποίηση των 

συνθηκών κατά τα αρχικά στάδια της ζωής τους (π.χ. C1/ C2), ιχθυάλευρα σε περιορισµένο ποσοστό και 

καθορισµένης ποιότητος (ΙΙ. 8.5.), δύναται να χρησιµοποιηθούν ως συστατικά σιτηρεσίου.  

 

Η υπό συνθήκη διατροφή απαγορεύεται νωρίς την άνοιξη (πάνω από διάστηµα µεγαλύτερο των δύο (2) εβδοµάδων) 

και το φθινόπωρο (max. 3 εβδοµάδες ). Ο υπεύθυνος της µονάδας θα πρέπει να καταγράφει µε λεπτοµέρειες τα εν 

λόγω στοιχεία. 

 

9. Μεταφορά, θανάτωση (ΙΙ. 9.) 
 

Ως µέγιστη πυκνότητα µεταφοράς : C3: 1 kg/2 l, C1: 1 kg/4 l 

 

Β. Εκτροφή πέστροφας, σολωµού και άλλων σολοµοειδών (Trutta, Oncorhynchus, Salmo, 

Salvelinus sp.) σε υδατοσυλλογές και σε κλωβούς µε δίχτυα 

 

1. Επιλογή τοποθεσίας (ΙΙ.1.) 

 

Για την εκτροφή ιχθύων σε θαλάσσιους κλωβούς µε δίχτυα, η ποιότητα του ύδατος θα πρέπει να καθορίζεται όπως 

στο κεφάλαιο Ι. Σε περίπτωση εκτροφής ιχθύων σε υδατοσυλλογές, το εισερχόµενο νερό στο συγκεκριµένο 

παραγωγικό σύστηµα θα πρέπει να παρουσιάζει τουλάχιστον τα περιγραφέντα χαρακτηριστικά ποιότητας ΙΙ. 

 

Η διεξαγωγή επιπρόσθετων αναλύσεων (π.χ. ιζηµατολογικές αναλύσεις, ιστολογικές αναλύσεις ιχθύων) µπορούν να 

παραγγελθούν στη Naturland. Το γεγονός αυτό καθίσταται σηµαίνουσας αξίας ιδιαιτέρως στην περίπτωση υποψίας 

περί ανθρωπογενούς επιµόλυνσης. 

 

2. Παρεµπόδιση ρύπανσης ύδατος, φυσικός σχεδιασµός υδατοσυλλογών (ΙΙ. 1.) 

 

2.1. Η ποιότητα του ύδατος από πηγές (στην περίπτωση µονάδων εκτροφής σε υδατοσυλλογές) ή από παρακείµενη 

λίµνη ή από θαλάσσιες περιοχές (στην περίπτωση εκτροφής σε κλωβούς µε δίχτυα) δεν θα πρέπει να υποβαθµίζεται 

σηµαντικά (κρίσιµη τιµή <10% των ορισθέντων παραµέτρων, αναφέρονται παρακάτω) λόγω των χειρισµών εκτροφής. 

Αυτό θα πρέπει να εξασφαλίζεται µε ιζηµατογενείς υδατοσυλλογές και/ή διηθητικά φυτά. Οργανικά κατάλοιπα που 

επικάθονται (προϊόντα µεταβολισµού, υπολείµµατα τροφής) θα πρέπει να αποµακρύνονται και να 

επαναχρησιµοποιούνται (π.χ. ως λίπασµα). 
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Η ορθή λειτουργικότητα αυτών των εγκαταστάσεων θα πρέπει να τεκµηριώνεται µε τριµηνιαίες µετρήσεις4, εκ των 

οποίων, το ένα µέρος  να γίνεται κατά τη διάρκεια αποστράγγισης ή καθαρισµού των υδατοσυλλογών. 

 

Ο πυθµένας της θάλασσας κάτω από τους κλωβούς θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά για την ύπαρξη οργανικών 

αποθεµάτων που προκαλούνται από περιττώµατα ή υπολείµµατα τροφής). 

 

Προτείνεται εγκατάσταση των αποκαλούµενων "ανυψωτικών" συστηµάτων των κλωβών µε σκοπό την διευκόλυνση 

αποµάκρυνσης των υπολειµµάτων της τροφής. 

 

2.2. Η απώλεια θρεπτικών ουσιών από το παραγωγικό σύστηµα θα πρέπει να διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα. 

Συνεπώς, συνιστάται ο καθορισµός του συντελεστή µετατρεψιµότητας της τροφής (FCR) και η σύγκρισή του µε 

αντίστοιχες τιµές που αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Μη ικανοποιητικός συντελεστής µετατρεψιµότητας της τροφής, 

αποτελεί ένδειξη υψηλού θρεπτικού περιεχοµένου και επίσης καταδεικνύει ανεπάρκεια του ακολουθούµενου 

συστήµατος διατροφής (π.χ. ποσότητα, πρόγραµµα διατροφής). 

Μία φορά το χρόνο τουλάχιστον, θα πρέπει να µετράται το επίπεδο του θρεπτικού περιεχοµένου του νερού κατά τη 

διάρκεια κανονικής εντατικής5 λειτουργίας της µονάδας. 

 

2.3. Αν το νερό για την υδατοσυλλογή αντλείται από ρυάκι, τότε τουλάχιστον το 25% του της ελάχιστης παροχής  θα 

πρέπει να παραµείνει στο ρυάκι. 

 

Αν υπάρχουν φράγµατα στην περιοχή της µονάδας, αυτά θα πρέπει να είναι προσπελάσιµα στους µεταναστευτικούς 

ιχθύς. Οι καινούργιες κατασκευές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη την προαναφερθείσα παράµετρο. 

 
2.4. Στις υδατοσυλλογές εκτροφής, το 5% τουλάχιστον της επιφάνειας παραγωγής, θα πρέπει να επιτρέπει την 

απρόσκοπτη ανάπτυξη φυσικής βλάστησης (ως καταφύγιο για εγχώρια είδη). 

 
2.5. Επαρκή µέτρα θα πρέπει να λαµβάνονται για την πρόληψη της διαφυγής των εκτρεφόµενων οργανισµών στο 

περιβάλλον αλλά και την είσοδο - εισβολή άγριων ιχθύων. Οι κλωβοί θα πρέπει να στερεώνονται µε αγκυροβόλια, να 

έχουν ανθεκτικά τοιχώµατα διχτυών και ο τύπος κατασκευής τους να είναι τέτοιος που να µην προκαλεί κτυπήµατα 

και να µην επιτρέπει τη διαφυγή των οργανισµών. 

2.6. Υπερβολικά µεγέθη ανάπτυξης σε τεχνητές δεξαµενές (γυάλινες, πολυεστερικές κ.λπ.) δεν είναι παραδεκτά και 

δεν επιτρέπονται. Αυξηµένα µεγέθη ανάπτυξης σε υδατοσυλλογές µε τσιµεντένια τοιχώµατα επιτρέπονται µόνο αν ο 

πυθµένας της υδατοσυλλογής χαρακτηρίζεται από φυσικό υπόστρωµα ή καλύπτεται µε χαλίκι. Οι βιολογικές 

διεργασίες του πυθµένα και των τοιχωµάτων θα πρέπει να εξασφαλίζονται (ΙΙ. 1., ΙΙ. 4.). Αν υπάρξει ανάγκη λήψης 

επανορθωτικών µέτρων, αυτά θα πρέπει να καθοριστούν στο σχέδιο µετατροπής. 

 

4 Παρακολούθηση και µέτρηση των τιµών του µακρο-ζωοβένθους (π.χ. σύµφωνα µε τους σαπροφυτικούς δείκτες 
κληρονοµικότητας) ή µετρήσεις απλών παραµέτρων (αµµωνία, νιτρικά, νιτρώδη, φωσφορικά) των εξερχοµένων του 
παραγωγικού συστήµατος στο άµεσο περιβάλλον των κλωβών, συγκρινόµενο µε ενδεικτικές τιµές της βενθικής 
ποικιλότητας του ευρύτερου περιβάλλοντος που περιβάλλει τους κλωβούς.  

5 Μέτρηση τιµής του BOD5 ή της κατανάλωσης του KMnO4 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:10 EEST - 54.219.128.100



                                                                                                                                    118 

Εκτροφή σε δεξαµενές επιτρέπεται µόνον για περιορισµένες περιόδους στο στάδιο των νεαρών ατόµων (π.χ. αβγά σε 

ιχθύδια ή σολοµού αναπαραγωγής). 

 

3. Είδη και προέλευση πρώτων υλών (ΙΙ. 2.) 

Θα πρέπει να επιλέγονται - ως πρώτες ύλες – ενδηµικά είδη. Πρωτοβουλίες όπως προγράµµατα µετατροπής των 

οργανισµών θα πρέπει να τυγχάνουν υποστήριξης. 

 

4. Πυκνότητες εκτροφής και παροχή οξυγόνου (ΙΙ.4., ΙΙ.6.) 

4.1. Οι πυκνότητες εκτροφής εξαρτώνται από την φυσική απορρόφηση του οξυγόνου από το νερό. 

 

4.2. Η ιχθυοπυκνότητα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 10 kg/m3 ώριµων ατόµων. Σε περιπτώσεις δικαιολογηµένων 

αιτηµάτων (π.χ. αν δεν υπάρχει περαιτέρω διαχωρισµός µετά τον αρχικό πληθυσµό), η Naturland µπορεί να θέσει το 

παραπάνω όριο ως µέσο όρο για ολόκληρη τη φάση ανάπτυξης. Σε καµιά περίπτωση όµως οι οργανισµοί δεν θα 

πρέπει να φέρουν κτυπήµατα και τραυµατισµούς (π.χ. στα πτερύγια) συνεπεία πολύ υψηλών πυκνοτήτων εκτροφής. 

5. Υγεία και υγιεινή (ΙΙ. 5.) 

5.1. Συνιστάται να υπάρχει πιστοποιητικό υγείας των οργανισµών από επίσηµο Κτηνιατρικό Ίδρυµα (π.χ. ∆/νση 

Κτηνιατρικής). 

5.2. Συνιστάται η χρησιµοποίηση οργανισµών ως "καθαριστές" για τον έλεγχο των θαλάσσιων παρασίτων στους 

κλωβούς. 

5.3. Η ανάπτυξη φυκών ή η δηµιουργία αποικιών ασπονδύλων, θα πρέπει να αντιµετωπιστεί µε την ανάπτυξη 

µεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον µε σκοπό την προστασία των κλωβών. Η χρησιµοποίηση χηµικών "ενάντια 

στην προσκόλληση" ουσιών απαγορεύεται. 

 

6. ∆ιατροφή (ΙΙ. 8. ) 

Η άγρια πέστροφα και ο σολοµός αποτελούν αποκλειστική τροφή άλλων ζώων. Έτσι, για την επαρκή εκτροφή τους, 

ένα διατροφικό σύστηµα µε ιχθύες κατάλληλα προετοιµασµένους  είναι ανέφικτο. Αποτελεί επιδίωξη η µείωση του 

ποσοστού ιχθυαλεύρων/-ελαίων στην σύνθεση του σιτηρεσίου κατά το δυνατό. 

 

7. Πρόσθετα τροφής (ΙΙ. 8.) 

8. Μεταφορά, θανάτωση (ΙΙ. 9.) 

Σε ζωντανούς ιχθύς θα πρέπει να παρέχεται επαρκής ποσότητα οξυγόνου κατά τη µεταφορά τους. 

Η πυκνότητα µεταφοράς τους δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1kg ατόµων σε 8 λίτρα νερού. Αντικατάσταση νερού µε 

νερό ιδίας θερµοκρασίας θα πρέπει να επισυµβαίνει µετά από διάρκεια µεταφοράς άνω των 6 ωρών. Η συνολική 

διάρκεια µεταφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 10 ώρες. 

Γ. Θαλάσσια εκτροφή µυδιών (Blue mussel Mytilus edulis και άλλων) σε σχοινιά 
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1. Επιλογή τοποθεσίας, αλληλεπίδραση µε τα περιβάλλοντα οικοσυστήµατα (ΙΙ.1.) 

1.1. Τα µύδια θα πρέπει να θεωρούνται ως οργανισµοί "δείκτες". Οπότε τα µικροβιολογικά και χηµικά τους 

χαρακτηριστικά αντανακλούν την ποιότητα του νερού εκτροφής τους. 

Η ποιότητα του νερού θα πρέπει να είναι της κλάσης 1 (Α)6. Πρέπει να γίνονται µετρήσεις ποιότητας νερού 

τουλάχιστον µηνιαίως από ανεξάρτητο εργαστήριο αναλύσεων. Τα αποτελέσµατα θα πρέπει να καταγράφονται σε 

αρχείο συνεχώς και επιµελώς. 

1.2. Η εκτροφή µυδιών θα πρέπει να υπόκειται στο µέγιστο δυνατό ρυθµό ανανέωσης του νερού από την ανοιχτή 

θάλασσα. ∆εν επιτρέπεται η εκτροφή µυδιών στην παράκτια ζώνη. 

1.3. Η εκτροφή µυδιών που διεξάγεται βάσει των παρόντων προτύπων αποτελεί φυσικό περιβάλλον διαβίωσης για 

φυτά, ασπόνδυλα, ιχθύς. Όλες οι διαχειριστικές ενέργειες ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της περιόδου συλλογής θα 

πρέπει να προσανατολίζονται προς την κατεύθυνση ενίσχυσης αυτού του ειδικού περιβάλλοντος διαβίωσης. 

 

2. Τύπος και προέλευση πρώτων υλών (ΙΙ.2.) 

Οι σπόροι συλλέγονται από άγριες πηγές αποθεµάτων. Θα πρέπει, όµως, οι συλλεκτικές δραστηριότητες να µην 

προκαλούν µη αναστρέψιµη ζηµιά στο οικοσύστηµα. 

� Η περιοχή συλλογής θα πρέπει να ευπροσδιόριστη. Συνεπώς, θα πρέπει να απεικονίζεται ευκρινώς σε 

χάρτες κ.λπ. 

� Οι συλλεκτικές δραστηριότητες θα πρέπει να καταγράφονται και να δύναται να ιχνηλατηθούν στην περιοχή 

συλλογής (περίοδος συλλογής, ποσότητα συλλεχθέντος σπόρου, στοιχεία συλλογέα(-ων) κ.λπ.). 

� Η συλλογή δεν θα πρέπει να ξεπερνά την δυνάµενη παραγόµενη ποσότητα για την δεδοµένη περιοχή. 

 

3. Συστήµατα εκτροφής (ΙΙ. 4.) 

3.1. Για να διασφαλιστεί το γεγονός αποφυγής δυσµενούς επιδράσεως της πρωτογενούς παραγωγικότητας και 

κυρίως της βενθικής χωρίδας και πανίδας της υδατοσυλλογής - κατά την ανάρτηση των συσκευών εκτροφής για 

λόγους χειρισµού ή συλλεκτικούς – τα µύδία θα πρέπει να εκτρέφονται µέσα/πάνω σε δίχτυα ή σχοινιά τα οποία είναι 

αγκυρωµένα καταλλήλως στον πυθµένα της θάλασσας και διατηρούνται σε κατακόρυφη θέση µέσω πλωτήρων.  

3.2. ∆ίχτυα ή σχοινιά θα πρέπει να επαναχρησιµοποιούνται όσο αυτό είναι εφικτό. Μετά τη χρήση τους θα πρέπει να 

αποσυναρµολογούνται ή να ανακυκλώνονται. 

 

6 Ο αριθµός κυττάρων Escherichia coli στον ιστό των µυδιών θεωρείται κριτήριο αξιολόγησης και µέτρησης της ποιότητας 
του νερού στη θαλάσσια καλλιέργεια µυδιών (Κλάση 1(Α):≤3 κυττάρων Ε. coli  αριθµός/g ιστού) 

 

4. Επεξεργασία (ΙΙ. 9.) 
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 Για τον καθαρισµό του νερού εκτροφής επιτρέπεται η χρήση µόνο µηχανικών µέσων (φίλτρα καθαρισµού) και/ή 

υπεριώδη ακτινοβολία. 

Η χρήση χηµικών (π.χ. χλωρίου) απαγορεύεται. 

Απόβλητα που προκύπτουν από την επεξεργασία των φυτών θα πρέπει να καθαρίζονται µε κατάλληλα µέσα. Κατά 

την επεξεργασία, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο πρώτες ύλες και υλικά βάσει των Προτύπων Naturland. Θα 

πρέπει επίσης τηρούνται τα Γενικά Πρότυπα Επεξεργασίας της Naturland (Naturland General Processing Standards). 

 

∆. Εκτροφή γαρίδων σε υδατοσυλλογές (Litopenaeus vannamei, Penaeus monodon, Macrobrachium 

rosenbergii  κ.λπ.) 

 

1. Επιλογή τοποθεσίας  και προστασία ριζοφόρων θάµνων (mangrove) (ΙΙ. 1.) 

 

1.1 Οι φυτοκοινωνίες των ριζοφόρων θάµνων (Rhizophora mangle) θα πρέπει να προστατεύονται. Οι ριζοφόροι 

θάµνοι λογίζονται ως ιδιαιτέρως σηµαντικά οικοσυστήµατα, τα οποία ευρίσκονται υπό εξαφάνιση σε παγκόσµια 

κλίµακα εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας. Έτσι λοιπόν, δεν επιτρέπεται η καταστροφή των φυτοκοινωνιών 

τους για λόγους κατασκευαστικούς ή επέκτασης των µονάδων εκτροφής γαρίδων. 

 

Κάθε λήψη απαιτούµενων µέτρων στα πλαίσια διαχείρισης της εκτροφής που ενδέχεται, όµως, να επηρεάσει 

παρακείµενα δάση ριζοφόρων θάµνων (π.χ. κατασκευή υποδοµών της µονάδας – διαδρόµων και καναλιών) θα 

πρέπει να γίνεται προηγούµενη ενηµέρωση και  κατόπιν έγκριση από τη Naturland. 

 
1.2. Μονάδες (ανεξάρτητες, συνδεδεµένες παραγωγικές µονάδες), οι οποίες εν µέρει δραστηριοποιούνται σε περιοχή 

που απαντώνται οι εν λόγω φυτοκοινωνίες, δύναται να µετατραπούν σε αντίστοιχες βιολογικής µορφής 

υδατοκαλλιέργειας βάσει των προτύπων Naturland, υπό τον όρο ότι δεν εκτείνονται πάνω από το 50% της συνολικής 

έκτασης της µονάδας7. 

Ωστόσο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη8 οι σχετικές νοµικές ρυθµίσεις περί χρήσεως γης, 

αναδασώσεως κ.λπ. 

Η περιοχή των ριζοφόρων θάµνων που βρίσκεται υπό την ιδιοκτησία της µονάδας θα πρέπει να αναδασώνεται σε 

ποσοστό κατ΄ ελάχιστον 50% σε χρονικό διάστηµα 5 ετών. Η συγκοµιδή προερχόµενη από τη συγκεκριµένη περιοχή 

δεν επιτρέπεται να φέρει την ένδειξη και να πωλείται ως βιολογικό προϊόν σύµφωνα µε τα Πρότυπα της Naturland, 

ωσότου η Επιτροπή Πιστοποίησης της Naturland επιβεβαιώσει την επιτυχή ολοκλήρωση της αναδάσωσης. 

 
 
 

 

 

 

7 Κάτω από ιδιαίτερες γεωγραφικές ή ιστορικές συνθήκες, εξαιρέσεις µπορούν να γίνου για την εφαρµογή εκτατικών 
συστηµάτων καλλιέργειας ριζοφόρων θάµνων (Mangrove Aquaculture Systems) 
 
8 Εκουαδόρ: προστασία ριζοφόρων θάµνων (mangrove) από το 1994 (D.G. 1907.94) 

Επιπρόσθετα, η ετήσια πρόοδος των διαδικασιών αναδάσωσης ως ορίζεται στο σχέδιο µετατροπής θα πρέπει να 

εγκρίνεται από την Επιτροπή Πιστοποίησης. 

 

2. Προστασία οικοσυστηµάτων – µονάδας και του περιβάλλοντός της (ΙΙ. 1.) 
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2.1. Η ποιότητα του νερού (αµµωνία, δεσµευµένο οξυγόνο, διαλυµένο οξυγόνο, φωσφορικά, αιωρούµενα στερεά) θα 

πρέπει να παρακολουθούνται και να καταγράφονται τουλάχιστον σε µηνιαία βάση. 

 
2.2. Μέτρα θα πρέπει να λαµβάνονται προς αποφυγή ελαχιστοποίησης της απώλειας θρεπτικών συστατικών και/ή 

των αιωρούµενων στερεών, ιδιαιτέρως κατά τη διάρκεια της συλλεκτικής περιόδου (9.1.). Οργανικά ιζήµατα 

(επικαθίµενη οργανική ουσία) θα πρέπει να αποµακρύνονται σε τακτική βάση από τα κανάλια και να τίθενται προς 

επαναχρησιµοποίηση (π.χ. ως λίπασµα σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις). 

 

2.3. Όµορες γεωργικές περιοχές δεν θα πρέπει να επηρεάζονται δυσµενώς είτε µέσω της αφαλάτωσης του νερού των 

υδατοσυλλογών είτε µέσω της διασποράς του άλατος. 

Εάν υπάρχουν ενδείξεις για αρνητικές επιδράσεις (π.χ. κιτρίνισµα φυτών στα σύνορα) θα πρέπει να ληφθούν µέτρα 

αντιµετώπισής των (π.χ. κατασκευή αποστραγγιστικών καναλιών, βλάστηση ανθεκτική στο άλας, αγρωστώδη 

µεγάλης αναπτύξεως όπως Setifer zizanioides). 

 
2.4. Προς επίτευξη σταθεροποίησης/βελτιστοποίησης του οικολογικού συστήµατος και του φυσικού δυναµικού στη 

µονάδα, τουλάχιστον το 50% της ολικής επιφάνειας των αναχωµάτων θα πρέπει να καλύπτεται από βλάστηση. Αυτό 

µπορεί να προσεγγιστεί εντός µέγιστου χρονικού διαστήµατος 3 ετών. 

Τα προτεινόµενα είδη φυτών είναι π.χ. φυτά της οικ. Leguminosae (π.χ. Algorrobo), αλόη και άλλα για την κορυφή 

των αναχωµάτων, είδη ριζοφόρων θάµνων (mangrove), υδρόβια βότανα και υδρόχαρή αγρωστώδη για τις 

χαµηλότερες πλαγιές των λόφων. 

 

Μονάδες κείµενες σε περιοχές που στερούνται βλάστησης εξαιρούνται από τις παραπάνω απαιτήσεις. 

 

2.5. Προς αναζήτηση επαρκούς οικολογικής και οικονοµικής διαχείρισης ενάντια στα αρπακτικά πτηνά, θα πρέπει να 

γίνεται καταγραφή / αποτύπωση  επιδροµής θηρευτών, απωλειών σοδειάς και µεθόδων αντιµετώπισης. 

Προτείνεται η εκτροφή πάπιας στις υδατοσυλλογές, χρησιµοποίηση αρπακτικών µη ενδηµικών πουλιών. 

Εγχώρια ζώα (π.χ. µυρµηγκοφάγοι, ιγκουάνα, µεταναστευτικά υδρόβια πουλιά, αγριόγατες) θα πρέπει να 

χρησιµοποιούνται ως δείκτες για ένα ισόρροπο περιβάλλον. 

 
2.6. Ανεπιθύµητοι ιχθύες στις υδατοσυλλογές θα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε µηχανικές µεθόδους (π.χ. αλίευση µε 

δίχτυα) ή µε την εισαγωγή  φυσικών φυτικών "ιχθυο-κτόνων" (π.χ. Barbasco, σαπωνίνη). 

Η χρήση συνθετικών φυτοκτόνων και εντοµοκτόνων απαγορεύεται (εξαιρούνται οι ουσίες στη λίστα στο Κεφ. ΙΙ. 5.2.). 

2.7. Θα πρέπει να αποφεύγεται η απελευθέρωση τοξικών ή άλλων βλαβερών ουσιών στο περιβάλλον των 

υδατοσυλλογών, των καναλιών ή ταµιευτήρων. Αυτό αφορά στην εγκατάσταση και διαχείριση σταθµών άντλησης 

(π.χ. κηλίδες πετρελαίου), συλλεκτικές τεχνικές καθώς και γενικά στις συνθήκες υγιεινής της µονάδας. 

 

3. Είδος και προέλευση πρώτων υλών                     

 

3.1. Ως πρώτη ύλη θα πρέπει να προτιµώνται ενδηµικά είδη. Αν διατηρούνται άλλα είδη, η οικολογική ασυµβατότητα 

και ζηµιά µπορεί να αποδειχθεί (π.χ. συναφείς επιστηµονικές µελέτες). 
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Η βιοποικιλότητα των ειδών εκτροφής προωθείται. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε τη µέθοδο της µικτής 

εκτροφής/συνεκτροφής (π.χ. γαρίδα – τιλάπια – πάπιες) ή µέσω ξεχωριστής παραγωγής διαφορετικών ειδών 

γαρίδας. 

 
3.2. Η προµήθεια των πρώτων υλών – αν είναι διαθέσιµες - θα πρέπει να γίνεται από πιστοποιηµένες βιολογικές 

εκτροφές. Αν χρησιµοποιηθούν πρώτες ύλες από µη βιολογικές µονάδες, θα πρέπει να ακολουθηθεί και να 

ολοκληρωθεί το σχετικό χρονοδιάγραµµα (ΙΙ. 2.3.). 

 
Στα πλαίσια απαλλαγής και µη εξάρτησης των µονάδων εκτροφής από την εξεύρεση άγριων ατόµων µετα –

προνυµφικού σταδίου (PL) ή νεαρών ατόµων, αποτελεί κοινή πρακτική να χρησιµοποιούνται µόνο πρώτες ύλες που 

είναι προϊόντα αναπαραγωγής σε συνθήκες αιχµαλωσίας (κλειστά παραγωγικά συστήµατα). 

 
Από 31-12-2004, µόνο πρώτες ύλες που είναι προϊόντα αναπαραγωγής σε συνθήκες εγκλωβισµού, θα πρέπει να 

χρησιµοποιούνται. 

 

4. ∆ιαχείριση εκκολαπτηρίου (ειδικότερα αναφέρονται, ΙΙ. 1., 3., 5., 7., 8. )              

 

4.1. Απαγορεύεται η χρήση αντιβιοτικών, χηµειοθεραπευτικών και ανάλογων ουσιών µε σκοπό τη διαχείριση της 

επώασης και εκκόλαψης (βλ. ΙΙΙ ∆ 6.1). 

4.2 Τροφοδότηση της µονάδας µε γεννήτορες και προνύµφες καθώς και καλλιέργεια φυτοπλαγκτονικών και 

ζωοπλαγκονικών οργανισµών που χρησιµοποιούνται ως τροφή στα εκκολαπτήρια (φυτοπλακτόν, Artemia salina, 

rotifers) θα πρέπει να υπόκειται στις αρχές που δίδονται στο κεφ. ΙΙΙ ∆ 7. και 8. Χορήγηση στους γεννήτορες µη 

επεξεργασµένης ιχθυοτροφής (π.χ. ψάρια, σκουλήκια, µύδια) ως πηγή πρωτεϊνών επιτρέπεται. 

Συνιστάται η λήψη µέτρων που αποσκοπούν στον εµπλουτισµό του περιβάλλοντος των προνυµφικών σταδίων (π.χ. 

παροχή ειδικών ) και στην αύξηση της παραγωγικότητας των δεξαµενών εκτροφής /υδατοσυλλογών επώασης & 

εκκόλαψης (καλλιέργεια φυτοπλαγκτονικών και ζωοπλαγκονικών οργανισµών που χρησιµοποιούνται ως τροφή). 

4.3. Χειρισµοί των ζώων που έχουν ως στόχο την πρόκληση ωοτοκίας και κατ΄επέκταση την εξασφάλιση ατόµων 

προνυµφικού σταδίου, αυστηρώς απαγορεύονται. Αν η αναπαραγωγή στα εκκολαπτήρια αποδεδειγµένα δεν µπορεί 

να πραγµατοποιηθεί (κυρίως παρατηρείται στη γαρίδα blue tiger/ Penaeus monodon ), τότε θα πρέπει να εφαρµοστεί 

κάποιο πρόγραµµα φυσικής αναπαραγωγής. Ένα τέτοιο πρόγραµµα έχει ως γενικό κανόνα τη διατήρηση κάποιων 

γεννητόρων (10% του συνόλου) σε χαµηλές πυκνότητες εκτροφής ώστε να δοθεί η δυνατότητα φυσικής 

γονιµοποίησης. Συνεπώς, επιτυγχάνεται ο συστηµατικός πολλαπλασιασµός των απογόνων του προγράµµατος αυτού 

και επανα-εισάγονται στον πληθυσµό του προγράµµατος. 

4.4. Επίσης, για την εκτροφή νεαρών ατόµων, προνυµφών καθώς και οργανισµών που χρησιµοποιούνται για τροφή 

στο εκκολαπτήριο, τεχνικές όπως αερισµός, τεχνητός φωτισµός, θέρµανση θα πρέπει να µειώνονται στο ελάχιστο 

δυνατό. 

5. Σχεδιασµός υδατοσυλλογών, ποιότητα ύδατος, πυκνότητες εκτροφής  
(ΙΙ. 4., ΙΙ. 6.) 
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5.1. Θα πρέπει να γίνονται προσπάθειες προς την κατεύθυνση ενίσχυσης των φυσικών διαιτητικών συνηθειών και 

συµπεριφορών των γαρίδων κατά την κύρια εκτροφή τους - καθώς η διατροφή τους στηρίζεται σε βενθικούς 

µικροοργανισµούς – µε κατάλληλο σχεδιασµό των υδατοσυλλογών (π.χ. κατάλληλο υπόστρωµα ώστε να αυξάνεται η 

επιφάνεια για την ανάπτυξη του βενθικών φυκών/διατόµων). 

5.2. ∆εν επιτρέπεται η θέρµανση, οξυγόνωση, αερισµός των υδατοσυλλογών σε µόνιµη βάση. Αναπληρωµατικά 

συστηµάτων, σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών, επιτρέπεται. 

5.3. Θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες προς την ελαχιστοποίηση του ρυθµού ανανέωσης του νερού της 

υδατοσυλλογής προκειµένου να µειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και η απώλεια των θρεπτικών συστατικών. 

Οι περίοδοι άντλησης νερού θα πρέπει να περιοριστούν κατά τις περιόδους παλίρροιας καθώς, επίσης, και µη 

απαραίτητοι προεξέχοντες σωλήνες (υπερυψωµένοι) θα πρέπει να αποφεύγονται, ώστε η ενεργειακή κατανάλωση να 

µην παρουσιάζεται φθίνουσα.  

∆εδοµένα  που αφορούν στην κατανάλωση ενέργειας/περιοχή θα πρέπει να καταγράφονται σε αρχείο από τον 

υπεύθυνο της µονάδας και να ελέγχονται κατά την ετήσια επιθεώρηση. 

5.4. Ως προσωρινή µέγιστη πυκνότητα εκτροφής θα πρέπει να τίθεται το όριο των 15 ατόµων µετα- προνυµφικού 

σταδίου (PL) ανά κυβικό µέτρο ύδατος (15 PL/m3).  

Η βιοµάζα των γαρίδων στις υδατοσυλλογές δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 800kg/ha κατά τη διάρκεια ενός πλήρους 

παραγωγικού κύκλου. 

Ο υπολογισµός του συντελεστή µετατρεψιµότητας της τροφής (FCR) αποτελεί έναν επιπρόσθετο δείκτη για την 

διατήρηση µιας "επιτρεπτής" πυκνότητας εκτροφής σε συνδυασµό µε την δυναµικότητα απόδοσης του συστήµατος 

παραγωγής (8.1). 

 

6. ∆ιασφάλιση υγείας και υγιεινής των υδατοσυλλογών (ΙΙ. 5.) 

 

6.1. Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δίδεται στην εφαρµογή προληπτικών µεθόδων (π.χ. έλεγχος προελεύσεως 

προνυµφών, παρακολούθηση των φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών του νερού εκτροφής και των οικολογικών 

συνθηκών (φυσική παραγωγικότητα) της υδατοσυλλογής). 

Επιτρέπεται η καλλιέργεια  (µη γενετικα τροποποιηµένων) προβιοτικών  µικροοργανισµών στις υδατοσυλλογές. 

Επιτρέπεται η εφαρµογή µεθόδων ως περιγράφεται στο κεφ. ΙΙ. 5.2. 

6.2. Το καθεστώς υγείας των οργανισµών θα πρέπει να παρακολουθείται σε τακτική βάση. Αξιόλογες προσπάθειες 

θα πρέπει να γίνουν προς την κατεύθυνση ανίχνευσης συσχέτισης ανάµεσα στις τεχνικές χειρισµού, εκδήλωση 

ιογενών ασθενειών, αιτίες θνησιµότητας, ατοµικός ρυθµός ανάπτυξης και ρυθµός ανάπτυξης της βιοµάζας. 

6.3. Μετά τη συλλογή, ο πυθµένας της υδατοσυλλογής θα πρέπει να στραγγίζεται και να επιτρέπεται σε υδρόβια 

πτηνά να αναζητήσουν σ΄ αυτόν την τροφή τους (υπολείµµατα ιχθύων και ασπόνδυλων), λιπαίνοντας τον ταυτόχρονα 

µε τα περιττώµατά τους.  

Επιπρόσθετα µέτρα θα πρέπει να ληφθούν για την αποκατάσταση του πυθµένα µετά από έναν εύλογο αριθµό 

παραγωγικών κύκλων (π.χ. άρωση, ενδιάµεσες καλλιέργειες όπως π.χ. Salicornia). 
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7. Λίπανση υδατοσυλλογών (ΙΙ. 7.) 

Συµπληρωµατικά ποσά φωσφορικών (ακατέργαστο φωσφορικό άλας φυσικής προελεύσεως) είναι επιτρεπτά. Η 

συνολική ποσότητα των λιπασµάτων θα πρέπει να περιορίζεται αναλόγως της ποιότητα ρέοντων υδάτων (βλ. ΙΙ. 1. , 

ΙΙΙ. 2.1.). 

 

8. Η διατροφή στις υδατοσυλλογές (ΙΙ. 8.) 

 

8.1. Ιδιαίτερη µέριµνα θα πρέπει να δοθεί σε σχέση µε τον περιορισµό του συνολικού ποσού ακραίων ποσοτήτων 

προσλαµβανόµενης τροφής και την αντίστοιχη αύξηση της φυσικής παραγωγικότητας του οικοσυστήµατος 

(φυτοπλαγκτόν, ζωοπλαγκτόν) της υδατοσυλλογής. Συνεπεία των προηγούµενων, θα πρέπει να κρατείται επιµελές 

αρχείο των παραπάνω παραµέτρων από τον υπεύθυνο της µονάδας, ώστε να µπορεί να υπολογιστεί ο συντελεστής 

µετατρεψιµότητας της τροφής (FCR)9. 

Επιπλέον, το περιεχόµενο των ιχθυαλεύρων καθώς και το ολικό πρωτεϊνικό περιεχόµενο των συµπληρωµατικών 

σιτηρεσίων θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό. Ως µέγιστα επίπεδα ορίζονται: 20% για το περιεχόµενο 

των ιχθυαλεύρων/-ελαίων και 25% για την ολική πρωτεΐνη. 

8.2. Η πρόσληψη τροφής θα πρέπει να καταγράφεται προκειµένου να αποφευχθεί συγκέντρωση οργανικών ιζηµάτων 

εξαιτίας της υπερβολικής ποσότητας χορηγούµενης τροφής. Προτείνεται η χορήγηση τροφής µέσω ειδικών συσκευών 

(comederos). 

 

9. Συλλογή και επεξεργασία (ΙΙ. 9.) 

 

9.1. Η  διατροφή και η λίπανση θα πρέπει να διακόπτεται για δεδοµένο χρονικό διάστηµα πριν την εξαλίευση. Το 

χρονικό αυτό διάστηµα ορίζεται στις 3 µέρες. 

Η αποστράγγιση των υδατοσυλλογών θα πρέπει να επισυµβαίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην απελευθερώνονται 

αλόγιστες ποσότητες οργανικών ιζηµάτων στα κανάλια. Εναλλακτικά, θα πρέπει να χρησιµοποιείται ένας φράχτης 

στο κανάλι κατά την διαδικασία αποστράγγισης προς διατήρηση της ιλύος. 

Τα χαρακτηριστικά των ιζηµάτων της υδατοσυλλογής (τύπος, ποσότητα) θα πρέπει να αναλύονται και να 

καταγράφονται µετά την περίοδο της συλλογής, µε απώτερο στόχο τη βελτιστοποίηση των διαχειριστικών τεχνικών 

αναλόγως. 

9 Σε µετρίως ευτροφικά ύδατα (π.χ. χαµηλότερα τµήµατα ποταµών, εκβολές) είναι παραδεκτό ότι ο συντελεστής µετατρεψιµότητας της 

τροφής δεν θα πρέπει να ξεπερνά την τιµή του 0,8 (FCR ≤ 0,8 ) 

 

9.2. Η χρήση µεταβολικών θειικών αλάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου συλλογής ή για την επεξεργασία 

απαγορεύονται. 

9.3. Η µεταχείριση µε φυσικής φυτικής προελεύσεως προσθετικών ουσιών προς αδρανοποίηση ανεπιθύµητων 

αρωµάτων (π.χ. προκαλούµενων από κυανοφύκη, χλωροφύκη) θεωρείται συµβατή. 
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9.4. Τα κεφάλια των γαρίδων και άλλων υποπροϊόντων επεξεργασίας θα πρέπει να υπόκεινται σε διαδικασία 

επαναχρησιµοποίησης. 

Απευθείας χορήγηση - ως τροφή - υποπροϊόντων επεξεργασίας ενός είδους οργανισµού δεν επιτρέπεται σε 

οργανισµούς που ανήκουν ίδιο είδος για λόγους υγιεινής. 

 
10. Κοινωνική Προσέγγιση (ΙΙ. 11.) 

 
Ε. Εκτροφή τροπικών ιχθύων γλυκού νερού (χάνος Chanos chanos, τιλάπια Oreochromis sp., 
γατόψαρο Ταϋλάνδης Pangasius hypophthalmus.) σε υδατοσυλλογές και κλωβούς µε δίχτυα 

 

Οι τροπικοί ιχθύες γλυκού νερού εκτρέφονται υπό πολύ διαφορετικές γεωγραφικές, οικολογικές και κοινωνικές 

συνθήκες, ακόµη και για τα ίδια είδη, τόσο στα γλυκά όσο και στα υφάλµυρα νερά καθώς και σε υδατοσυλλογές, 

όπως επίσης και σε κλωβούς µε δίχτυα (π.χ. τιλάπια).  

 

Για το λόγο αυτό, οι "Αρχές ∆ιαχείρισης" (ΙΙ) θα πρέπει εφαρµόζονται, ως οι πλέον κατάλληλες για τις αντίστοιχες 

περιπτώσεις, κεφ. ΙΙΙ (Συµπληρωµατικοί κανονισµοί για ειδικά παραγωγικά συστήµατα και ειδών οργανισµών). 

 

Στην περίπτωση τεκµηριωµένων αιτήσεων εκτροφής, η Naturland µπορεί να συµφωνήσει σε υψηλότερες πυκνότητες 

εκτροφής για συγκεκριµένα είδη και συστήµατα εκτροφής. 

 

1. Πυκνότητα εκτροφής (ΙΙ. 4.) 

Η πυκνότητα εκτροφής δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα ανώτατα όρια των 10 kg/m3 (Pangasius) ή των 20 kg/m3 

(Oreochromis). Αν προκύψει µια τεκµηριωµένη αίτηση εκτροφής, (π.χ. αν δεν γίνουν περαιτέρω αλλαγές, προσθήκες 

ή ανταλλαγές), η Naturland µπορεί να συµφωνήσει το παραπάνω ανώτατο όριο να αποτελεί το µέσο όριο για 

ολόκληρη την περίοδο εκτροφής. Χωρίς συγκεκριµένο λόγο οι ιχθύες µπορεί να εµφανίσουν σηµάδια τραυµατισµών 

(π.χ. στα πτερύγια) τα οποία αποτελούν ένδειξη αυξηµένης πυκνότητας εκτροφής. 

 

2. ∆ιαφύλαξη υγείας και υγιεινής (ΙΙ. 5.) 

Η υγεία των ιχθύων θα πρέπει πρωτίστως να διασφαλίζεται µέσω προληπτικών µεθόδων (π.χ. κατάλληλες συνθήκες 

διαχείρισης, αναπαραγωγής, διατροφής). Φυσικές µέθοδοι θεραπείας (βλ. επίσης στο κεφ. ΙΙ. 5.2.) θα πρέπει να 

προτιµώνται όπου εµφανίζονται ασθένειες. 

 

Συµβατικές πρακτικές θεραπείας µπορούν να εφαρµοστούν µόνο αν συνταγολογηθούν κατόπιν διαγνώσεως από 

χειρουργό Κτηνίατρο. Στην περίπτωση των τροπικών ειδών ιχθύων, θεραπεία µε συµβατικά κτηνιατρικά φάρµακα 

(π.χ. αντιβιοτικά κ.λπ.) οδηγεί στην άρση του Πιστοποιητικού της Naturland για το προσβαλλόµενο υλικό.  

 

Παράρτηµα Yδατοκαλλιεργειών: 
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Παράρτηµα Ι: Απαιτήσεις σχετικά µε ιχθυάλευρα/-έλαια χρησιµοποιούµενων ως τροφή. 

 

Κυρίως, τα ιχθυάλευρα/-έλαια θα πρέπει να προέρχονται από την ίδια γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται και 

η µονάδα υδατοκαλλιέργειας. 

 

Επιτρέπονται οι παρακάτω πηγές: 

- Ιχθυάλευρα/-έλαια από αλιείς ανεξάρτητα πιστοποιηµένων ως κατάλληλων, λαµβάνοντας υπόψη τόσο, την 

επίδραση στα υπό εξέταση είδη ιχθύων για την εκτροφή όσο και των αλιευµένων ειδών και του 

οικοσυστήµατος. 

- Ιχθυάλευρα/-έλαια από υπολείµµατα σάρκας ιχθύων επεξεργασµένα για ανθρώπινη κατανάλωση. 

- Ιχθυάλευρα/-έλαια από σύλληψη οργανισµών για ανθρώπινη κατανάλωση. 

Η χρήση Ιχθυαλεύρων/-ελαίων από άλλες πηγές µπορεί να γίνει για κατεξοχήν λόγους διασφάλισης ποιότητος10 και 

πάνω από ένα συγκεκριµένο όριο (µέγιστο 30% του συνολικού Ιχθυαλεύρων/-ελαίων, αναφερόµενων στην ολική 

διάρκεια ζωής των ιχθύων). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Αναφέρεται κυρίως στη µείωση του φωσφορικού περιεχοµένου προς αποφυγή ευτροφισµού 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   2o 
 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΡΟΦΗΣ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   3o 
 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & 
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
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