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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι θαλάσσιες πηγές πρωτεΐνης αποτελούν βασικές πρώτες ύλες, υψηλής διατροφικής 

αξίας για τους εκτρεφόμενους οργανισμούς. Η παγκόσμια αύξηση της παραγωγής 

θαλάσσιων ειδών εκτροφής έχει οδηγήσει ωστόσο στην έλλειψη των αλιευτικών 

αποθεμάτων γεγονός που δρα ανασταλτικά στην εξέλιξη του κλάδου. Η βιολογική 

υδατοκαλλιέργεια φαίνεται να αποτελεί ελπιδοφόρα προσέγγιση για την εξέλιξη του 

κλάδου καθώς συνδυάζει καλύτερες περιβαλλοντικές πρακτικές, υψηλότερο επίπεδο 

βιοποικιλότητας ενώ συμβάλει και στη διατήρηση των φυσικών πόρων και την ευζωία 

των εκτρεφόμενων οργανισμών συγκριτικά με τους συμβατικούς τρόπους εκτροφής. 

Έως σήμερα πλήθος εναλλακτικών πηγών πρωτεΐνης έχουν δοκιμαστεί σε 

εκτρεφόμενους οργανισμούς με ποικίλα αποτελέσματα. Επιπρόσθετα, έμφαση έχει δοθεί 

στη μελέτη καινοτόμων πηγών πρωτεΐνης που να καλύπτουν τις απαιτήσεις των 

εκτρεφόμενων οργανισμών ενώ ταυτόχρονα να προάγουν την ευζωία τους και να 

ευνοούν την κυκλική οικονομία. Ειδικότερα, τα μικροφύκη, τα εντομάλευρα, οι 

βακτηριακής προέλευσης πρωτεΐνες και η πρωτεΐνη μαγιάς εμπίπτουν στους 

κανονισμούς της βιολογικής ιχθυοκαλλιέργειας και πληρούν πολλές από τις 

προαναφερθείσες προϋποθέσεις για χρήση τους στις ιχθυοτροφές. Στόχος της παρούσας 

εργασίας ήταν η διερεύνηση των επιδράσεων της μερικής αντικατάστασης του 

ιχθυαλεύρου με καινοτόμες πηγές πρωτεΐνης συναρτήσει της χρήσης βιολογικών πρώτων 

υλών. Για το σκοπό αυτό αξιολογήθηκαν οι επιδράσεις των καινοτόμων πρώτων υλών 

στις παραμέτρους ανάπτυξης στο λαβράκι, στην ολική σύσταση σώματος καθώς και στις 

κατηγορίες των λιπαρών οξέων. 
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Σχεδιάστηκαν τέσσερα ισοπρωτεϊνικά και ισοενεργειακά βιολογικά σιτηρέσια. Το 

σιτηρέσιο μάρτυρας σχεδιάστηκε σύμφωνα με τη σύσταση εμπορικών σιτηρεσίων. Στα 

υπόλοιπα τρία πειραματικά σιτηρέσια, μίγμα καινοτόμων πρώτων υλών και 

συγκεκριμένα βιολογικό ιχθυάλευρο, βακτηριακή πρωτεΐνη και πρωτεΐνη μαγιάς 

αντικατέστησε το ιχθυάλευρο σε τρία διαφορετικά ποσοστά, 20, 25 & 30%. Νεαρά 

ιχθύδια λαβρακιού (14,4 ±2,4g) διατρέφονταν με τα πειραματικά σιτηρέσια έως 

κορεσμού για περίοδο 71 ημερών. Στο τέλος της πειραματικής εκτροφής αξιολογήθηκαν 

παράμετροι ανάπτυξης, o ημερήσιος ειδικός ρυθμός ανάπτυξης (SGR, %/ημέρα), ο 

συντελεστής μετατρεψιμότητας της τροφής (FCR), η κατανάλωση της τροφής (% 

consumption), και η αύξηση βάρους (WI). Επιπλέον αξιολογήθηκαν ο ηπατοσωματικός 

(HSI) και ο λιποσωματικός (LSI) δείκτης. Προσδιορίστηκε η ολική σύσταση τους 

σώματος των εκτρεφόμενων ιχθύων καθώς και οι κατηγορίες λιπαρών οξέων για κάθε 

πειραματική ομάδα. 

Οι δείκτες ανάπτυξης που εξετάστηκαν, τελικό βάρος, SGR, FCR, % consumption και 

WI, δεν παρουσίασαν καμία στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των πειραματικών 

ομάδων (p>0,05).. Υψηλότερα επίπεδα HSI δείκτη καταγράφηκαν για τα σιτηρέσια των 

καινοτόμων πρώτων υλών συγκριτικά με το σιτηρέσιο μάρτυρα, το οποίο επιβεβαιώθηκε 

και στατιστικά. Τα επίπεδα λίπους στο σώμα των εκτρεφόμενων ιχθύων ήταν στατιστικά 

σημαντικά υψηλότερα για τις ομάδες που διατράφηκαν με τα διαφορετικά επίπεδα 

καινοτόμων υλών συγκριτικά με του σιτηρεσίου μάρτυρα (p<0,05). Τα επίπεδα των ω3 

πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (EPA & DHA) ήταν υψηλότερα για την ομάδα που 

λάμβανε το σιτηρέσιο μάρτυρα συγκριτικά με αυτές που σιτίστηκαν με τις καινοτόμες 

πρώτες ύλες παρουσιάζοντας στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,05). Αξίζει να 

αναφερθεί ωστόσο η στατιστικά σημαντική συσχέτιση που καταγράφηκε ανάμεσα στα 
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επίπεδα των ω3 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων των σιτηρεσίων με αυτά που 

μετρήθηκαν στα σώματα των ιχθύων (Pearson correlation, r=0,99). 

Εν κατακλείδι, τα αποτελέσματα της μελέτης υποδεικνύουν πως η αντικατάσταση του 

ιχθυαλεύρου με καινοτόμες πρώτες ύλες σε σιτηρέσια νεαρού λαβρακιού θα μπορούσε 

να είναι εφικτή. 

Λέξεις κλειδιά: λαβράκι, βιολογικές πρώτες ύλες, δείκτες ανάπτυξης 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Υφιστάμενη κατάσταση υδατοκαλλιέργειας 

Η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί έναν παραγωγικό κλάδο με προδιαγραφές να προσφέρει 

επισιτιστική ασφάλεια στον συνεχόμενα αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό. Αξίζει να 

αναφερθεί δε ότι οι ιχθύες αναγνωρίζονται ως τρόφιμο υψηλής διατροφικής αξίας, 

πλούσιο σε πρωτεΐνη και σημαντικά θρεπτικά συστατικά που δεν μπορούν να 

αντικατασταθούν από άλλα προϊόντα διατροφής (FAO 2018).  

Η ραγδαία ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας έχει καταγραφεί από το 2000 και έπειτα 

(Wijkström et al. 2002). Ανασταλτικό παράγοντα στη συνεχή ανάπτυξη του κλάδου 

ωστόσο αποτελεί το κόστος διατροφής των εκτρεφόμενων ιχθύων. Συγκεκριμένα για τα 

Μεσογειακά είδη, αυτό ανέρχεται στο 50-70% του συνολικού κόστους παραγωγής 

(FGM, 2019). Αυτό έχει αποτελέσει τη βάση της ερευνητικής δραστηριότητας στη 

διατροφή των εκτρεφόμενων ιχθύων, με στόχο τη δυνατότητα δημιουργίας σιτηρεσίων 

που ενισχύουν και προάγουν την ανάπτυξη και την υγεία των εκτρεφόμενων ιχθύων με 

το οικονομικότερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Οι πρώτες ύλες θαλάσσιας προέλευσης αποτελούν πυλώνα στην κατάρτιση σιτηρεσίων 

λόγω της υψηλής διατροφική αξίας τους. Ωστόσο η υψηλή ζήτηση των πόρων αυτών, 

λόγω της ραγδαίας αύξησης του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας, οδήγησε στην έλλειψη 

τους. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας 

(Food and Agriculture Organization, FAO) (2014) έχει καταγραφεί υπεραλίευση των 

αποθεμάτων πελαγικών ιχθύων (Σχ 1). Επιπλέον προβλέπεται πως η παραγωγή του 

κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας θα ξεπεράσει την αντίστοιχη του κλάδου της αλιείας μέχρι 

το 2030 (FAO, 2018) εγείροντας ανησυχία καθώς ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας είναι 

ο κύριος καταναλωτής του ιχθυαλεύρου παρότι χρησιμοποιείται και από τις άλλες 
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βιομηχανίες ζωοτροφών. Υπολογίζεται πως από την παγκόσμια παραγωγή θαλάσσιων 

ειδών, που αγγίζει τους 179 εκατομμύρια τόνους, οι 18 εκατομμύρια τόνοι 

χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή ιχθυαλεύρου και ιχθυελαίου (FAO, 2020). 

 

Σχήμα 1: Υφιστάμενη κατάσταση θαλάσσιων αποθεμάτων παγκοσμίως (FAO, 2018) 

1.1.1 Διεθνές επίπεδο 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί παγκόσμια αύξηση της παραγωγής 

θαλάσσιων ειδών ενώ η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η υδατοκαλλιέργεια 

είναι η κάλυψη των διατροφικών αναγκών ενός συνεχόμενα αυξανόμενου πληθυσμού. Η 

υδατοκαλλιέργεια κατέχει το 46% της συνολικής παραγωγής και το 52% της παραγωγής 

ιχθύων για ανθρώπινη κατανάλωση (FAO, 2020). Αναλυτικότερα, η παγκόσμια 

παραγωγή ιχθύων το 2018 άγγιξε τους 179 εκατομμύρια τόνους και υπολογίζεται πως οι 

82 εκατομμύρια τόνοι προέρχονται από την υδατοκαλλιέργεια. Από το σύνολο της 

παγκόσμιας παραγωγής, οι 156 εκατομμύρια τόνοι χρησιμοποιήθηκαν για ανθρώπινη 

Υφιστάμενη κατάσταση θαλάσσιων αποθεμάτων παγκοσμίως, 1974-2017 
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κατανάλωση, που αντιστοιχεί σε περίπου 20.5 κιλά κατά κεφαλήν κατανάλωση. Σε 

παγκόσμιο επίπεδο, η Κίνα είναι ο κυρίαρχος παραγωγός ιχθύων κατέχοντας το 35% της 

παγκόσμιας παραγωγής για το έτος 2018. Η Ασία, με εξαίρεση τη Κίνα, είχε παραγωγή 

για το ίδιο έτος 34% ακολουθούμενη από την Αμερική με 14%, την Ευρώπη με 10%, την 

Αφρική με 7% και τέλος την Ωκεανία με παραγωγή 1% (FAO, 2020). 

1.1.2 Μεσογειακό επίπεδο 

Η Μεσόγειος θάλασσα αποτελεί το 1% των ωκεανών παγκοσμίως ωστόσο έχει ραγδαία 

ανάπτυξη στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας με στόχο την κάλυψη των διατροφικών 

αναγκών στον συνεχόμενα αυξανόμενο πληθυσμό. Στη Μεσόγειο, οι Ευρωπαϊκές χώρες 

που κατέχουν τα ηνία της παραγωγής στην υδατοκαλλιέργεια είναι η Ισπανία (21%), η 

Γαλλία (15%), η Ιταλία (14%), το Ηνωμένο Βασίλειο (14%) και η Ελλάδα (10%) 

(http://www.medaid-h2020.eu/index.php/2019/02/25/aquaculture-data-collection-stecf/) 

με κύρια είδη παραγωγής, τα μύδια, τα δίθυρα μαλάκια, τα μύδια και τις αχιβάδες, το 

σολομό, και τη τσιπούρα με το λαβράκι, αντίστοιχα, συνθέτοντας το 74% του συνολικού 

όγκου παραγωγής (STECF, 2018). 

1.1.3 Εγχώριο επίπεδο 

Η υπεραλίευση με αποτέλεσμα την εξάντληση σημαντικών αλιευτικών αποθεμάτων 

συνδυαστικά με την αύξηση της αγοραστικής δύναμης των Ευρωπαίων καταναλωτών 

οδήγησαν στην ανάπτυξη των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών. Οι υδατοκαλλιέργειες στη 

χώρα μας αποτελούν βασικό τομέα της πρωτογενούς παραγωγής με σημαντικό 

εξαγώγιμο χαρακτήρα. Η Ελλάδα κατατάσσεται 2η στην Ευρώπη των 28 κρατών μελών, 

μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, στην ιχθυοκαλλιέργεια (FGM,2019). Η συνεχώς αυξανόμενη 

ζήτηση Μεσογειακών ειδών υψηλής διατροφικής αξίας (τσιπούρα-λαβράκι) καθώς και 

οι ευνοϊκές κλιματολογικές και γεωμορφολογικές συνθήκες για εκτροφή κατέστησαν την 
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Ελλάδα οδηγό στην ανάπτυξη του κλάδου. Αποτέλεσμα αυτού είναι η Ελλάδα να 

αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό Μεσογειακών ειδών εκτροφής φτάνοντας τους 

117,000 τόνους για το 2018. Επιπλέον χαρακτηρίζεται ισχυρός εξαγωγέας Μεσογειακών 

ιχθύων και συγκεκριμένα για το ίδιο έτος η Ελλάδα προμήθευσε το 58% της Ευρωπαϊκής 

αγοράς τσιπούρας και λαβρακιού και το 24% της διεθνούς αγοράς (FGM,2019).  Η ταχεία 

ανάπτυξη στα συγκεκριμένα είδη οφείλεται στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του 

γόνου καθώς και στην εισαγωγή νέων μεθόδων εκτροφής και τεχνολογιών στην 

ιχθυοκαλλιέργεια. Ο έντονος εξαγωγικός προσανατολισμός έχει οδηγήσει το 80% της 

συνολικής παραγωγής να προωθείται σε αγορές του εξωτερικού. 

1.2 Λαβράκι, Dicentrarchus labrax 

1.2.1 Συστηματική κατάταξη  

Το λαβράκι, Dicentrarchus labrax,  αποτελεί ένα από τους κύριους ιχθύες εκτροφής στη 

Μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια, είναι πλούσιο σε ω-3 λιπαρά οξέα και αποτελεί προϊόν 

υψηλής διατροφικής αξίας (European Commission, 2012). 

 Πίνακας 1.1. Συστηματική κατάταξη λαβρακιού. 

Συστηματική Ταξινόμηση  

Βασίλειο Ζώα (Animalia) 

Φύλο Χορδωτά (Chordata) 

Κλάση Ακτινοπτερύγιοι (Actinopterygii) 

Τάξη Περκόμορφα (Perciformes) 

Οικογένεια Μορονίδες (Moronidae) 

Γένος Δικέντραρχος (Dicentrarchus) 

Είδος Dicentrarchus labrax, Linnaeus, 1758 
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Εικόνα 1. Απεικόνιση του είδους Dicentrarchus labrax 

1.2.2 Μορφολογία 

Το σώμα του είναι επίμηκες και καλύπτεται από κτενοειδή λέπια. Το σύνηθες μήκος του 

κυμαίνεται στα 40-65 cm (Smith, 1990) και το βάρος του στα 5-7 kg ωστόσο έχει 

καταγραφεί ιχθύς με μήκος τα 103 cm. (IGFA, 2001). Το όνομα του γένους Δικέντραρχος 

(Dicentrarhus) προέρχεται από την παρουσία δύο ραχιαίων πτερυγίων, το πρόσθιο 

τριγωνικό και το οπίσθιο τραπεζοειδές. Κύριο χρώμα του είναι το ασημί για τα ενήλικα 

άτομα, ωστόσο στα μικρά ιχθύδια παρατηρούνται μαύρα στίγματα στη ράχη και στα 

πλευρά. Το ενήλικο άτομο στη ράχη του έχει πιο σκούρους τόνους του ασημί χρώματος 

ενώ στη κοιλιακή χώρα πιο ανοιχτόχρωμους. 

1.2.3 Βιολογία και αναπαραγωγή 

Είναι είδος γονοχωριστικό. Τα αρσενικά λαβράκια ωριμάζουν σεξουαλικά από το 

δεύτερο χρόνο της ζωής τους ενώ τα θηλυκά από τον τρίτο. Η αναπαραγωγή τους στη 

Μεσόγειο ξεκινάει κατά τα τέλη Δεκέμβρη και διαρκεί έως τον Απρίλη. Όπως οι 

περισσότεροι οργανισμοί, έτσι και το λαβράκι χρειάζεται κατάλληλες περιβαλλοντικές 

συνθήκες για να αναπαραχθεί με βέλτιστη θερμοκρασία αναπαραγωγής τους 13-15°C. 

Είναι είδος ευρύθερμο και ευρύαλο. Συναντάται τόσο σε βραχώδεις όσο και σε αμμώδεις 

περιοχές. Είναι ωκεανόδρομο και παρατηρείται τόσο σε μικρά όσο και σε μεγαλύτερα 

βάθη που φτάνουν τα 100 m (Lloris, 2002). Απαντάται στο βορειοανατολικό Ατλαντικό 
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ωκεανό, από τη Νορβηγία ως τις ακτές του Μαρόκο, στη Μαύρη Θάλασσα καθώς και σε 

όλη τη Μεσόγειο (Kottelat & Freyhof, 2007). 

 

Εικόνα 2: Γεωγραφική κατανομή λαβρακιού (Fishbase, 2020) 

1.2.4 Διατροφή 

Το λαβράκι ανήκει στην κατηγορία των σαρκοφάγων και αρπακτικών ιχθύων (FAO, 

2005-2020). Στο φυσικό περιβάλλον τα ενήλικα άτομα έχει διαπιστωθεί πως τρέφονται 

με καρκινοειδή, μαλάκια και μικρού μεγέθους ψάρια ενώ σε μικρότερα στάδια 

ανάπτυξης με αμφίποδα και προνύμφες εντόμων. 

1.2.5 Τεχνητή αναπαραγωγή και διατροφή του είδους στην υδατοκαλλιέργεια 

Η αναπαραγωγή του συγκεκριμένου είδους είναι απόλυτα ελεγχόμενη από το πρώτο 

στάδιο μέχρι το στάδιο της ολοκλήρωσης του ιχθυδίου στους ιχθυογεννητικούς 

σταθμούς. Για την αναπαραγωγή χρησιμοποιούνται επιλεγμένοι γεννήτορες και για να 

παραταθεί ο κύκλος ωοτοκίας χρησιμοποιείται η τεχνική φωτοχειρισμών (Zanuy et al. 
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2001; Bayarri et al. 2004). Αυτό συνίσταται στη πρόκληση εποχικής σεξουαλικής 

συμπεριφοράς στο είδους με την επιμήκυνση της περιόδου ηλιοφάνειας μέσω τεχνικών 

μέσων. 

Η πάχυνση λαμβάνει χώρα σε επιπλέοντες κλωβούς σε μικρή απόσταση από την ακτή. 

Οι ιχθύες διατρέφονται με σύμπηκτα με κύρια σύσταση το ιχθυάλευρο και το ιχθυέλαιο 

αλλά και κάποιες φυτικές πρώτες ύλες (FAO.org 2020). Η διάρκεια του σταδίου της 

πάχυνσης διαρκεί περίπου ενάμιση χρόνο, μέχρι οι ιχθύες να φτάσουν το μέγεθος των 

300-500 g. 

1.3 Βιολογική υδατοκαλλιέργεια 

Η ανάγκη και το αυξημένο ενδιαφέρον για βιώσιμη αξιοποίηση των θαλάσσιων πόρων 

οδήγησε σε εναλλακτικούς τρόπους παραγωγής όπως η βιολογική υδατοκαλλιέργεια. Η 

βιολογική παραγωγή αποτελεί ένα σύστημα διαχείρισης της εκτροφής και παραγωγής 

τροφίμων. Οφείλει να συνδυάζει τις καλύτερες δυνατές περιβαλλοντικές πρακτικές, 

υψηλό επίπεδο βιοποικιλότητας, διατήρηση των φυσικών πόρων, ευζωία των 

εκτρεφόμενων οργανισμών και γραμμή παραγωγής βασιζόμενη στην επιθυμία 

συγκεκριμένης μερίδας καταναλωτών για προϊόντα που παράγονται με φυσικές ουσίες 

και διαδικασίες (Mente et al. 2019, Lembo & Mente 2019). Ο κοινωνικός ρόλος της 

βιολογικής υδατοκαλλιέργειας είναι διττός, προσφέροντας προϊόντα υψηλής ποιότητας 

σε απαίτηση συγκεκριμένων καταναλωτών, παρέχοντας κοινωνικά αγαθά που 

συνεισφέρουν στη προστασία του περιβάλλοντος, στην ευζωία των οργανισμών καθώς 

και στην αγροτική ανάπτυξη. Όλα τα προαναφερθέντα εάν αποτελούν σημαντικά 

κριτήρια για τους καταναλωτές των προϊόντων βιολογικής εκτροφής μπορούν να 
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οδηγήσουν στην ανάπτυξη της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας παρέχοντας σημαντικά 

οφέλη στο περιβάλλον (Mente et al. 2012) 

1.3.1 Προδιαγραφές-κανονισμοί βιολογικής υδατοκαλλιέργειας 

Η IFOAM Διεθνής Ομοσπονδία Κινημάτων Βιολογικής Γεωργίας (International 

Federation of Organic Agriculture Movements) αποτέλεσε το σημαντικότερο οργανισμό 

σε διεθνές επίπεδο για τη βιολογική γεωργία όπου το 2000 δημοσίευσε τις πρώτες αρχές 

για τη βιολογική υδατοκαλλιέργεια όπου έγιναν αποδεκτές 5 χρόνια αργότερα (Bergleiter 

et al. 2009).  

Σταδιακά, με την προσπάθεια της ερευνητικής κοινότητας και των παραγωγών 

δημιουργήθηκαν συγκεκριμένες αρχές για τη βιολογική υδατοκαλλιέργεια. Βασικοί 

άξονες των αρχών της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας είναι:  

• Η συμμόρφωση με την αρχή της αειφόρου εκμετάλλευσης της αλιείας. Η 

διατροφή των υδρόβιων οργανισμών πρέπει να προέρχεται από βιώσιμη 

εκμετάλλευση της αλιείας ή από σιτηρέσια με βιολογικές πρώτες ύλες και φυσικά 

πρόσθετα. Επιπλέον, οι οργανισμοί πρέπει να διατρέφονται με βιολογικές τροφές, 

προερχόμενες από βιολογικές πρώτες ύλες και από φυσικά μη γεωργικά 

πρόσθετα. Δεν επιτρέπεται η χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών 

(ΓΤΟ).  

• Η υγεία των οργανισμών πρέπει να διατηρείται ενθαρρύνοντας τη φυσική 

ανοσολογική άμυνα των οργανισμών και χρησιμοποιώντας κατάλληλες 

πρακτικές διαχείρισης. Η διατήρηση της ευζωίας των οργανισμών σε υψηλό 

επίπεδο, ανάλογα με το κάθε είδος και τις ανάγκες αυτού, είναι απαραίτητη. 
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• Η επιλογή εκτρεφόμενων ειδών λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητα τους να 

προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες, τη ζωτικότητα τους και την αντίσταση 

τους σε ασθένειες ή σε προβλήματα υγείας. Δεν είναι επιτρεπτή η εκτροφή 

ποπυπλοεϊδών οργανισμών που έχουν προκύψει με τεχνητά μέσα. 

• Η διατήρηση της βιοποικιλότητας, της υγείας και της ποιότητας στα υδάτινα 

οικοσυστήματα. 

Με στόχο την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων συνεχώς προσαρμόζονται νέα 

κριτήρια και κανονισμοί στη βιολογική υδατοκαλλιέργεια με βασικές προκλήσεις τη 

διατροφή, την αναπαραγωγή, τη γραμμή παραγωγής και την ευζωία των οργανισμών. Η 

αρχή της υγείας των οργανισμών αφορά στην υγεία των εκτρεφόμενων οργανισμών 

μέσω της διατροφής και εν συνεχεία στη διατροφική ποιότητα του τελικού προϊόντος 

που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. 

1.3.2 Υφιστάμενη κατάσταση βιολογικής υδατοκαλλιέργεια 

Η βιολογική υδατοκαλλιέργεια αντιπροσωπεύει το 4,7% της  ολικής Ευρωπαϊκής 

παραγωγής 6 ειδών: σολομού, πέστροφας, κυπρίνου, λαβρακιού, τσιπούρας και μυδιών. 

Επιπλέον, η βιολογική υδατοκαλλιέργεια έχει παρουσιάσει σημαντική ανάπτυξη τα 

τελευταία έτη. Το 2015, συγκριτικά με το 2012, αυξήθηκε κατά 24% για το σολομό, 

διπλασιάστηκε για την πέστροφα και τριπλασιάστηκε για το λαβράκι και την τσιπούρα 

(EUMOFA, 2017). 

Κύρια είδη παραγωγής, σύμφωνα με τα πρότυπα βιολογικής εκτροφής, για το 2015, ήταν 

ο σολομός με περισσότερο από 16000 t (9% της ολικής Ευρωπαϊκής παραγωγής 

σολομού). Τα μύδια με σχεδόν 20000 τόνους (4%). Ο κυπρίνος με σχεδόν 6,000 τόνους 

(8%). Η πέστροφα με σχεδόν 5000 τόνους (3%). Η τσιπούρα και το λαβράκι με 2000 
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τόνους (1% της ολικής Ευρωπαϊκής παραγωγής). Παρότι η βιολογική υδατοκαλλιέργεια 

έχει αυξηθεί παραμένει σε χαμηλά επίπεδα παγκοσμίως. Η βιολογική υδατοκαλλιέργεια 

έχει συνεισφέρει με 0.5% στην ολική παραγωγή υδατοκαλλιέργειας που για το 2016 ήταν 

περίπου 415 εκατομμύρια τόνοι (Lembo & Mente 2019) H Ελλάδα είναι ο κύριος 

παραγωγός σε τσιπούρα και λαβράκι στην Ευρώπη ωστόσο ένα μικρό μερίδιο της 

παραγωγής αυτής παράγεται με βιολογικά πρότυπα. Σύμφωνα με την EUROSTAT η 

παραγωγή της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας για το 2014 ήταν 1835 τόνοι και για 2015, 

μόλις 700 τόνοι. Για το 2016, η EUMOFA αναγνώρισε 400 τόνους παραγωγής από δύο 

μονάδες εκτροφής. 

1.3.3 Διατροφή και εκτροφή βιολογικής ιχθυοκαλλιέργειας 

Η ζήτηση παγκοσμίως για πιστοποιημένα βιολογικά συστατικά ιχθυοτροφών υπερβαίνει 

την προσφορά της βιομηχανίας. Αυτό έχει οδηγήσει σε πολύ υψηλές τιμές των 

βιολογικών πρώτων υλών και κατά συνέπεια υψηλό κόστος παραγωγής των 

ιχθυοτροφών, καθιστώντας την παραγωγή βιολογικών σιτηρεσίων μεγάλο εμπόδιο για 

την βιολογική ιχθυοκαλλιέργεια. 

Η εκτροφή λαρβών με τη τεχνική του μεσόκοσμου αποτελεί μέθοδο εκτροφής που 

συμβαδίζει με τις φυσικές συνθήκες που απαιτούνται στη βιολογική εκτροφή. Έχει 

αξιολογηθεί ως επαρκής για τη βιολογική παραγωγή θαλάσσιων ειδών λαρβών (EGTOP 

2014). Η χρήση ζωοπλαγκτού και φυτοπλαγκτού μη βιολογικής προέλευσης επιτρέπεται, 

προς το παρόν για τα θαλάσσια είδη εκτροφής, παρότι δεν συμβαδίζει με την βιολογική 

καλλιέργεια (Reg. EC 889/08, Article 25la) καθώς η λήψη λιπαρών οξέων είναι 

απαραίτητη για την ανάπτυξη των οργανισμών και κατ’επέκταση την ευζωία τους 

(Mourente & Tocher 1992, Oie et al. 2015). 
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Η διατροφή των βιολογικά εκτρεφόμενων οργανισμών συνεπάγεται πως συμβαίνει με 

τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτονται οι διατροφικές αλλά και λειτουργικές ανάγκες των 

οργανισμών. Επιπρόσθετα, τα βιολογικά σιτηρέσια, οφείλεται να είναι ισορροπημένα 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εκτρεφόμενων οργανισμών (KRAV, 2009). Η χρήση 

συνθετικών πρόσθετων, όπως αντιοξειδωτικά, δεν επιτρέπεται. Ωστόσο, εξαιρούνται οι 

βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία που είναι πανομοιότυπα με αυτά φυσικής προέλευσης και 

θεωρούνται απαραίτητα για την ευζωία των οργανισμών EC 834/2007. Η διατροφή των 

σαρκοφάγων εκτρεφόμενων οργανισμών πρέπει να περιλαμβάνει βιολογικής προέλευσης 

προϊόντα. Το ιχθυάλευρο και ιχθυέλαιο υποπροϊόντων απαιτείται να είναι βιολογικής 

προέλευσης. Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ιχθυάλευρου και ιχθυελαίου υποπροϊόντων, 

που έχουν αλιευθεί για ανθρώπινη κατανάλωση, ωστόσο με μεθόδους βιώσιμης αλιείας. 

Επιτρέπεται η χρήση ιχθυαλεύρου, ιχθυελαίου και συστατικών που προέρχονται από 

ιχθύες, καρκινοειδή ή μαλάκια αλιευμένα, ακόμη και αν δεν προορίζονται για ανθρώπινη 

κατανάλωση ωστόσο οφείλουν να φέρουν πιστοποιητικά βιώσιμης αλιείας βάσει 

συστήματος που αναγνωρίζεται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 

1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Κανονισμών (Council 

Regulation) 889/2008. Οι φυτικές και ζωικές πρώτες ύλες πρέπει να είναι βιολογικής 

προέλευσης. Όσον αφορά τις φυτικές πρώτες ύλες υπάρχει περιορισμός στο ποσοστό 

συμπερίληψης τους, ανώτατο όριο συμπερίληψης ορίζεται το 60% των ολικών 

συστατικών καθώς μπορούν να επηρεάσουν την ισορροπία απαραίτητων θρεπτικών 

συστατικών με αποτέλεσμα την επίδραση στη υγεία τους καθώς και τη ποιότητα του 

τελικού προϊόντος (Commission implementing regulation EU 2019/2164).  
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1.4 Διατροφή συμβατική υδατοκαλλιέργεια 

1.4.1 Αντικατάσταση ιχθυαλεύρου 

Το ιχθυάλευρο αποτελεί την κύρια πηγή πρωτεΐνης στη διατροφή των ιχθύων και 

αναπόσπαστο κομμάτι αυτής καθώς έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (60-70%). 

Επιπλέον, έχει ισορροπημένο προφίλ αμινοξέων (λυσίνη, μεθειονίνη, ταυρίνη) και 

αποτελεί πλούσια πηγή ω3 λιπαρών οξέων, φωσφολιπιδιών, χοληστερόλης, 

ιχνοστοιχείων, βιταμινών, χολίνης και ινοσιτόλης (Tacon et al. 2009). Όλα τα 

προαναφερθέντα είναι απαραίτητα για την κάλυψη των απαιτήσεων των εκτρεφόμενων 

ιχθύων για την ανάπτυξη τους. Επιπλέον, το ιχθυάλευρο δεν περιέχει αντιδιατροφικούς 

παράγοντες και προσδίδει γευστικότητα στη τροφή με αποτέλεσμα την καλύτερη 

αποδοχή αυτής. Στη βιομηχανία παράγονται δύο βασικές μορφές ιχθυαλεύρου, η μία 

μορφή αφορά ιχθυάλευρο που προέρχεται από αλιευτικά υπολείμματα επεξεργασίας 

διαφόρων αλιευμάτων (σολομός, τόνος κλπ.) και η άλλη μορφή αφορά ιχθυάλευρο που 

παράγεται από ιχθυηρά ειδικά αλιευμένα για την παραγωγή ιχθυαλεύρου και ιχθυελαίου 

(ρέγγα, αντζούγια, σκουμπρί, σαρδέλα κ.α.). Ακολούθως, το ιχθυέλαιο αποτελεί την 

κύρια πηγή λίπους στις ιχθυοτροφές λόγω της υψηλής παρουσίας των απαραίτητων 

λιπαρών οξέων EPA (20:5ω3) και DHA (22:6ω3), των φωσφολιπιδιών, των στερολών 

συμπεριλαμβανομένης της χοληστερόλης. Ανάλογα το είδος του ιχθυελαίου μπορεί να 

αποτελέσει πλούσια πηγή βιταμίνης Α, D και E καθώς και χολίνης, ινοσιτόλης ή/και 

καροτενοειδών. 

Παρόλο την σπουδαιότητα των προαναφερθέντων πρώτων υλών στη παραγωγή 

ιχθυοτροφών, η συνεχείς μείωση των ιχθυοαποθεμάτων που έχει αναφερθεί και 

βιβλιογραφικά (Hardy, 2010), κρίνει απαραίτητη τη χρήση εναλλακτικών πηγών 
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πρωτεΐνης. Προϋποθέσεις βέβαια αποτελούν η διασφάλιση της ευζωίας και η βέλτιστη 

ανάπτυξη των εκτρεφόμενων ιχθύων. 

Οι φυτικές πρωτεΐνες έχουν ερευνηθεί εκτενώς, η χρήση τους ωστόσο προϋποθέτει να 

κατέχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως χαμηλά επίπεδα φυτικών ινών, αμύλου 

και αντιδιατροφικών παραγόντων αλλά και υψηλά επίπεδα πρωτεϊνών, με ικανοποιητικό 

προφίλ αμινοξέων και υψηλή πεπτικότητα θρεπτικών συστατικών (Daniel, 2018). 

Η σόγια έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας σε σχέση με τις 

υπόλοιπες φυτικές πρωτεΐνες. Έχει ισορροπημένο προφίλ αμινοξέων με υψηλά επίπεδα 

λυσίνης, τρυπτοφάνης, θρεονίνης και ισολευκίνης. Ωστόσο, οι αντιδιατροφικοί 

παράγοντες που περιλαμβάνει καθιστούν απαραίτητη την επεξεργασία της πριν τη χρήση 

της στις ιχθυοτροφές (Zhou et al. 2011). Οι αντιδιατροφικοί παράγοντες στο άλευρο 

σόγιας και στα υποπροϊόντα της, επιδρούν στην πεπτικότητα και τη βιοδιαθεσιμότητα 

των θρεπτικών συστατικών έπειτα από μερική ή ολική αντικατάσταση του ιχθυαλεύρου. 

Ωστόσο, η συμπερίληψη της σε μικρά ποσοστά έχει φανεί να μην έχει αρνητικές 

επιδράσεις (Zhang YQ, 2014, Kokou et al. 2012, Lanari& D’Agaro 2005). 

Άλλες φυτικές πρώτες ύλες (γλουτένη καλαμποκιού και αλευριού, αλεύρι, σογιάλευρο 

και κραμβάλευρο) που έχουν χρησιμοποιηθεί ως κύρια πηγή πρωτεΐνης στο λαβράκι, 

έχουν δείξει να επιδρούν αρνητικά στην ανάπτυξη (Kaushik et al.  2004). 

Άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης είναι η ελαιοκράμβη και το ηλιάλευρο. Ειδικότερα 

έπειτα της αφαίρεση των ελαίων, στην ελαιοκράμβη, προκύπτει ένα υποπροϊόν με υψηλή 

πρωτεΐνη αλλά με περιοριστικά αμινοξέα τη λυσίνη και τα θειούχα αμινοξέα. Πλούσιο 

σε αντιδιατροφικούς παράγοντες που ωστόσο με τεχνολογικές διεργασίες μπορούν να 
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απενεργοποιηθούν και να οδηγήσουν σε νέα υποπροϊόντα συμπυκνωμένης πρωτεΐνης 

που θα έχουν τις προδιαγραφές να αντικαταστήσουν το ιχθυάλευρο (Enami 2011). 

Το ηλιάλευρο περιέχει 20-25% πρωτεΐνη. Είναι πλούσιο σε μεθειονίνη και αργινίνη 

ωστόσο έχει περιοριστικό αμινοξύ τη λυσίνη. Στη τσιπούρα έχει φανεί η συμπερίληψη 

του σε ποσοστό 11-12% είναι το βέλτιστο επίπεδο για τις παραμέτρους ανάπτυξης και 

την αξιοποίηση των θρεπτικών (Lozano et al. 2007). 

Τα προϊόντα που παράγονται από χερσαία ζώα αποτελούν μια άλλη σημαντική πηγή 

αντικατάστασης του ιχθυάλευρου. Το αιματάλευρο, πτηνάλευρο, και άλευρο από 

υποπροϊόντα πουλερικών, παρουσιάζουν καλύτερο προφίλ αμινοξέων, υψηλότερα 

επίπεδα λυσίνης καθώς και φωσφόρου συγκριτικά με τα προϊόντα φυτικής προέλευσης. 

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι αποτελούν οικονομικότερες επιλογές σε σχέση με το 

ιχθυάλευρο και έχουν ευρεία διαθεσιμότητα (Nengas et al.1999, Martínez‐Llorens et 

al.2008, Campos et al. 2017). Ωστόσο οι περισσότεροι καταναλωτές δεν γνωρίζουν την 

δυνατότητα χρήσης αυτών των πηγών πρωτεΐνης στη διατροφή των ιχθύων, εγείροντας 

ανησυχίες για την αντίσταση τους λόγω θρησκευτικών ή και πολιτισμικών πεποιθήσεων. 

1.4.2 Καινοτόμες πρώτες ύλες 

Επιπλέον των φυτικών πηγών πρωτεΐνης υπάρχουν πολλά συστατικά με προοπτική να 

αντικαταστήσουν το ιχθυάλευρο στα σιτηρέσια των εκτρεφόμενων ιχθύων. Τέτοια 

συστατικά μπορούν να παραχθούν από μικροβιακούς οργανισμούς (βακτήρια, μύκητες, 

μικροφύκη), άγριες και εκτρεφόμενες προνύμφες, λάρβες/νύμφες εντόμων και 

γαστερόποδα (σαλιγκάρια) (Perera et al. 1995; Bergleiter et al. 2009; Sørensen et al. 

2011; Van Huis & Oonincx 2017, Biswas et al. 2020). 
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Ο όρος καινοτόμες πρώτες ύλες, αναφέρετε στη νέα και πρωτοποριακή χρήση μια πρώτης 

ύλης, ή και στον τρόπο επεξεργασίας μίας νέας πρώτης ύλης ή ήδη υπάρχουσας στη 

βιομηχανία παραγωγής ιχθυοτρόφων. Καινοτόμες πρώτες ύλες μπορούν να 

χαρακτηριστούν η βακτηριακή πρωτεΐνη, τα μικροφύκη, τα εντομάλευρα, η πρωτεΐνη 

μαγιάς κ.α. 

Η βακτηριακή πρωτεΐνη είναι μια μονοκυτταρική πρωτεΐνη που παράγεται με μέθοδο 

φυσικής ζύμωσης παρόμοια με την παραγωγή μαγιάς. Τα μικρόβια παράγουν μια 

θρεπτική τροφή υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (71%) και χαμηλού λίπους (10%), 

η οποία αποτελεί μια βιώσιμη εναλλακτική λύση για την βιομηχανία παραγωγής 

ιχθυοτροφών. 

Τα μικροφύκη είναι μια άλλη πηγή με δυναμική να ενταχθεί ως βοηθητική πηγή 

πρωτεΐνης. Τα μικροφύκη είναι αρχή της τροφικής αλυσίδας στους ωκεανούς καθώς 

αποτελούν τροφή για το ζωοπλαγκτόν και αυτό με τη σειρά του τροφή για τους ιχθύες. 

Είναι μονοκύτταροι μικροοργανισμοί που βρίσκονται στο φυσικό περιβάλλον και 

αποτελούν τη φυσική τροφή πολλών υδρόβιων οργανισμών. Παρέχουν υψηλά επίπεδα 

πρωτεϊνών, λίπους, έχουν ισορροπημένο προφίλ αμινοξέων, ιχνοστοιχεία, βιταμίνες 

καθώς καροτενοείδη και στερόλες, ωστόσο η χημική σύσταση των μικροφυκών διαφέρει 

ως προς το είδος και τις συνθήκες καλλιέργειας (Skrede et al. 2011). Τα απολιπομένα 

προϊόντα μικροφυκών έχουν μειωμένα επίπεδα ω3 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων 

ωστόσο διατηρούν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά που τα καθιστούν ικανά να 

αντικαταστήσουν το ιχθυάλευρο. Το απολιπομένο μικροφύκος Nannochloropsis sp. έχει 

αξιολογηθεί ως πηγή πρωτεΐνης στο λαβράκι και βρέθηκε δυνατότητα αντικατάστασης 

του ιχθυαλεύρου έως 9,4% χωρίς να επηρεαστούν οι παράμετροι ανάπτυξης και η 

σύσταση σώματος (Valente et al. 2019). Σύγχρονες διαδικασίες και η καλλιέργεια φυκών 
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σε φωτοβιοαντιδραστήρες ή συστήματα ζύμωσης μπορούν να δημιουργήσουν προϊόντα 

φυκών στη μορφή άλευρου, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον ίδιο τρόπο 

όπως το ιχθυάλευρο για την παραγωγή ιχθυοτροφών. 

Η χρήση των εντομάλευρων ως πηγή πρωτεΐνης στους εκτρεφόμενους ιχθύες έχει 

ερευνηθεί εκτενώς (Karapanagiotidis et al. 2014, Henry et al. 2015). Η θρεπτική αξία των 

εντόμων στη διατροφή των ιχθύων διαφέρει ανάλογα με το είδος, την ηλικία, την μέθοδο 

επεξεργασίας και του υποστρώματος όπου η λάρβα του εντόμου θα παραχθεί (Aniebo 

and Owen 2010). Η χρήση του εντομάλευρου, από το είδος (Tenebrio molitor), στη 

διατροφή του λαβρακιού έδειξε ότι στο συγκεκριμένο είδος ιχθύος μπορεί να 

συμπεριληφθεί σε ποικίλα ποσοστά χωρίς αρνητικές επιδράσεις στις παραμέτρους 

ανάπτυξης (Gasco et al. 2016). 

Οι ζύμες, τα μικροφύκη και τα προϊόντα βακτηριακής προέλευσης πιθανολογείται πως 

θα αποκτήσουν σημαντική θέση στη βιομηχανία ιχθυοτροφών στο μέλλον για τα 

σαρκοφάγα είδη εκτροφής όπως ο σολομός, το λαβράκι και η τσιπούρα. Μια σημαντική 

πτυχή για ορισμένα από αυτά τα προϊόντα είναι η μέθοδος παραγωγής τους, που 

πραγματοποιείται με τη χρήση διαφορετικών αποβλήτων και με τον τρόπο αυτό 

συνεισφέρουν στην οικονομία ανακυκλώνοντας χρήσιμα θρεπτικά συστατικά. 

Αναμφίβολα ο κλάδος της υδατοκαλλιέργειας βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο και ο 

τομέας της έρευνας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη εξέλιξη του. Ο εξάρτηση της 

βιομηχανίας ιχθυοτροφών από τις πρώτες ύλες θαλάσσιας προέλευσης δεν είναι πλέον 

επιλογή. Οι καινοτόμες πρώτες ύλες βρίσκονται στο επίκεντρο του κλάδου. 
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1.5 Σκοπός παρούσας εργασίας 

Η βιωσιμότητα του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας αποτελεί βασική ανάγκη για την 

κάλυψη των απαιτήσεων ενός ολοένα αυξανόμενου πληθυσμού. Η προσφορά προϊόντων 

υψηλής διατροφικής αξίας στους καταναλωτές αποτελεί δέσμευση για τον κλάδο. 

Επιπρόσθετα, η βιωσιμότητα της υδατοκαλλιέργειας απαιτεί νέες προσεγγίσεις στη 

βιομηχανία παραγωγής ιχθυοτροφών με κύριο γνώμονα τη ευημερία των ωκεανών και 

κατ’ επέκταση των ανθρώπων. Απαραίτητη κρίνεται η χρήση καινοτόμων πηγών 

πρωτεΐνης που να καλύπτουν τις απαιτήσεις των εκτρεφόμενων οργανισμών ενώ 

ταυτόχρονα να προάγουν την ευζωία τους και να ευνοούν την κυκλική οικονομία. Η 

βιολογική υδατοκαλλιέργεια αποτελεί ελπιδοφόρα προσέγγιση για την εξέλιξη του 

κλάδου. Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των επιδράσεων της μερικής 

αντικατάστασης του ιχθυαλεύρου με καινοτόμες πηγές πρωτεΐνης συναρτήσει της 

χρήσης βιολογικών πρώτων υλών. Για το σκοπό αυτό αξιολογήθηκαν οι επιδράσεις των 

καινοτόμων πρώτων υλών στις παραμέτρους ανάπτυξης στο λαβράκι, στην ολική 

σύσταση σώματος καθώς και στις κατηγορίες των λιπαρών οξέων. 
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2 ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ 

2.1 Πειραματικά Σιτηρέσια 

Σχεδιάστηκαν τέσσερα πειραματικά σιτηρέσια (Πίν. 2.1), ίσο-πρωτεϊνικά και ίσο- 

ενεργειακά, με πρωτεΐνη και λίπος 46% και 17% αντίστοιχα. Το σιτηρέσιο 1 παράχθηκε 

με βιολογικές πρώτες ύλες (ιχθυάλευρο, άλευρο σόγιας και ιχθυέλαιο) με στόχο τη 

μίμηση σύστασης εμπορικών βιολογικών σιτηρεσίων και τη χρήση του στη πειραματική 

δοκιμή ως σιτηρέσιο μάρτυρας (Μάρτυρας). Μίγμα καινοτόμων πρώτων υλών (Πίν. 2.2) 

σχεδιάστηκε και χρησιμοποιήθηκε σε  διαφορετικά ποσοστά 20, 25 & 30% στα τρία 

σιτηρέσια αντίστοιχα (ΜΚΥ20- ΜΚΥ 25- ΜΚΥ 30).Το συγκεκριμένο μίγμα αποτελείτο 

από βιολογικό ιχθυάλευρο, βακτηριακή πρωτεΐνη και άλευρο μαγιάς. Στις δίαιτες ΜΚΥ 

20 & ΜΚΥ 25 πραγματοποιήθηκε προσθήκη βιολογικού ιχθυαλεύρου 10 & 5%, 

αντίστοιχα. Το υπόλοιπο ποσοστό πρωτεΐνης καλύφθηκε από μίγμα καινοτόμων πρώτων 

υλών σε ποσοστό 20 και 25%, αντίστοιχα. Στη δίαιτα ΜΚΥ 30 προστέθηκε αποκλειστικά 

το συγκεκριμένο μίγμα σε ποσοστό 30%. Σε όλα τα πειραματικά σιτηρέσια, πλην του 

σιτηρεσίου μάρτυρα, προστέθηκε άλευρο κριλ και μικροφύκη. Τα πειραματικά σιτηρέσια 

παρήχθησαν με την χρήση πειραματικού εξωθητή διπλού κοχλία (Clextral 

EV025A107FAA) και ελαιωτή υπό κενό (Dinnissen) στις εγκαταστάσεις του 

εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Διατροφής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, 

Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛΚΕΘΕ. 
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Πίνακας 2.1. Σχεδιασμός πειραματικών σιτηρεσίων g/100g. 

 
Μάρτυρας ΜΚΥ 20 ΜΚΥ 25 ΜΚΥ 30 

Βιολογικό ιχθυάλευρο 20 10 5 
 

Άλευρο κριλ 
 

5 5 5 

Μίγμα καινοτόμων 

πρώτων υλών (ΜΚΥ) 

 

20 25 30 

Άλευρο σίτου 10,6 17,38 16,78 16,08 

Γλουτένη σίτου 6,0 11,0 10,0 11,0 

Γλουτένη καλαμποκιού 15,0 12,5 11,0 11,0 

Βιολογικό άλευρο σόγιας 8,0 
   

Συμπυκνωμένη πρωτεΐνη 

σόγιας 

24,0 8,0 11,0 10,0 

Άλευρο μικροφυκών 
 

1 1 1 

Βιολογικό Ιχθυέλαιο  11 5 5 5 

Κραμβέλαιο 3 7.0 7.0 7,2 

Φωσφορικό ασβέστιο 1,5 1,8 1,8 2,1 

Πρόμιγμα ιχνοστοιχείων 0,15 0,15 0,15 0,15 

Πρόμιγμα βιταμινών 0,15 0,15 0,15 0,15 

Λυσίνη 0,3 0,8 0,9 1,1 

Μεθειονίνη 0,2 0,12 0,12 0,12 
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Πίνακας 2.2. Σύσταση μίγματος καινοτόμων πρώτων υλών 

Πρώτες ύλες g/100g 

Βιολογικό ιχθυάλευρο  43,75 

Βακτηριακή πρωτεΐνη (Methylococcus capsulatus) 37,5 

Πρωτεΐνη μαγιάς (Saccharomyces cerevisiae) 18,8 

 

2.2 Πειραματικοί πληθυσμοί-συνθήκες εκτροφής 

Χρησιμοποιήθηκαν 360 νεαρά ιχθύδια λαβρακιού, αρχικού μέσου βάρους 14.4±2.4g. 

Εγκλιματίστηκαν για περίοδο 2 εβδομάδων σε δεξαμενές υποδοχής και έπειτα 

διανεμήθηκαν σε 12 κυλινδροκωνικές δεξαμενές των 250 L, 30 ιχθύδια/δεξαμενή 

(αρχική βιομάζα 1.7kg/m3) και 3 δεξαμενές/σιτηρέσιο. Η φωτοπερίοδος κατά την 

πειραματική εκτροφή ήταν 12h φως και 12h σκοτάδι , η αλατότητα βρισκόταν σταθερά 

στο 38‰ και η θερμοκρασία κυμάνθηκε στους 22±1°C. Η θερμοκρασία και το οξυγόνο 

καταγράφονταν καθημερινά. Η αμμωνία, τα νιτρώδη και νιτρικά παρακολουθούνταν 

καθημερινά με χρήση API tests και ποτέ δεν ξεπέρασαν τα 0,25, 0,25 και 1 ppm, 

αντίστοιχα. Τα ιχθύδια σιτίζονταν έως κορεσμού, δύο φορές ημερησίως (9:00 & 16:00). 

Η πειραματική εκτροφή διήρκησε 71 ημέρες. 

2.3 Δειγματοληψίες και αναλυτικές μέθοδοι 

2.3.1 Δειγματοληψίες 

Πριν από κάθε ζύγιση, οι πειραματικοί πληθυσμοί παρέμεναν σε 24 h ασιτία. Οι χειρισμοί 

στο πειραματικό πληθυσμό πραγματοποιήθηκαν κατόπιν αναισθησίας με γαρυφαλέλαιο, 

συγκέντρωσης 150 ppm. H αρχική ζύγιση έγινε ατομικά για κάθε ιχθύδιο με στόχο την 

ομοιομορφία ανάμεσα στις δεξαμενές και ομοίως ακολουθήθηκε και για την ενδιάμεση 
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(42 ημέρες) και τελική ζύγιση (71 ημέρες). Στη τελική δειγματοληψία ελήφθησαν 5 

ιχθύες/δεξαμενή για ολική σύσταση σώματος και προσδιορισμού προφίλ λιπαρών οξέων. 

Επιπλέον αξιολογήθηκαν, ο ηπατοσωματικός δείκτης – Hepatosomatic index (HSI) και 

ο λιποσωματικός δείκτης – liposomatic index (LSI) από 6 ιχθύες / δεξαμενή. 

HSI (%) = βάρος συκωτιού*100/βάρος σώματος 

LSI (%) =βάρος περισπλαχνικού λίπους*100/βάρος σώματος 

2.3.2 Δείκτες ανάπτυξης 

Αξιολογήθηκαν ο ημερήσιος ειδικός ρυθμός ανάπτυξης - Specific Growth Rate (SGR, 

%/ημέρα), ο συντελεστής μετατρεψιμότητας της τροφής - Feed conversion rate (FCR), η 

κατανάλωση της τροφής - % consumption και η αύξηση βάρους - Weight increase (WI, 

g) όπως παρουσιάζονται παρακάτω: 

SGR, (%/ημέρα): Ημερήσιος Ειδικός ρυθμός αύξησης ={(ln αρχικό βάρος)- (ln Τελικό 

βάρος)}*100/ημέρες δοκιμής. 

FCR: Συντελεστής μετατρεψιμότητας τροφής = Κατανάλωση τροφής/Αύξηση βάρους. 

% κατανάλωση τροφής = (τροφή/ψάρι*100)/(βάρος ψαριού) / ημέρες εκτροφής. 

WI (g): Αύξηση βάρους = βάρος τελικό (g) -βάρος αρχικό (g). 

2.3.3 Αναλυτικές μέθοδοι 

Για τον προσδιορισμό της ολικής σύστασης και του προφίλ λιπαρών οξέων, τα 

συλλεγμένα δείγματα ιχθύων, ομογενοποιήθηκαν σε κιμαδομηχανή. Μικρό μέρος του 

ομογενοποιήματος (20g) φυλάχθηκε στους -20°C για προσδιορισμό υγρασίας στο νωπό 
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δείγμα. Το υπόλοιπο τοποθετήθηκε σε ειδικά δοχεία αλουμινίου και έπειτα από 24 h 

κατάψυξης στους -20°C τοποθετήθηκε στην συσκευή αφυδάτωσης (λυοφιλίωση). 

2.3.3.1 Αφυδάτωση δειγμάτων με λυοφιλίωση 

Τα ομογενοποιημένα σώματα ιχθύων τοποθετήθηκαν στη συσκευή λυοφιλίωσης για 72h 

(πίεση 1mbar, θερμοκρασία -50°C). Με την πάροδο των 72h, παρελήφθησαν τα 

αφυδατωμένα δείγματα και ακολούθησε κονιορτοποίηση. Τέλος τα δείγματα 

μεταφέρθηκαν σε πλαστικά σακουλάκια και αποθηκευτήκαν σε κατάψυξη (-20°C). 

2.3.3.2 Προσδιορισμός υγρασίας 

Η ακόλουθη διαδικασία πραγματοποιήθηκε τόσο για τα νωπά όσο και για τα 

λυοφιλιωμένα δείγματα. Αρχικά, σε προζυγισμένες κάψες πορσελάνης τοποθετήθηκαν 

τα δείγματα (1-2 g) και ζυγίστηκαν σε αναλυτικό ζυγό ακριβείας. Ακολούθως, οι κάψες 

τοποθετήθηκαν σε φούρνο (110°C) επί 24h. Με τη πάροδο των 24h τοποθετήθηκαν στον 

ξηραντήρα όπου και παρέμειναν για 1h. Η προαναφερθείσα διαδικασία αποσκοπεί ώστε 

τα δείγματα να έλθουν σε θερμοκρασία δωματίου χωρίς να απορροφήσουν υγρασία από 

το περιβάλλον. Τέλος, οι κάψες ζυγίστηκαν σε αναλυτικό ζυγό ακριβείας (AOAC, 2005). 

Ο υπολογισμός της υγρασίας πραγματοποιήθηκε ως εξής: 

% Υγρασία = [(Ξηρό βάρος δείγματος
(γ)

υγρό βάρος δείγματος, (γ))] x 100 

Όπου:  Ξηρό βάρος δείγματος =  Μικτό ξηρό βάρος (γ)–  Βάρος δοχείου(γ) 

2.3.3.3 Προσδιορισμός τέφρας 

Η τέφρα είναι τα ανόργανα υλικά που απομένουν μετά την πλήρη καύση (αποτέφρωση) 

του δείγματος. Η ακόλουθη διαδικασία πραγματοποιήθηκε τόσο για τα νωπά όσο και για 

τα λυοφιλιωμένα δείγματα. Αρχικά, σε προζυγισμένες κάψες πορσελάνης 
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τοποθετήθηκαν τα δείγματα (1-2 g) και ζυγίστηκαν σε αναλυτικό ζυγό ακριβείας. 

Ακολούθως, οι κάψες τοποθετήθηκαν σε πυραντήριο (500°C) επί 16h. Στη συνέχεια 

τοποθετήθηκαν σε ξηραντήρα όπου και παρέμειναν για 3h. Τέλος, οι κάψες με τα 

αποτεφρωμένα δείγματα ζυγίστηκαν σε αναλυτικό ζυγό ακριβείας (AOAC, 2005). Ο 

υπολογισμός της τέφρας πραγματοποιήθηκε ως εξής: 

% 𝛵έ𝜑𝜌𝛼 =  (𝛣ά𝜌𝜊𝜍 𝜏έ𝜑𝜌𝛼𝜍
(𝛾)

𝛮𝜔𝜋ό 𝛽ά𝜌𝜊𝜍, (𝛾)) 𝑥 100 

Όπου: 𝛣ά𝜌𝜊𝜍 𝜏έ𝜑𝜌𝛼𝜍 =  𝛣ά𝜌𝜊𝜍 𝛼𝜋𝜊𝜏휀𝜑𝜌𝜔𝜇έ𝜈𝜊𝜐 𝛿휀ί𝛾𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍 –  𝛣ά𝜌𝜊𝜍 𝜅ά𝜓𝛼𝜍 

2.3.3.4 Προσδιορισμός πρωτεϊνών με τη μέθοδο Kjeldahl 

Με τη μέθοδο Kjeldahl προσδιορίζεται έμμεσα το πρωτεϊνικό περιεχόμενο των υπό 

εξέταση δειγμάτων μέσω προσδιορισμού της περιεκτικότητας τους σε άζωτο. Το 

οργανικό άζωτο που απαντάται στις πρωτεΐνες απελευθερώνεται μέσω της υγρής καύσης 

που πραγματοποιείται παρουσία πυκνού θειικού οξέος και μετατρέπεται σε όξινο θειϊκό 

αμμώνιο. 

𝑁 (𝜏𝜌𝜊𝜑ί𝜇𝜊𝜐)  +  𝜋. 𝛨2𝑆𝛰4  +  𝑆𝑒(𝜅𝛼𝜏𝛼𝜆ύ𝜏𝜂𝜍)  +  𝜃έ𝜌𝜇𝛼𝜈𝜎𝜂 →  𝑁𝐻4𝛨𝑆𝑂4  + 𝛨2𝑂 +  𝐶𝑂2

↑  + 𝑆𝑂2 ↑ 

Το H2SO4 εξουδετερώνεται παρουσία ισχυρής βάσης (NaOH) η οποία επίσης διασπά τα 

αμμωνιακά άλατα με αποτέλεσμα να απελευθερώνεται αμμωνία. 

𝑁𝐻4𝛨𝑆𝑂4  +  2𝑁𝑎𝑂𝐻 →  𝑁𝐻3  +  2𝛨2𝑂 +  𝑁𝑎2𝑆𝑂4 

Η αμμωνία αποστάζει με υδρατμούς και συλλέγεται σε κορεσμένο διάλυμα οξέος. Ο 

προσδιορισμός ολοκληρώνεται ύστερα από τιτλοδότηση του δείγματος με πρότυπο 

διάλυμα οξέος (HCl) παρουσία δείκτη ώστε να είναι εφικτός ο προσδιορισμός τη 

περίσσειας του οξέος με αλκαλιμετρία (οπισθογκομέτρηση). 
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𝑁𝐻3 + HCl περ. → NH4Cl 

HClπερ. + NaOH → NaCl + H2O 

Αναλυτική πορεία 

Αρχικά, σε ειδικούς σωλήνες Kjeldahl τοποθετήθηκαν 200 mg λυοφιλιωμένων 

δειγμάτων. Ύστερα από την προσθήκη μια ταμπλέτας καταλύτη ανά σωλήνα 

προστίθενται 6 ml πυκνού θειικού οξέος και 1 ml υπεροξειδίου του υδρογόνου. Στη 

συνέχεια, τα δείγματα τοποθετήθηκαν σε ειδική συσκευή καύσης (400℃) για 1h. Μετά 

το πέρας της μιας ώρας, τα δείγματα απομακρύνθηκαν από τη συσκευή καύσης και 

επωάστηκαν σε θερμοκρασία δωματίου ώστε να μειωθεί η θερμοκρασία τους. 

Ακολούθως σε κάθε σωλήνα προστέθηκαν 20 ml απιονισμένου νερού και τοποθετήθηκαν 

σε συσκευή απόσταξης με υδρατμούς. Το απόσταγμα συλλέχθηκε σε ποτήρι ζέσεως στο 

οποίο είχαν προστεθεί μερικές σταγόνες δείκτη (4-5) και 20 ml κορεσμένου βορικού 

οξέος. Τέλος, το απόσταγμα τιτλοδοτήθηκε με HCl 0.1N. Η προαναφερθείσα πορεία 

ακολουθήθηκε και απουσία δείγματος για τον τυφλό προσδιορισμό (AOAC, 2005). Ο 

υπολογισμός του πρωτεϊνικού περιεχομένου των δειγμάτων (%) έγινε ως εξής:  

% 𝜋𝜌𝜔𝜏휀ΐ𝜈𝜂 =  100 𝑥 𝑔 𝛮 𝑥  6.25/𝑔 𝛿휀ί𝛾𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍 

Όπου: 𝑔 𝑁 𝛿휀ί𝛾𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍 = (𝑚𝐿 𝐻𝐶𝑙 𝛿휀ί𝛾𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍 –  𝑚𝐿 𝐻𝐶𝑙 𝜏𝜐𝜑𝜆𝜊ύ)/1000𝑥14.01 

6.25: συντελεστής για τη μετατροπή του συνολικού αζώτου σε ολική πρωτεΐνη καθώς 

κατά μέσο όρο οι πρωτεΐνες περιέχουν 16% άζωτο. 

2.3.3.5 Προσδιορισμός λίπους 

Ο προσδιορισμός του λίπους πραγματοποιήθηκε σε λυοφιλιωμένα δείγματα. Αρχικά, 3g 

δείγματος τοποθετήθηκαν σε χάρτινα φυσίγγια και στη συνέχεια στη συσκευή 

επαναλαμβανόμενων εκχυλίσεων Soxhlet. Στη συνέχεια 50 ml πετρελαϊκού αιθέρα 

προστέθηκαν σε προζυγισμένα δοχεία συλλογής λίπους στα οποία είχαν νωρίτερα 
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προστεθεί πέτρες βρασμού. Ακολούθως, τα δοχεία συλλογής λίπους με το διαλύτη 

τοποθετήθηκαν στην προθερμασμένη συσκευή Soxhlet. Έπειτα από σειρές διαδοχικών 

εκχυλίσεων ο αιθέρας απομακρύνθηκε. Τα δοχεία με το εκχυλισμένο λίπος 

τοποθετήθηκαν στο φούρνο για 1h στους 60℃. Μετά το πέρας της μιας ώρας τα δείγματα 

τοποθετήθηκαν σε ξηραντήρα ώστε να κρυώσουν και στη συνέχεια ζυγίστηκαν σε 

αναλυτικό ζυγό ακριβείας (AOAC, 2005). Ο υπολογισμός του ολικού λίπους των 

δειγμάτων (%) πραγματοποιήθηκε ως εξής: 

% 𝜆ί𝜋𝜊𝜍 =  (𝜇𝜄𝜅𝜏ό 𝛽ά𝜌𝜊𝜍 –  𝛽ά𝜌𝜊𝜍 𝛿𝜊𝜒휀ί𝜊𝜐)  100 / 𝑔 𝛿휀ί𝛾𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍 

2.3.3.6 Εκχύλιση και μεθυλεστεροποίηση λιπαρών οξέων 

Η εκχύλιση και μεθυλεστεροποίηση των λιπαρών οξέων έγινε σύμφωνα με τη μέθοδο 

των Lepage & Roy (1984) έπειτα από τροποποιήσεις. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε 

λυοφιλιωμένα δείγματα. 

Αρχικά, σε αναλυτικό ζυγό ακριβείας ζυγίστηκαν 150 mg δείγματος και τοποθετήθηκαν 

σε σωλήνα με βιδωτό καπάκι ανθεκτικό στο βρασμό. Στη συνέχεια, προστέθηκαν 5 ml 

μεθανόλης/τολουόλιου και 5 ml ακετυλοχλωρίδιου/μεθανόλης. Οι σωλήνες 

πωματίστηκαν ερμητικά και τοποθετήθηκαν σε υδατόλουτρο των 100℃ για 1h. Η 

μεθυλεστεροποίηση των λιπαρών οξέων πραγματοποιήθηκε απουσία οξυγόνου ώστε να 

αποφευχθεί η οξείδωση των λιπαρών οξέων. Μετά το πέρας της μίας ώρας, οι σωλήνες 

ψύχθηκαν και ακολούθησε προσθήκη 5 ml HPLC νερού και 5 ml εξανίου. Ακολούθως, 

τα δείγματα μεταφέρθηκαν σε σωλήνες φυγοκέντρου και φυγοκεντρήθηκαν (συνθήκες 

3000 rpm, 5 min). Η φάση του εξανίου μεταφέρθηκε σε δοκιμαστικούς σωλήνες και το 

τελευταίο στάδιο επαναλήφθηκε εις τριπλούν. Στη συνέχεια, ώστε να απομακρυνθεί κάθε 

ίχνος εναπομένουσας υγρασίας από την φάση του εξανίου προστέθηκαν 1-2 g άνυδρου 
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Na2SO4. Το στερεό υπόλειμμα αφαιρέθηκε με διήθηση του δείγματος, το οποίο τελικά 

συλλέχθηκε σε σφαιρική φιάλη. Ο διαλύτης απομακρύνθηκε έως ξηρού σε περιστροφικό 

εξατμιστή υπό κενό. Τέλος, οι μεθυλεστέρες των λιπαρών οξέων που απαντούν στο 

δείγμα επαναδιαλύθηκαν σε 1 ml ισοοκτανίου και φυλάχθηκαν στους -20℃ έως ότου να 

αναλυθούν με αέρια χρωματογραφία. 

2.3.3.7 Ποιοτικός προσδιορισμός λιπαρών οξέων 

Ο διαχωρισμός των διαφόρων συστατικών ενός μίγματος επιτυγχάνεται λόγω των 

διαφορετικών δυνάμεων συγκράτησης και έκλουσης μεταξύ των συστατικών, του υλικού 

πληρώσεως της στήλης ή του υλικού που καλύπτει εσωτερικά τη στήλη και της ροής του 

φέροντος αερίου. Μετά την έξοδο τους από τη χρωματογραφική στήλη, τα συστατικά 

εισέρχονται στο φασματογράφο μάζας όπου και «βομβαρδίζονται» από ελεύθερα 

ηλεκτρόνια, τα οποία εκπέμπονται από ένα νήμα (filament), με επιτάχυνση 70eV. Τα 

μόρια, τα οποία εισέρχονται κάθετα προς τη δέσμη των ηλεκτρονίων, δημιουργούν 

χαρακτηριστικά και αναπαραγώγιμα θραύσματα- ιόντα. Τα θετικά ιόντα μετακινούνται 

στον αναλυτή μάζας λόγω της παρουσίας απωθούντος ηλεκτροδίου (repeller). Η 

ταυτοποίηση των ενώσεων που ανιχνεύονται στηρίζεται στη σύγκριση του φάσματος 

μαζών τους με αντίστοιχα ενώσεων που έχουν καταχωρηθεί σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες 

φασμάτων μαζών. Η βιβλιοθήκη που χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία των 

αποτελεσμάτων είναι η NIST 98. 

Αναλυτική πορεία 

Ο εισαγωγέας τέθηκε στους 250℃, η γραμμή μεταφοράς του δείγματος από την 

χρωματογραφική στήλη στον ανιχνευτή μάζας (MSD transfer line) στους 250℃, η ροή 

He ήταν 0.8 ml/min ενώ η εισαγωγή του δείγματος (1μl) πραγματοποιήθηκε σε 
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λειτουργία split (split ratio 25:1), όπου το 1/25 του δείγματος εισέρχεται στη στήλη και 

τα 24/25 απομακρύνονται στην ατμόσφαιρα. Για την ανάλυση εφαρμόσθηκε στο φούρνο 

του οργάνου το θερμοκρασιακό πρόγραμμα που παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.4. 

Πίνακας 2.4 Θερμοκρασιακό πρόγραμμα για τον προσδιορισμό των μεθυλεστέρων των λιπαρών 

οξέων με τη χρήση GC-MS 

Στάδιο ανάλυσης Θερμοκρασία φούρνου 

Αρχική  130℃ 

1η άνοδος 3℃/min έως 215℃ 

2η άνοδος 0,3℃/min έως 220℃ 

3η άνοδος 20℃/min έως 240℃, παραμονή 12 min 

2.3.3.8 Στατιστική επεξεργασία 

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό 

πρόγραμμα GraphPad Prisma 8.4.2. Οι συγκρίσεις ανά ζεύγη έγιναν με ανάλυση 

διακύμανσης ενός παράγοντα (One-way ANOVA) χρησιμοποιώντας το Tukey test 

(Tukey, 1949). Ο έλεγχος της κανονικότητας έγινε γραφικά με το διάγραμμα Normal 

QQplot και ο έλεγχος για την ομοιογένεια της διακύμανσης πραγματοποιήθηκε με το 

Brown-Forsythe test. Το επίπεδο στατιστικώς σημαντικής διαφοράς ορίστηκε το P<0,05. 

Επίσης πραγματοποιήθηκε συσχέτιση (Pearson correlation) μεταξύ των κατηγοριών 

λιπαρών του διατροφικού σιτηρεσίου με τις κατηγορίες λιπαρών του σώματος των 

εκτρεφόμενων πληθυσμών. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι μέσοι 

όροι ± τυπική απόκλιση, ενώ στις περιπτώσεις που εντοπίζεται στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ τους, η διαφοροποίηση εμφανίζεται με διαφορετικά γράμματα στους 

εκθέτες. 
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3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

3.1 Πειραματικά σιτηρέσια 

Τα πειραματικά σιτηρέσια σχεδιάστηκαν να είναι ισοπρωτεϊνικά και ισοενεργειακά και 

να καλύπτουν τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου είδους όπως αυτές έχουν επισημανθεί 

βιβλιογραφικά (Kaushik, 2001). Στο Πίνακα 3.1 παρουσιάζεται η χημική σύσταση των 

πειραματικών σιτηρεσίων.  

Πίνακας 3.1. Σύσταση σιτηρεσίων g/100g (η ενέργεια kJ/g βρέθηκε υπολογιστικά) 

 Μάρτυρας ΚΜΥ 20 ΜΚΥ 25 ΜΚΥ 30 

Υγρασία 4,86 5,18 5,20 4,71 

Πρωτεΐνη 46,89 46,72 47,14 46,94 

Λίπος 18,91 19,01 17,91 17,67 

Τέφρα 7,25 7,08 6,94 6,76 

Άμυλο 9,97 14,03 14,35 13,39 

Ενέργεια kJ/g 22,36 22,34 22,15 22,20 

Η πρωτεΐνη και το λίπος, για τα τέσσερα σιτηρέσια, κυμάνθηκε από 46,7 έως 47,1 g/100g 

και 17,7 έως 19 g/100g αντίστοιχα. Η υγρασία κυμάνθηκε από 4,7-5,2%. Η τέφρα 

παρουσίασε μια καθοδική πορεία όσο μειωνόταν το ποσοστό συμπερίληψης του 

ιχθυαλεύρου που πιθανόν οφείλεται στην φύση του συγκεκριμένου ιχθυαλεύρου. Τα 

ιχθυάλευρα από υποπροϊόντα έχουν υψηλότερα ποσοστά τέφρας. Οι τιμές της τέφρας 

κυμάνθηκαν από 7,25-6,76%.  
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Τα αποτελέσματα αναφορικά με τη σύσταση των πειραματικών σιτηρεσίων στις 

κατηγορίες λιπαρών οξέων παρουσιάζονται στο Πίνακα 3.2. Τα επίπεδα κορεσμένων και 

μονοακόρεστων λιπαρών οξέων βρέθηκαν σε κοντινά επίπεδα και στα τέσσερα 

σιτηρέσια. Τα θαλασσινά είδη εκτροφής, έχει αποδειχθεί, πως απαιτούν ω3 ακόρεστα 

λιπαρά οξέα και συγκεκριμένα EPA και DHA για τη φυσιολογική ανάπτυξη τους (New 

1986, Sargent et al. 1989, Sargent et al. 2003, Bell et al.1996). Τα επίπεδα EPA και DHA 

διαφοροποιήθηκαν λίγο ανάμεσα στα σιτηρέσια. Το σιτηρέσιο μάρτυρα παρουσίασε 

άθροισμα EPA και DHA 1,35 g/100g τροφής, Το σιτηρέσιο με προσθήκη 20% 

καινοτόμων πρώτων υλών είχε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα 1,12 g/100g, το σιτηρέσιο 

με προσθήκη 25% καινοτόμων πρώτων υλών παρουσίασε άθροισμα EPA και DHA 1,02 

g/100g και το σιτηρέσιο με 30% προσθήκη καινοτόμων πρώτων υλών είχε επίπεδα EPA 

και DHA 0,92 g/100g. Ωστόσο όλα τα προαναφερθέντα επίπεδα EPA και DHA είναι 

επαρκή για να καλύψουν τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου είδους εκτροφής στο 

ηλικιακό στάδιο που διετράφησαν (Skalli & Robin 2004). 

Πίνακας 3.2 Ομάδα λιπαρών οξέων g/100g σιτηρεσίου 

 
Μάρτυρας ΜΚΥ 20 ΜΚΥ 25 ΜΚΥ 30 

Κορεσμένα 3,81 3,68 3,42 3,39 

Μονοακόρεστα 9,90 10,11 9,37 9,55 

ω9 9,29 9,43 8,68 8,83 

ω6 3,11 3,35 3,10 3,14 

ω3 2,02 1,83 1,67 1,55 

EPA 0,63 0,42 0,39 0,38 

DHA 0,73 0,70 0,63 0,54 

EPA+DHA 1,35 1,12 1,02 0,92 
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3.2 Δείκτες ανάπτυξης 

Μελετήθηκαν ποικίλοι δείκτες για την αξιολόγηση της πειραματικής εκτροφής και 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.3. Το αρχικό βάρος των ιχθύων σε όλα τα πειραματικά 

σιτηρέσια δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντικές διαφορές (p>0,05) με στόχο την 

ομοιομορφία στην έναρξη της πειραματική εκτροφής. Με το πέρας της διατροφικής 

περιόδου, τα τελικά βάρη των ιχθύων, διαφοροποιήθηκαν συναρτήσει της διατροφής 

τους. Το σιτηρέσιο μάρτυρας παρουσίασε το χαμηλότερο τελικό βάρος (46,33 g), 

ακολουθούμενο από το σιτηρέσιο με το υψηλότερο ποσοστό συμπερίληψης του μίγματος 

καινοτόμων πρώτων υλών (30%) (46,94 g). Τα σιτηρέσια με 20 και 25% προσθήκης του 

μίγματος καινοτόμων πρώτων υλών παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση βάρους, 49,67 

και 50,33 g, αντίστοιχα. Παρότι δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στο τελικό 

βάρος των ιχθύων, παρουσιάστηκε τάση για υψηλότερο τελικό βάρος (P value=0,082) 

για το σιτηρέσιο με την προσθήκη 25% μίγματος καινοτόμων πρώτων υλών σε σχέση με 

αυτό βιολογικής εμπορικής σύστασης. 

Η εικόνα της αύξησης βάρους ήταν παρόμοια με αυτή του τελικού βάρους. Το σιτηρέσιο 

μάρτυρας παρουσίασε την χαμηλότερη αύξηση βάρους, 31,97 g. Υψηλότερη του 

σιτηρεσίου μάρτυρα, βρέθηκε η αύξηση βάρους (32,71 g) για την ομάδα των ιχθύων που 

διετράφησαν με το σιτηρέσιο υψηλής περιεκτικότητας καινοτόμων πρώτων υλών 

(ΜΚΥ30). Το σιτηρέσιο με χαμηλό ποσοστό συμπερίληψης των καινοτόμων πρώτων 

υλών (ΜΚΥ20) παρουσίασε αύξηση βάρους 35,15 g. Την υψηλότερη αύξηση βάρους 

(35,80 g), ανάμεσα σε όλα τα πειραματικά σιτηρέσια, παρουσίασε το σιτηρέσιο μέτριας 

συμπερίληψης των καινοτόμων πρώτων υλών (ΜΚΥ25). Ωστόσο, δεν παρουσιάστηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά για τη συγκεκριμένη παράμετρο στη παρούσα μελέτη. 
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Αξιοσημείωτο όμως είναι το γεγονός πως τα τρία σιτηρέσια με προσθήκη καινοτόμων 

πρώτων υλών παρουσίασαν παρόμοιους δείκτες ανάπτυξης με το σιτηρέσιο μάρτυρα. 

Ακολούθως ο συντελεστής μετατρεψιμότητας της τροφής (FCR) ήταν παρόμοιος για όλα 

τα σιτηρέσια με τιμές που κυμάνθηκαν από 1,11 έως 1,14 ενώ καμία στατιστικά 

σημαντική διαφορά δεν καταγράφηκε. Ομοίως και για τον ειδικό ρυθμό ανάπτυξης 

(SGR) με τιμές από 1,65 έως 1,75 και χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

σιτηρεσίων. Η κατανάλωση της τροφής βρέθηκε στα ίδια επίπεδα μεταξύ των τεσσάρων 

σιτηρεσίων ενώ και πάλι καμία στατιστικά σημαντική διαφορά δεν παρατηρήθηκε. Η 

σίτιση στην πειραματική δοκιμή γινόταν έως κορεσμού, ωστόσο όλοι οι πειραματικοί 

πληθυσμοί διατρέφονταν ημερησίως στο ίδιο ποσοστό (2,21-2,28%) υποδηλώνοντας πως 

καλύπτονταν οι ενεργειακές τους απαιτήσεις στα ίδια επίπεδα για όλα τα σιτηρέσια. 

Στη παρούσα μελέτη τα αποτελέσματα των παραμέτρων ανάπτυξης που μελετήθηκαν, 

υποδηλώνουν την πιθανή ευεργετική δράση του μίγματος καινοτόμων πρώτων υλών σε 

όλα τα επίπεδα συμπερίληψης. Οι Craig & McLean (2005) προτείνουν την 

αντικατάσταση του ιχθυαλεύρου από μίγμα εναλλακτικών πηγών πρωτεΐνης ώστε να 

αποφευχθούν οι αρνητικές επιδράσεις στις παραμέτρους ανάπτυξης που μπορεί να 

παρουσιαστούν όταν γίνεται αντικατάσταση από μεμονωμένη πηγή πρωτεΐνης. Η 

προσθήκη καινοτόμων υλών και συγκεκριμένα, βακτηριακής πρωτεΐνης και μαγιάς σε 

ποσοστό 9,4 και 4,7% (MKY25) αντίστοιχα, με ταυτόχρονη μείωση του ιχθυαλεύρου 

από 20 σε 15,9% φάνηκε να οδηγεί σε υψηλότερο τελικό βάρος στο λαβράκι. Συγκριτικά 

με το ιχθυάλευρο, οι πρωτεΐνες από μονοκύτταρους οργανισμούς είναι ελλείπεις σε ένα 

ή και περισσότερα αμινοξέα που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των ιχθύων 

(Kiessling & Askbrandt 1993). Ωστόσο η προσθήκη λυσίνης και μεθειονίνης στα 

πειραματικά σιτηρέσια της παρούσας μελέτης περιορίζουν την πιθανότητα έλλειψης 
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κάποιου αμινοξέος. Το προαναφερθέν πιθανώς να ερμηνεύει τα παρόμοια αποτελέσματα 

που καταγράφηκαν στους δείκτες ανάπτυξης μεταξύ των εκτρεφόμενων ιχθύων σε όλα 

τα ποσοστά προσθήκης των καινοτόμων υλών. Η αντικατάσταση του ιχθυαλεύρου από 

βακτηριακή πρωτεΐνη έχει μελετηθεί στο σολομό (Salmon salar) δίνοντας θετικά 

αποτελέσματα σε επίπεδα αντικατάστασης 25% (Storebakken et al. 2004, Berge et al. 

2005). Το ίδιο ποσοστό αντικατάστασης έχει βρεθεί αποτελεσματικό και για το Ιαπωνικό 

μαγιάτικο (Seriola quinqueradiata) επιβεβαιώνοντας την επιτυχημένη αντικατάσταση 

του ιχθυαλεύρου από βακτηριακή πρωτεΐνη σε ποσοστό 25% (Biswas et al. 2020). 

Ωστόσο, το είδος Hippoglossus hippoglossus έχει φανεί να είναι λιγότερο δεκτικό στη 

αντικατάσταση του ιχθυαλεύρου από βακτηριακή πρωτεΐνη μειώνοντας το επίπεδα 

συμπερίληψης στο 9% (Aas et al. 2007). Το ποσοστό συμπερίληψης στη προαναφερθείσα 

μελέτη ταυτίζεται με αυτό του σιτηρεσίου ΜΚΥ25 της παρούσας μελέτης. Πιθανόν το 

λαβράκι να είναι λιγότερο ευαίσθητο στην αντικατάσταση του ιχθυαλεύρου από 

βακτηριακή πρωτεΐνη σε σχέση με άλλα εκτρεφόμενα είδη. Το τελευταίο επιβεβαιώνεται 

και από το γεγονός ότι το σιτηρέσιο ΜΚΥ30, το οποίο ήταν υψηλότερης συμπερίληψης 

σε βακτηριακή πρωτεΐνη, δεν έδειξε να έχει αρνητική επίδραση στους εκτρεφόμενους 

ιχθύες. 

Η αντικατάσταση ιχθυαλεύρου με βιολογική πρωτεΐνη μαγιάς έχει μελετηθεί στα είδη 

Oreochromis niloticus, Litopenaeus vannamei και Rachycentron canadum (Craig & 

McLean 2005). Στα πρώτα στάδια, στους εκτρεφόμενους οργανισμούς, η έντονη 

αναπαραγωγή των κυττάρων, αυξάνει την απαίτηση για νουκλεοτίδια καθώς είναι 

απαραίτητα για την ανάπτυξη τους (Borda et al. 2003). Οι απαιτήσεις αυτές θα 

μπορούσαν να καλυφθούν από πρωτεΐνη μαγιάς πλούσια σε νουκλεοτίδια πεπτίδια κ.α. 

(Craig & McLean 2005). Επιπρόσθετα, η πρωτεΐνη μαγιάς έχει βρεθεί να επιδρά θετικά 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:14:03 EEST - 13.56.182.168



33 

στο σχηματισμό της μορφολογίας του εντέρου (Cheng et al. 2011, JarmoŁowicz et al. 

2012, Peng et al. 2013) που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή πέψη και 

απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών (Shah & Sanderson 1999). Επιπλέον, η 

πρωτεΐνη μαγιάς σε ποσοστό αντικατάστασης ιχθυαλεύρου έως 50% έχει δείξει να είναι 

ευεργετική στις παραμέτρους ανάπτυξης σε νεαρά ιχθύδια λαβρακιού (Oliva-Teles & 

Gonçalves 2001). Για το είδος Rachycentron canadum, γνωστό ως κόμπια το ποσοστό 

αντικατάστασης του ιχθυαλεύρου από πρωτεΐνη μαγιάς μπορεί να φτάσει το 25% χωρίς 

αρνητικές επιδράσεις στην ανάπτυξη των ιχθύων (Lunger et al. 2006). Στην ιριδίζουσα 

πέστροφα (Oncorhynchus mykiss) η προσθήκη 2% πρωτεΐνης μαγιάς αύξησε το τελικό 

βάρος των ιχθύων και μείωσε τη θνησιμότητα (Staykov et al. 2006). Στη παρούσα μελέτη, 

η αντικατάσταση του ιχθυαλεύρου με μίγμα καινοτόμων υλών δεν παρουσίασε καμία 

αρνητική επίδραση που πιθανόν επιβεβαιώνει την ευεργετική λειτουργία της πρωτεΐνη 

μαγιάς σε ποσοστά από 3,8 έως 5,6% καθώς και οι ανοσολογικοί παράμετροι που 

μελετήθηκαν ήταν σημαντικά βελτιωμένοι παρουσιάζοντας αυξημένη αντιβακτηριδιακή 

δράση στον ορό αίματος (ανάλυση δειγμάτων υπό επεξεργασία). 

Πίνακας 3.3 Παράμετροι ανάπτυξης 

 
Μάρτυρας ΜΚΥ 20 ΜΚΥ 25 ΜΚΥ 30 

Αρχικό βάρος (g) 14,36±0,40 14,53±0,19 14,53±0,15 14,23±0,48 

Τελικό βάρος (g)  46,33±0,87 49,67±3,02 50,33±1,33 46,94±0,42 

Αύξηση βάρους (g) 31,97±1,16 35,15±2,87 35,80±1,30 32,71±0,88 

FCR 1,14±0,03 1,11±0,04 1,11±0,02 1,13±0,02 

SGR, (%/ημέρα) 1,65±0,06 1,73±0,07 1,75±0,04 1,68±0,06 

% κατανάλωση 2,21±0,00 2,25±0,02 2,28±0,02 2,23±0,05 
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3.3 Σωματικοί δείκτες 

Στο Πίνακα 3.4 παρουσιάζονται οι σωματικοί δείκτες των πειραματικών ιχθύων. Ο 

ηπατοσωματικός δείκτης (HSI) βρέθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα για το σιτηρέσιο 

μάρτυρα (1,57%) παρουσιάζοντας στατιστικά σημαντική διαφορά με τα άλλα σιτηρέσια. 

O HSI στα σιτηρέσια με προσθήκη καινοτόμων πρώτων υλών βρέθηκε σε παρόμοια 

επίπεδα και συγκεκριμένα η δίαιτα ΜΚΥ20 είχε 2,09, η ΜΚΥ25 είχε 2,01 και η δίαιτα 

ΜΚΥ30 είχε 1,86. Οι τιμές του HSI μπορούν να θεωρηθούν υψηλές συγκριτικά με άλλα 

είδη εκτρεφόμενων ιχθύων, ωστόσο έχει παρατηρηθεί για το συγκεκριμένο είδος να 

βρίσκονται σε αυτά τα επίπεδα (Ballestrazzi et al. 1998, Dias et al. 2000). Υψηλές τιμές 

στον HSI έχουν συσχετιστεί με υψηλά επίπεδα λίπους στο συκώτι. Επιπρόσθετα, έχει 

αναφερθεί πως ο HSI αυξάνεται με την αύξηση των επιπέδων εύπεπτων υδατανθράκων 

(Peres et al. 1999) γεγονός που, εάν και όχι στατιστικά, επιβεβαιώνεται στη παρούσα 

μελέτη καθώς τα επίπεδα αμύλου στο σιτηρέσιο μάρτυρας ήταν πολύ χαμηλότερα 

(9,97%) συγκριτικά με αυτά των σιτηρεσίων με προσθήκη καινοτόμων υλών (13,39-

14,03%).  

Τα επίπεδα λιποσωματικού δείκτη (LSI) των ιχθύων που διετράφησαν με τα σιτηρέσια 

καινοτόμων πρώτων υλών δεν παρουσίασαν καμία στατιστική διαφορά (p>0,05) με τα 

άτομα που σιτίστηκαν με το σιτηρέσιο μάρτυρα. Ωστόσο, παρατηρήθηκε πως όσο 

υψηλότερο ήταν το ποσοστό συμπερίληψης των καινοτόμων πρώτων υλών τόσο 

μειώνονταν τα επίπεδα του LSI στη διατροφική ομάδα. Συγκεκριμένα τα άτομα που 

διετράφησαν με το σιτηρέσιο μάρτυρα παρουσίασαν LSI 4,7%. Ακολούθως οι ιχθύες που 

διετράφησαν με τις καινοτόμες πρώτες ύλες είχαν LSI από 4,59 έως 5,1 %. 
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Πίνακας 3.4 Σωματικοί δείκτες. Οι διαφορετικοί δείκτες υποδηλώνουν στατιστικώς σημαντική 

διαφορά (P<0,05) στη σύσταση σώματος μεταξύ των διαφορετικών σιτηρεσίων (a,b) 

 
Μάρτυρας ΜΚΥ 20 ΜΚΥ 25 ΜΚΥ 30 

H S I 1,57±0,20a 2,09±0,40b 2,01±0,28b 1,86±0,22b 

LSI 4,70±0,69 5,10±0,83 4,82±0,97 4,59±0,83 

 

3.4 Ολική σύσταση σώματος 

Οι πειραματικοί πληθυσμοί αναλύθηκαν ως προς τη σύσταση σώματος μετά το πέρας της 

πειραματικής διατροφής. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.4. Τα 

αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η σύσταση των σιτηρεσίων επιδρά στα επίπεδα της 

υγρασίας σώματος. Συγκεκριμένα, ιχθύες που λάμβαναν το σιτηρέσιο μάρτυρα 

παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα υγρασίας (67,47%) συγκριτικά με τους ιχθύες που 

διετράφησαν με τα υπόλοιπα βιολογικά πειραματικά σιτηρέσια (65,28-66,02%). Ωστόσο 

τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται στατιστικά μόνο για τους ιχθύες της ομάδας 

ΜΚΥ20 ενώ τάση (P=0,052) για χαμηλότερη υγρασία καταγράφηκε για τους ιχθύες της 

ομάδας ΜΚΥ25.  Οι ιχθύες που σιτίστηκαν με το σιτηρέσιο μάρτυρας, βιολογικής 

σύστασης παρουσίασαν παρόμοια επίπεδα πρωτεΐνης στο σώμα τους συγκριτικά με τους 

ιχθύες που διετράφησαν με τα σιτηρέσια καινοτόμων υλών. Αναλυτικότερα, τα ποσοστά 

πρωτεΐνης στο σώμα των ιχθύων του σιτηρεσίου μάρτυρα βρέθηκαν στο 16,4%. Τα 

επίπεδα πρωτεΐνης στα άλλα σιτηρέσια βρέθηκαν από 16,35-16,78%. Αντίθετα με τα 

αποτελέσματα για την πρωτεΐνη, η εκατοστιαία περιεκτικότητα του λίπους στο σώμα των 

ιχθύων φάνηκε να επηρεάζεται από τα πειραματικά σιτηρέσια που μελετήθηκαν. 

Συγκεκριμένα το λίπος του σώματος των ιχθύων που διετράφησαν με το σιτηρέσιο 

μάρτυρα βρέθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα (11,17%) συγκριτικά με αυτά των άλλων 
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σιτηρεσίων. Το προαναφερθέν επιβεβαιώνεται στατιστικά μόνο για τους ιχθύες της 

ομάδας χαμηλής (ΜΚΥ20) και μέτριας (ΜΚΥ25) συμπερίληψης καινοτόμων υλών. 

Πιθανόν το υψηλότερο ποσοστό λίπους υποδηλώνει μεγαλύτερη εναπόθεση λίπους 

στους ιστούς των εκτρεφόμενων ιχθύων που μπορεί να σχετίζεται με την αντικατάσταση 

του ιχθυαλεύρου από το μίγμα καινοτόμων πρώτων υλών. Ωστόσο έχει αναφερθεί πως η 

προσθήκη πρωτεΐνης μαγιάς δεν επεμβαίνει στον μεταβολισμό ή στην εναπόθεση των 

θρεπτικών σε άλλα εκτρεφόμενα είδη (Jarmołowicz et al.2012). Παρόμοια αποτέλεσμα 

με υψηλότερα επίπεδα λίπους σώματος ατόμων που διετράφησαν με καινοτόμες πρώτες 

ύλες έχουν καταγραφεί για το αφρικανικό γατόψαρο (Adeoye et al. 2021) τη γαρίδα της 

Κεντρικής Αμερικής (Litopenaeus vannamei) (Hamidoghli et al. 2019) το σολομό του 

Ατλαντικού (Salmon salar) (Storebakken et al.2004) και την Ιριδίζουσα πέστροφα (O. 

mykiss) (Hardy et al. 2018). Μια υπόθεση που προτάθηκε από τους Hamidoghli et al. 

2019 ήταν ότι τα υψηλά επίπεδα λιπιδίων που παρατηρήθηκαν στα υψηλά επίπεδα 

συμπερίληψης της βακτηριακής πρωτεΐνης, πιθανώς να οφείλονται στη προσπάθεια των 

οργανισμών να αντισταθμίσουν την ανισορροπία στα αμινοξέα. Καθώς όταν υστερούν 

τα απαραίτητα αμινοξέα παρουσιάζεται μείωση της μυϊκής μάζας και αύξηση του λιπώδη 

ιστού. Αν και αυτό πιθανώς να ισχύει στη γαρίδα η υπόθεση αυτή δεν φαίνεται να 

επιβεβαιώνεται για άλλα εκτρεφόμενα  είδη. Ειδικότερα οι Biswas et al. 2020 

παρατήρησαν υψηλότερα επίπεδα λίπους στο Ιαπωνικό μαγιάτικο που διατράφηκε με 

βακτηριακή πρωτεΐνη από το σιτηρέσιο μάρτυρα που ωστόσο μειώνονταν όσο 

αυξάνονταν τα επίπεδα συμπερίληψης της. Ίδια τάση παρατηρήθηκε και στη παρούσα 

έρευνα για το λαβράκι. Η τέφρα σώματος βρέθηκε σε κοντινά επίπεδα για όλα τα 

σιτηρέσια χωρίς να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά. 
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Πίνακας 3.5 Ολική σύσταση σώματος (%). Οι διαφορετικοί δείκτες υποδηλώνουν στατιστικώς 

σημαντική διαφορά (P<0,05) στη σύσταση σώματος μεταξύ των διαφορετικών σιτηρεσίων (a,b) 

 
Μάρτυρας ΜΚΥ 20 ΜΚΥ 25 ΜΚΥ 30 

Υγρασία 67,47±0,32 a 65,28±1,17b 65,39±0,83ab 66,02±0,67ab 

Πρωτεΐνη 16,40±0,26 16,78±0,26 16,35±0,38 16,51±0,21 

Λίπος 11,17±0,09a 13,29±1,03b 13,20±0,81b 12,65±0,36ab 

Τέφρα 4,49±0,08 4,27±0,16 4,36±0,09 4,41±0,23 

 

3.5 Προφίλ λιπαρών οξέων ολόκληρου σώματος 

Το προφίλ των ομάδων λιπαρών οξέων του σώματος των ιχθύων που διετράφησαν με τα 

πειραματικά σιτηρέσια παρουσιάζεται στο Πίνακα 3.5. Τα επίπεδα των κορεσμένων 

λιπαρών οξέων βρέθηκαν χαμηλότερα στα σώματα των ιχθύων που λάμβαναν το 

σιτηρέσιο μάρτυρα (3,07 g/100g). Αντιθέτως του σιτηρεσίου μάρτυρα, ήταν τα επίπεδα 

κορεσμένων λιπαρών οξέων στο σώμα των ιχθύων που διατρέφονταν με τα σιτηρέσια 

καινοτόμων υλών σε διαφορετικά επίπεδα αντικατάστασης του ιχθυαλεύρου 

παρουσιάζοντας υψηλότερες τιμές χωρίς ωστόσο να διαφέρουν στατιστικά σημαντικά με 

το σιτηρέσιο μάρτυρα (p>0,05). Οι τιμές αυτές κυμάνθηκαν από 3,31-3,48 g/100g. 

Αναφορικά με τα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα στα σώματα των πειραματικών ομάδων 

παρουσιάστηκε παρόμοια τάση με αυτή των κορεσμένων. Υψηλότερα επίπεδα 

μονοακόρεστων λιπαρών οξέων βρέθηκαν στα σώματα των ιχθύων που διετράφησαν με 

τα σιτηρέσια καινοτόμων πρώτων υλών εμφανίζοντας επίπεδα που κυμάνθηκαν από 

6,75-6,96 g/100g. Η ομάδα ιχθύων που λάμβανε το σιτηρέσιο μάρτυρα παρουσίασε 
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χαμηλότερα επίπεδα μονοακόρεστων λιπαρών οξέων (6,29 g/100g) χωρίς ωστόσο να 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά με τα σιτηρέσια καινοτόμων υλών (p>0,05). 

Τα σύνολα των ω9 και ω6 λιπαρών οξέων στα σώματα των ιχθύων που διετράφησαν με 

το σιτηρέσιο μάρτυρα ήταν χαμηλότερα από αυτά των ομάδων που σιτίστηκαν με τα 

σιτηρέσια καινοτόμων υλών, χωρίς ωστόσο να διαφέρουν στατιστικά σημαντικά 

(p>0,05). Συγκεκριμένα το σιτηρέσιο μάρτυρας παρουσίασε επίπεδα ω9 και ω6, 5,85 και 

1,79 g/100gr, αντίστοιχα. Η ομάδα ιχθύων που λάμβανε το σιτηρέσιο χαμηλής 

αντικατάστασης ιχθυαλεύρου (ΜΚΥ20) παρουσίασε σύνολο ω9 και ω6 λιπαρών οξέων, 

6,53 και 1,94 g/100gr, αντίστοιχα. Οι πειραματικοί πληθυσμοί που διετράφησαν με τα 

άλλα δύο σιτηρέσια, υψηλότερης αντικατάστασης του ιχθυαλεύρου (ΜΚΥ25 & 

ΜΚΥ30), παρουσίασαν παρόμοιες τιμές. Το σύνολο των ω9 λιπαρών οξέων για τις 

προαναφερθείσες ομάδες καταγράφηκε 6,32 & 6,29 g/100g. Το σύνολο των ω6 λιπαρών 

οξέων βρέθηκε και στα δύο σιτηρέσια 1,85 g/100g.  

Η συσχέτιση μεταξύ του προφίλ λιπαρών οξέων της τροφής και την εναπόθεσης τους 

στους ιστούς των ιχθύων είναι πλέον επιβεβαιωμένη από πολλές μελέτες (Fountoulaki et 

al. 2003, Rezek et al. 2010). Οι ιχθύες δεν έχουν την ικανότητα να συνθέσουν μακράς 

αλύσου πολυακόρεστα λιπαρά οξέα από τα πρόδρομα λιπαρά οξέα 18-ανθράκων, όπως 

το λινολενικό (18:3ω-3) και το λινελαϊκό οξύ (18:2ω-6), τα λαμβάνουν μόνο από τη 

διατροφή τους (Tocher, 2003). Η παρούσα μελέτη έρχεται να επιβεβαιώσει το 

προαναφερθέν. Τα ω3 λιπαρά οξέα στα σώματα των εκτρεφόμενων ιχθύων 

αντικατοπτρίζουν τα ω3 λιπαρά οξέα του σιτηρεσίου που διατράφηκε η κάθε 

πειραματική ομάδα (Πιν.3.2). Εφαρμόστηκε στατιστική επεξεργασία συσχέτισης 

(correlation) των διατροφικών σιτηρεσίων ως προς τις κατηγορίες λιπαρών οξέων με τα 

ευρεθέντα επίπεδα λιπαρών οξέων στο σώμα των εκτρεφόμενων ιχθύων (Πίν. 3.5) 
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παρουσιάζοντας υψηλή συσχέτιση με r=0,99. Παρατηρήθηκε πως όσο μειώνονταν τα 

επίπεδα του ιχθυαλεύρου στα πειραματικά σιτηρέσια τόσο μειώνονταν και τα επίπεδα 

των ω3 λιπαρών οξέων. Τα ω3 λιπαρά οξέα, στα σώματα των ιχθύων που διετράφησαν 

με το σιτηρέσιο μάρτυρας βρέθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα (1,33 g/100g) από τις 

υπόλοιπες ομάδες χωρίς να παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά. Τα επίπεδα 

των ω3 λιπαρών οξέων στα σώματα των πειραματικών πληθυσμών που διετράφησαν με 

τα διαφορετικά επίπεδα καινοτόμων πρώτων υλών παρουσίασαν τάση μειωτική καθώς 

μειωνόταν η συμπερίληψη του ιχθυαλεύρου (1,22, 1,18 & 1,12 g/100g). 

Τα επίπεδα του εικοσιπενταενοϊκού οξέως (EPA) ήταν υψηλότερα για την ομάδα ιχθύων 

που διατράφηκε με το σιτηρέσιο μάρτυρα (0,4 g/100g) και υπήρξε στατιστικά σημαντική 

διαφορά με τις εκτρεφόμενες ομάδες που σιτίστηκαν με τα σιτηρέσια καινοτόμων 

πρώτων υλών. Οι πειραματικοί πληθυσμοί που διατράφηκαν με τα σιτηρέσια καινοτόμων 

υλών παρουσίασαν χαμηλότερες τιμές που κυμάνθηκαν από 0,26 έως 0,29 g/100g. Τα 

επίπεδα δοκοσαεξανοϊκού οξέως (DHA) στα σώματα των ιχθύων που διετράφησαν με 

τις καινοτόμες πρώτες ύλες ήταν ελαφρώς χαμηλότερα (0,52, 0,50 & 0,46 g/100g) 

συγκριτικά με το σιτηρέσιο μάρτυρα (0,60 g/100g) χωρίς όμως να επιβεβαιώνεται 

στατιστικά. Στα σιτηρέσια με τις καινοτόμες πρώτες ύλες προστέθηκε μικροφύκος 

πλούσιο σε DHA και πιθανόν εκεί οφείλεται η ισορροπία των επιπέδων DHA ανάμεσα 

στα σιτηρέσια και κατ’ επέκταση στο σώμα των ιχθύων. Το άθροισμα των απαραίτητων 

λιπαρών οξέων (EPA+DHA) βρέθηκε υψηλότερο για το σιτηρέσιο μάρτυρα (1 g/100g) 

και παρουσίασε στατιστικά σημαντική διαφορά με αυτό υψηλού ποσοστού 

συμπερίληψης των καινοτόμων υλών (ΜΚΥ30) που βρέθηκε 0,72 g/100g. Τα επίπεδα 

του EPA+DHA στα σώματα των πειραματικών ομάδων που διετράφησαν με το χαμηλό 

(ΜΚΥ20) και μέτριας (ΜΚΥ25) συμπερίληψης σιτηρέσιο καινοτόμων πρώτων υλών 
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βρέθηκαν 0,81 & 0,78 g/100g, αντίστοιχα. Αξιοσημείωτο είναι όμως πως τα χαμηλότερα 

επίπεδα EPA στα σιτηρέσια με τις καινοτόμες πρώτες ύλες δεν επηρέασαν αρνητικά την 

αξιοποίηση της τροφής στους πειραματικούς πληθυσμούς καθώς ούτε και την 

απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών δεδομένου ότι η διατροφικές τους απαιτήσεις 

σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα ήταν καλυμμένες. 

Πίνακας 3.5 Κατηγορίες λιπαρών οξέων ολόκληρου σώματος (g/100g wet). Οι διαφορετικοί 

δείκτες υποδηλώνουν στατιστικώς σημαντική διαφορά (P<0,05) στο προφίλ των λιπαρών οξέων 

μεταξύ των διαφορετικών σιτηρεσίων (a,b). Δείκτες συσχέτισης σιτηρεσίων με διατροφική 

ομάδα, όπου ***P<0,001, **P<0,01,*P<0,05. 

 
Μάρτυρας ΜΚΥ20 ΜΚΥ25 ΜΚΥ30 

Κορεσμένα 3,07±0,31 3,48±0,42 3,35±0,29 3,31±0,44 

Μονοακόρεστα 6,29±0,56 6,96±0,60 6,77±0,50 6,75±0,44 

∑ω9 5,85±0,52 6,53±0,54 6,32±0,50 6,29±0,74 

∑ω6 1,79±0,17 1,94±0,12 1,85±0,09 1,85±0,18 

∑ω3 1,33±0,17 1,22±0,18 1,18±0,06 1,12±0,12 

EPA 0,4±0,02 a 0,29±0,06b 0,28±0,01b 0,26±0,04b 

DHA 0,6±0,04 0,52±0,09 0,5±0,02 0,46±0,05 

EPA+DHA 1,00±0,06a 0,81±0,15 ab 0,78±0,04 ab 0,72±0,09 b 

Συντελεστής 

συσχέτισης 

** 

r=0,99 

** 

r=0,99 

** 

r=0,99 

** 

r=0,99 
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4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

• Οι παρόμοιες τιμές στους δείκτες ανάπτυξης της παρούσας μελέτης υποδηλώνουν 

τη θετική επίδραση της αντικατάστασης του ιχθυαλεύρου απο καινοτόμες πρώτες 

ύλες για όλα τα επίπεδα που δοκιμάστηκαν. Τα αποτελέσματα μπορούν να 

θεωρηθούν επιτυχημένη αντικατάσταση, από καινοτόμες πρώτες ύλες, σε όλα τα 

επίπεδα συμπερίληψης, για το λαβράκι. 

• Παρουσιάστηκε υψηλότερος λιποσωματικός δείκτης στους εκτρεφόμενους 

ιχθύες που διετράφησαν με τα σιτηρέσια καινοτόμων πρώτων υλών σε όλα τα 

επίπεδα συμπερίληψης συγκριτικά με τους ιχθύες που σιτίστηκαν με το σιτηρέσιο 

μάρτυρα. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει κάποια συσχέτιση των καινοτόμων υλών 

της παρούσας μελέτης, με την εναπόθεση λίπους στο συκώτι. 

• Η χρήση καινοτόμων πρώτων υλών στη διατροφή για το λαβράκι δεν επηρέασε 

την εναπόθεση πρωτεΐνης στο σώμα των εκτρεφόμενων ιχθύων και 

επιβεβαιώνεται από τα παρόμοια επίπεδα πρωτεΐνης στα σώματα των ατόμων που 

διετράφησαν με τις καινοτόμες πρώτες ύλες συγκριτικά με τα επίπεδα πρωτεΐνης 

αυτών που σιτίστηκαν με το σιτηρέσιο μάρτυρα. 

• Η αντικατάσταση του ιχθυαλεύρου από καινοτόμες πρώτες ύλες παρουσίασε 

σημαντική επίδραση στα επίπεδα λίπους του σώματος των εκτρεφόμενων ιχθύων 

που σιτίστηκαν με αυτές.  

• Τα επίπεδα των ομάδων λιπαρών οξέων στα σιτηρέσια βρέθηκαν σε απόλυτη 

συσχέτιση με τα επίπεδα των ομάδων λιπαρών οξέων στα σώματα των ιχθύων. 

Το αποτέλεσμα αυτό καταδεικνύει πως οι καινοτόμες πρώτες ύλες δεν επιδρούν 

στην απορρόφηση των απαραίτητων λιπαρών οξέων για τη σωστή ανάπτυξη των 

εκτρεφόμενων ιχθύων. 
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6 ABSTRACT 

Marine protein sources are essential raw materials of high nutritional value for 

aquaculture organisms. Due to the global increase of aquaculture production, fish meal 

demand has been increased leading to reduction of fish stocks. Organic aquaculture seems 

to be a promising approach for the development of aquaculture industry as it combines 

best environmental practices while also contributes to the conservation of natural 

resources and well-being of farmed organisms. 

Alternative protein sources to fish meal have been used in aquaculture organisms with 

varying results. Additionally, emphasis has been placed on studying innovative protein 

sources that can meet the requirements of farmed fish while promoting their well-being 

and favouring circular economy. Specifically, microalgae, insect meal, bacterial and yeast 

proteins are candidates for fishmeal replacement for fish feed in organic aquaculture. 

However, they need to meet the regulations for production of organic fish feeds. The aim 

of the present study was to investigate the effects of partial fishmeal replacement by 

innovative raw materials (IRM) in combination with other commonly used organic raw 

materials for organic sea bass farming. Growth performance of seabass, whole body 

composition as well as fatty acid profile were evaluated for juvenile seabass. 

Four isonitrogenous and isoenergetic experimental diets were formulated. The control 

diet was designed to simulate the composition of a commercial diet. A mixture of IRM 

organic fishmeal, bacterial protein and yeast protein replaced fishmeal in three 

experimental diets, at three different inclusion levels, 20, 25 & 30% was formulated 

respectively. Juvenile sea bass (14,4±2.4g) were fed the experimental diets at libitum for 

a period of 71 days. At the end of the experimental period growth parameters were 

evaluated such as, specific growth rate (SGR), feed conversion ratio (FCR), % 
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consumption and weight increase. In addition, hepatosomatic index and liposomatic index 

were evaluated. 

No significant differences were found in final weight, SGR, FCR, % consumption and 

weight increase between the experimental groups (p>0,05). Higher levels of HIS were 

recorded for fish fed diets with different levels of IRM compare to fish fed the control 

diet, which was statistically confirmed (p<0,05). Whole-body fat levels were significantly 

higher for fish fed diets with different levels of IRM compared to fish fed the control diet. 

Levels of n-3 polyunsaturated fatty acids (EPA+DHA) were higher for fish fed the control 

diet compared to those fed the diets with IRM showing a statistically significant 

difference (p>0,05). However, it is worth mentioning that there was a significant 

correlation (r=0,99) between the levels of n-3 polyunsaturated fatty acids in the diets and 

those measured in fish bodies. 

In conclusion, the results of this study indicate that fishmeal replacement with IRM could 

be feasible for producing organic feeds for juvenile sea bass. 

Keywords: sea bass, innovative raw materials, growth parameters. 
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