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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

            Με την εκπόνηση αυτής της πτυχιακής εργασίας µελέτησα και 

αναφέρω, στο πρώτο κεφάλαιο, βασικές αρχές του πρότυπου ποιότητας ISO και του 

συστήµατος HACCP, τους ορισµούς τους καθώς και το πώς λειτουργούν.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρω τα τµήµατα ενός ιχθυογεννητικού σταθµού, τα 

οποία και αναλύονται λεπτοµερώς, όπως και πληροφορίες που είναι χρήσιµες ώστε 

να λειτουργεί σωστά. 

Στο τρίτο κεφάλαιο επισηµαίνω το τµήµα προπάχυνσης, τα µέρη που το 

αποτελούν καθώς και τις εργασίες που εκτελούνται στο τµήµα αυτό. 

Στα επόµενα κεφάλαια εφαρµόζω το «δελτίο εξέτασης δεξαµενών/κλωβών»  

στο τµήµα προπάχυνσης της τσιπούρας και συζητώ βάσει των αποτελεσµάτων που 

προκύπτουν τα πλεονεκτήµατα της εφαρµογής της ορθής πρακτικής. 

Με τον τρόπο αυτόν παρατηρούµε ότι υπάρχει πλήρης έλεγχος κάθε σταδίου 

του <<ευ ζην>> των νεαρών ιχθυδίων µε µέσο ατοµικό βάρος από 1 έως και 10 

γραµµάρια, καθώς και συγκεκριµένος προβλεπόµενος σχεδιασµός για την 

αντιµετώπιση των οποίων προβληµάτων πιθανόν να προκύπτουν στα διάφορα στάδια 

εκτροφής. 

 

 

ABSTRACT 

 

In the preparation of this dissertation, we review in the first chapter the basic 

principles of the ISO quality standard and the HACCP system, their definitions and 

how these are applied to the industry. 

Furthermore, we mention, in some detail, all the sections of a sea bream 

hatchery and the corresponding work done in each section. 

In the following chapters, we apply a form of good practice to the sea bream 

breeding section for young fish of body weight of 1 to 10 grams, and discuss, on the 

basis of the results obtained, the advantages of applying this form.  

In this way, there is a complete control in breeding of young sea bream at this 

early stage of life and a specific planning to deal with problems that arise during this 

period. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στις υδατοκαλλιέργειες ένα σηµαντικό κοµµάτι είναι η διασφάλιση στην 

ποιότητα και στην ποσότητα των εκτρεφόµενων λαρβών που υπάρχουν σε ένα 

ιχθυογεννητικό σταθµό. Για να εφαρµόσουµε και να διασφαλίσουµε την ποιότητα και 

την ποσότητα του εκτρεφόµενου γόνου που µελετάµε σε αυτήν την περίπτωση θα 

πρέπει να εφαρµόσουµε : (1) την σειρά των προτύπων ποιότητας ISO και (2) το 

σύστηµα διασφάλισης υγιεινής τροφίµων ( HACCP). Με αυτά τα δύο συστήµατα 

πραγµατοποιούµαι και επιτυγχάνουµε την καλύτερη παραγωγή γόνου και 

διοχετεύεται η παραγωγή µας στην αγορά προωθούµενη σε µονάδες πάχυνσης. 

Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε βάσει των προαναφερθέντων ότι ορίζουµε 

αρχικά µε σαφήνεια τα καθήκοντα και τις ενέργειες του υπεύθυνου ιχθυολόγου στον 

τοµέα της προπάχυνσης. Έπειτα, για την συστηµατική και πλήρη καταγραφή των 

ενεργειών αυτών εφαρµόζουµε την συµπλήρωση αντίστοιχων δελτίων. Σηµαντικό 

επίσης στην εργασία είναι η επιλογή των αντίστοιχων διορθωτικών ενεργειών που 

προαιρετικά προτείνουµε να ακολουθήσει ο ιχθυογεννητικός σταθµός σε κάθε 

περίπτωση σφάλµατος ή ατυχήµατος κατά την διάρκεια της εκτροφής. 

Βασικό είναι ότι τα κρίσιµα σηµεία επιδέχονται συνεχή βελτίωση και ανανέωση 

ως προς τις τιµές τους αλλά και ως προς τις διορθωτικές ενέργειες που απαιτούνται 

για την επίλυση τυχόν αστοχιών στην παραγωγή του γόνου. Με αυτήν την διαδικασία 

που προαναφέρθηκε , την συνεχή βελτίωση της εφαρµοσµένης  βιοτεχνολογίας 

καθώς και την χρήση νέου εξελιγµένου εξοπλισµού , ο ιχθυολόγος συµβάλλει 

δραστικά στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθµιση του παραγόµενου τελικού 

προϊόντος.  
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1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ISO KAI TOY HACCP 

1.1 Η ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO  

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια έξαρση στο ενδιαφέρον που επιδεικνύει 

ο βιοµηχανικός µας κόσµος στα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 

9000. Πολλές είναι οι βιοµηχανικές µονάδες, αναγνωρίζοντας την σηµασία των 

διεθνών προτύπων ISO 9000 έχουν προχωρήσει στην εισαγωγή ολοκληρωµένου 

συστήµατος ποιότητας στις µονάδες τους. Απόδειξη του γεγονότος αυτού είναι και η 

συνεχής παρουσίαση τον τελευταίο καιρό στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης διαφόρων 

εταιρειών για την επιτυχή πιστοποίηση τους στην πιο πάνω σειρά προτύπων. Το 

αυξανόµενο αυτό ενδιαφέρον πηγάζει κυρίως από την προώθηση της ιδέας της 

Ολικής Ποιότητας ως µέσο το οποίο µπορεί να επιφέρει την αύξηση της 

παραγωγικότητας και κατάλληλη αναδιάρθρωση στις βιοµηχανικές µονάδες. 

Την 1η Σεπτεµβρίου του 2005 δηµοσιεύτηκε από τον Παγκόσµιο Οργανισµό 

Τυποποίησης (ISO) το πρώτο διεθνές Πρότυπο για τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης της 

Ασφάλειας των Τροφίµων, το ISO 22000: 2005 «Food safety management systems  

Requirements for any organization in the food chain». Το Πρότυπο αυτό απαιτεί 

την αναγνώριση όλων των πιθανών κινδύνων που αναµένεται να εµφανιστούν στην 

επιχείρηση συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων που συνδέονται µε το είδος των 

διεργασιών και των χρησιµοποιούµενων εγκαταστάσεων και εξοπλισµών. Η 

επιχείρηση θα πρέπει να προσδιορίσει τα αποδεκτά επίπεδα κινδύνου, να αξιολογήσει 

τους κινδύνους ανάλογα µε τη σοβαρότητα των αρνητικών επιπτώσεων για την υγεία 

και την πιθανότητα εµφάνισής τους και να επιλέξει και να κατηγοριοποιήσει τα µέτρα 

ελέγχου για το συγκεκριµένο κίνδυνο, αν δηλαδή διαχειρισθούν µέσω των 

λειτουργικών προαπαιτούµενων ή µέσω του σχεδίου HACCP. 

Το ISO 22000 µπορεί να εφαρµοστεί ανεξάρτητα ή παράλληλα µε 

προηγούµενα συστήµατα διαχείρισης όπως είναι το ISO 9001:2000 ή το ISO 

14001:2004, µε τα οποία είναι απόλυτα συµβατό και µπορεί επίσης να ενσωµατωθεί 

σε ήδη υπάρχοντα συστήµατα διαχείρισης. Το πεδίο εφαρµογής του 22000 

επεκτείνεται και στην πρωτογενή παραγωγή, την παραγωγή ζωοτροφών, τη γεωργία, 

την κτηνοτροφία, την αλιεία, τις ιχθυοκαλλιέργειες ώστε να εντοπίζονται και να 

αντιµετωπίζονται πλησιέστερα στο σηµείο εισαγωγής οι χηµικοί κίνδυνοι ιδιαίτερα, 

γιατί σε επόµενα στάδια είναι δύσκολος ο εντοπισµός και η αντιµετώπισή τους. 

 

1.2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ HACCP 

Η Ανάλυση Κινδύνου µε Κρίσιµα Σηµεία Ελέγχου (Hazard Analysis with 

Critical Control Points, HACCP) είναι ένα σύστηµα που εφαρµόζεται στις 

βιοµηχανίες τροφίµων για την εξασφάλιση της ασφάλειας των τροφίµων. Με άλλα 

λόγια, το ΗΑCCΡ αποτελεί µια συστηµατική προσέγγιση στην αναγνώριση, εκτίµηση 

και έλεγχο των υγειονοµικών κινδύνων που συνδέονται µε την αλυσίδα παραγωγής 

τροφίµων. Το ΗΑCCΡ είναι µια προληπτική µέθοδος. Επικεντρώνεται στον 

εντοπισµό και έλεγχο της αιτίας του προβλήµατος ασφαλείας των τροφίµων, παρά µε 

την διόρθωση του συµπτώµατος του, σε αντίθεση µε την παλαιότερη προσέγγιση της 

ασφάλειας των τροφίµων που ελέγχονταν δειγµατοληπτικά πρώτες ύλες, ενδιάµεσα 

και τελικά προϊόντα µε σκοπό την αποδοχή τους ή όχι. Σκοπός του ΗΑCCΡ είναι η 

εξασφάλιση της ασφάλειας και της υγιεινής των τροφίµων µέσω συνεχούς ανάλυσης, 

παρακολούθησης και ελέγχου όλων των λειτουργιών κατά τα στάδια: παρασκευής, 
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µεταποίησης, παραγωγής, συσκευασίας, αποθήκευσης, µεταφοράς, διανοµής, 

διακίνησης, προσφοράς προς πώληση και διάθεση τροφίµων και ποτών. 

 

1.2.1 ΣΤΑ∆ΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

HACCP 

Σύµφωνα µε τον Codex Alimentarius και άλλα συνήθη πρότυπα εφαρµογής του 

HACCP υπάρχουν 14 κύρια βήµατα για την επιτυχή εφαρµογή του: 

1. Καθορισµός του σκοπού της µελέτης. 

2. Σύσταση της οµάδας HACCP. 

3. Περιγραφή του προϊόντος. 

4. Προσδιορισµός της αναµενόµενης χρήσης. 

5. Κατασκευή του διαγράµµατος ροής. 

6. Επιβεβαίωση του διαγράµµατος ροής στη πράξη. 

7. Προσδιορισµός και καταγραφή κινδύνων & προληπτικών µέτρων. 

8. Εφαρµογή του διακλαδωτού µοντέλου για τον προσδιορισµό των CCP.  

9. Καθορισµός στόχων και κρισίµων ορίων για κάθε CCP.  

10. Εγκατάσταση διαδικασιών παρακολούθησης για κάθε CCP. 

11. Καθορισµός διορθωτικών ενεργειών για κάθε CCP. 

12. Εγκατάσταση διαδικασιών επαλήθευσης του συστήµατος HACCP. 

13. Εγκατάσταση διαδικασιών εγγράφου τεκµηρίωσης. 

14. Ανασκόπηση του συστήµατος HACCP. 

 

 

1.2.2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP 

 

Πλεονεκτήµατα συστήµατος HACCP 

 

1. Παρέχει ασφάλεια στην παραγωγή και στην διακίνηση των τροφίµων  

2. Βοηθάει στην ανάπτυξη συστήµατος άµυνας για την επιχείρηση (σε 

περίπτωση κρίσης)  

3. Παρέχει την διαβεβαίωση ύπαρξης προδιαγραφών προϊόντων στους πελάτες 

της επιχείρησης  

4. Ενσωµατώνει την ασφάλεια µε την ποιότητα στις παραγωγικές διαδικασίες 

της επιχείρησης  

5. Ελαττώνει την ανάγκη ελέγχου τελικών προϊόντων  

6. Εστιάζει την προσοχή του ποιοτικού ελέγχου στα κρίσιµα σηµεία της 

παραγωγικής διαδικασίας (στο τρόπο µε τον οποίο µπορεί να µειωθεί ή να 

εξαλειφθεί ένας κίνδυνος, ο οποίος εισέρχεται µε τις πρώτες ύλες, 

πολλαπλασιάζεται ή εµφανίζεται κατά την παραγωγική διαδικασία)  

7. Βοηθάει στην διαχείριση της ολικής ποιότητας της επιχείρησης  

8. Βελτιώνει την απόδοση του προσωπικού µέσω της εκπαίδευσης  
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9. Προάγει την οµαδική εργασία  

10. Εισάγει µεθόδους ελέγχου, που είναι γρήγοροι, αποτελεσµατικοί και εύκολοι 

στην εκτέλεση τους  

 

Μειονεκτήµατα συστήµατος HACCP 

1. Κόστος εφαρµογής του συστήµατος HACCP 

2. Κόστος ανάπτυξης και εγκαταστάσεις του συστήµατος HACCP 

3. Κόστος επιθεώρησης του συστήµατος  
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2. ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  

    Σε έναν ιχθυογεννητικό σταθµό οι χώροι που λειτουργούν για την παραγωγή 

των εκτρεφόµενων ψαριών (γόνος – ιχθύδια) είναι οι εξής:  

1. Τµήµα εκτροφής, συντήρησης και γεννητικής ωρίµανσης γεννητόρων. 

2. Μονάδα παραγωγής φυτοπλακτού. 

3. Μονάδα παραγωγής ζωοπλαγκτού. 

4. Τµήµα εκκόλαψης και ανάπτυξης νυµφών.  

5. Τµήµα αποκοπής ζωντανής τροφής (απογαλκτιµού) των νυµφών. 

6. Τµήµα ανάπτυξης νεαρών ιχθυδίων µε µέσο ατοµικό βάρος <1 

γραµµαρίου και προπάχυνσης ιχθυδίων από µέσο ατοµικό βάρος από 1 µέχρι 

3 ή και 10 γραµµάρια. 

7. Εγκαταστάσεις υποστήριξης και παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή: 

� Συστήµα θέρµανσης – ψύξης  

� Μηχανοστάσιο – Ηλεκτροστάσιο 

� Σταθµός άντλησης και διανοµής νερού  

� Μηχανικά και βιολογικά φίλτρα 

� Αποθήκες τροφών – υλικών και άλλων εφοδίων 

� Γραφεία επιχείρησης 

� Εργαστήριο υγειονοµικού ελέγχου της εκτροφής  

� Άλλες υπηρεσίες 

 

Για την σωστή λειτουργία του ιχθυογεννητικού σταθµού θα πρέπει να 

εφαρµοστεί ένα καθηκοντολόγιο σε δύο τοµείς λειτουργίας του.  

Ο πρώτος τοµέας είναι ο τοµέας των γεννητόρων και ο δεύτερος είναι ο τοµέας 

του εκκολαπτηρίου (εκκόλαψη αυγών – διαχείριση λαρβών – ανάπτυξης και  

προπάχυνσης ιχθυδίων).  

  

2.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ 

Τμήμα εκτροφής γεννητόρων 

Στις δεξαµενές διαχείρισης των γεννητόρων από τις οποίες λαµβάνονται τα 

αυγά, η σχέση των θηλυκών ατόµων προς τα αρσενικά είναι συνήθως 1:2. Από τις 

δεξαµενές αυτές, τα αυγά λαµβάνονται µέσω της υπερχείλισης µερικές ώρες µετά την 

ωοτοκία και την γονιµοποίηση. Οι δεξαµενές των γεννητόρων είναι εσωτερικές για τα 

ψάρια που βρίσκονται σε ελεγχόµενη περίοδο και εξωτερικές για τα ψάρια φυσικής 

ωοτοκίας. Συνήθως οι δεξαµενές αυτές είναι όγκου 50 m3 . 
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 Τµήµα επώασης αυγών  

Οι διαστάσεις του τµήµατος αυτού, εξαρτώνται από τη µέθοδο που 

εφαρµόζεται, αν δηλαδή η επώαση πραγµατοποιηθεί µέσα στις δεξαµενές των 

νυµφών ή όχι. Στην περίπτωση που η επώαση των αυγών θα πραγµατοποιηθεί στις 

εγκαταστάσεις που προορίζονται και για την α΄ νυµφική καλλιέργεια, τότε η 

πυκνότητα των αυγών είναι 100-200 ανά λίτρο για την τσιπούρα. Το σύνηθες 

ποσοστό εκκόλαψης είναι 80%. 

 

 Τµήµα α’ νυµφικής καλλιέργειας  

Στο τµήµα αυτό, οι νύµφες διατρέφονται µε ζωντανούς οργανισµούς, µέχρι της 

40η-45η ηµέρα από την εκκόλαψη. Στο τέλος αυτής της καλλιέργειας συντελείται η 

µεταµόρφωση και µετά αρχίσει και ο απογαλακτισµός. 

 

Εικόνα 1.1 Sea bream larva 

Τµήµα β’ νυµφικής καλλιέργειας  

Στο τµήµα αυτό µεταµορφώνονται οι νύµφες που έχουν ήδη απογαλακτιστεί, 

δηλαδή µετά την 45η ηµέρα από την εκκόλαψη, µέχρι να φθάσουν σε ένα ατοµικό 

βάρος 1 γραµµάριο.  

 

Τµήµα προανάπτυξης - προπάχυνσης  

Το τµήµα αυτό µπορεί να είναι εσωτερικό ή εξωτερικό, ανάλογα µε τις 

κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής. Εδώ µεταφέρονται τα νεαρά ιχθύδια για να 

προσαρµοσθούν στις εξωτερικές συνθήκες εκτροφής ή για να προπαχυνθούν πριν 

µεταφερθούν στις καθαυτού εγκαταστάσεις πάχυνσης. 
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Τµήµα παραγωγής φυκών 

 Στο τµήµα αυτό γίνονται οι καλλιέργειες φυτοπλαγκτού σε πλήρως 

ελεγχόµενες συνθήκες. Συνήθως απαιτείται µια ηµερήσια παραγωγή 100 λίτρων 

καλλιέργειας σε σάκους των 2 – 200 λίτρων. Το φυτοπλαγκτόν προορίζεται για την 

διατροφή του ζωοπλαγκτού. 

 

Τµήµα παραγωγής ζωοπλαγκτού 

 Στο τµήµα αυτό γίνονται καλλιέργειες των rotifers και της Artemia. Η 

ηµερήσια παραγωγή είναι της τάξεως των 500.000.000 περίπου ατόµων από κάθε 

είδος, σε δεξαµενές των 0,5 – 2 m3 . 

Επίσης τα όργανα µέτρησης είναι καταγραφικά και παρέχουν τη δυνατότητα 

συνεχούς ελέγχου των τιµών των φυσικοχηµικών παραµέτρων του νερού εκτροφής, 

ώστε να γίνονται οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις στην περίπτωση που δεν 

βρίσκονται µέσα στα επιθυµητά όρια. Αυτά είναι: 

• Θερµόµετρα: Για τη µέτρηση της θερµοκρασίας του νερού εκτροφής, 

καθώς η θερµοκρασία θεωρείται και είναι ο βασικότερος παράγοντας 

από τον οποίο εξαρτάται η πορεία της εκτροφής. Η θερµοκρασία 

καθορίζει τη χορηγούµενη ποσότητα τροφής στην εκτρεφόµενη 

βιοµάζα, τη συχνότητα και διάρκεια των γευµάτων, το χρόνο 

ολοκλήρωσης της εκτροφής µε την επίτευξη του επιθυµητού µεγέθους 

πριν φτάσει στην πάχυνση, τον αυξηµένο ή όχι κίνδυνο προσβολής των 

ψαριών από παράσιτα και βακτήρια κ.ά. 

 

• Οξυγονόµετρα: Για τη µέτρηση ή καταγραφή του διαλυµένου οξυγόνου 

στο νερό καθώς και το επίπεδο κορεσµού του σε συνάρτηση πάντα µε 

θερµοκρασία του νερού εκτροφής.  

 

• Όργανα ελέγχου της ενεργού οξύτητας (pHµετρο): Για τη µέτρηση 

του pH στο νερό εκτροφής. 

 

• Ζυγοί ακριβείας: Είναι διαφόρων ειδών, φορητοί, ηλεκτρονικοί και 

τύπων µικρής ή µεγάλης ακρίβειας. Χρησιµοποιούνται για τη ζύγιση 

των τροφών, των φαρµακευτικών ουσιών που πιθανόν να πρέπει να 

χορηγηθούν µαζί µε τις τροφές στα ψάρια, δειγµάτων της εκτρεφόµενης 

βιοµάζας κ.ά.  

 

• Αλατόµετρα: Για τη µέτρηση ή την καταγραφή των µεταβολών της 

αλατότητας και της αγωγιµότητας του νερού εκτροφής. Οι µετρήσεις 

συνδέονται πάντοτε µε τις θερµοκρασιακές µεταβολές. 

 

• Φωτισµός: ο φωτισµός µπορεί να είναι φυσικός ή τεχνητός και η 

ένταση του κυµαίνεται από 1000 έως 3000 lux. Τα επίπεδα αυτά του 
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φωτισµού µπορούν να επιτευχθούν µε µια κοινή λάµπα 100 watt, 

τοποθετηµένη 50 -70 εκατοστά υψηλότερα από την επιφάνεια του νερού 

της δεξαµενής. Η χρησιµοποίηση ενός ροοστάτη στο κύκλωµα του 

φωτισµού είναι απαραίτητη , ώστε να αποφεύγονται οι απότοµες 

αλλαγές στην ένταση του φωτισµού µε το άνοιγµα και κλείσιµο του 

διακόπτη. 

 

• Κύκλωµα νερού : Σε γενικές γραµµές , η εκτροφή των νυφικών 

σταδίων γίνεται υπό ελεγχόµενες συνθήκες θερµοκρασίας, γεγονός που 

προϋποθέτει την χρήση ηµίκλειστου κυκλώµατος νερού. Το ποσοστό 

ανακύκλωσης ποικίλλει, ανάλογα µε την διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ 

της απαιτούµενης και εκείνης του αντλούµενου νερού , καθώς και µε 

την ηλικία των ψαριών. Ο συνήθης βαθµός ανακύκλωσης είναι 30 – 

70% . 

 

•        Αερισµός : Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει επιστηµονικά τεκµηριωµένη 

άποψη όσον αναφορά τον προσδιορισµό της καλύτερης έντασης 

αερισµού, µε αποτέλεσµα η ρύθµιση της παροχής του αέρα να γίνεται µε 

καθαρά εµπειρικό τρόπο. Ο ρόλος του αέρα είναι καθαρά µηχανικός και 

η ανακρίβεια σχετικά µε τις ποσότητες που απαιτούνται δεν αποτελεί 

περιοριστικό παράγοντα. Επίσης πρέπει να σηµειωθεί ότι οι υψηλές 

παροχές παρεµποδίζουν την λήψη τροφής και εξασθενίζουν τις νύµφες.  

 



14 

 

 

 

2.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

∆ΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ 

Στις νυµφικές καλλιέργειες διακρίνουµε τα εξής στάδια :  

Η πρώτη φάση είναι η φάση λεκιθοφόρου ιχθυδίου ή πονύµφης. Είναι η φάση 

κατά την οποία τα νέο-εκκολαφθέντα ιχθύδια διατρέφονται από τα αποθέµατα της 

λεκίθου. Η φάση αυτή διαρκεί 5 µέρες για την τσιπούρα και 4 µέρες για το λαβράκι. 

 Οι προνύµφες έχουν ακόµη να έχουν οποιαδήποτε ενεργητική επαφή µε το 

περιβάλλον. Έχουν ασχηµάτιστα µάτια, κλειστό στόµα και ασχηµάτιστο πεπτικό 

σωλήνα. ∆ιατρέφονται αποκλειστικά από τα αποθέµατα του λεκιθικού σάκου. Η 

κολύµβηση τους είναι πολύ σύντοµη και γίνεται µόνο για να αποφύγουν κάποιο 

εµπόδιο. Αυτό το προνυµφικό στάδιο, δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήµατα στην 

καλλιέργεια . Απαιτείται όµως σχολαστικός έλεγχος των συνθηκών καλλιέργειας 

ώστε:   

• Το οξυγόνο να βρίσκεται σε επίπεδα 80-100% κορεσµού.  

• Να ρυθµίζεται ο αερισµός ώστε οι προνύµφες να κατανέµονται 

οµοιόµορφα  στο χώρο. 

• ∆εν απαιτείται ιδιαίτερος φωτισµός, εκτός από εκείνον που είναι αρκετός 

για την παρατήρηση των δεξαµενών. 

• Ο σχολαστικός καθαρισµός των δεξαµενών είναι εντελώς απαραίτητος. 

 

 Όταν η αλατότητα είναι πάνω από 35%, για την καθίζηση των υπολειµµάτων 

πρέπει να διακοπεί για λίγο η παροχή αέρα. Η συµπεριφορά των προνυµφών είναι 

χαρακτηριστική. Την 3η ηµέρα το λαβράκι φαίνεται να αποκτάει µια ικανότητα µια 

ικανότητα κανονικής κολύµβησης, αν και ακόµη δεν µπορεί να αντισταθεί στα 

ρεύµατα που δηµιουργούνται στο νερό. Το ότι το λαβράκι αποκτά µια κολυµβητική 

ικανότητα γρηγορότερα από την τσιπούρα είναι ακριβώς µια από τις πρώτες 

δυσκολίες της καλλιέργειας αφού η ικανότητα αυτή συνδέεται µε την πρόοδο της 

πρώτης διατροφής, δηλαδή µε την έναρξη του νυµφικού σταδίου.  

 

Η δεύτερη φάση είναι η φάση διατροφής µε ζωντανούς οργανισµούς (νυµφικές 

καλλιέργειες). Η φάση αυτή αµέσως µετά το τέλος του προνυµφικού σταδίου µόλις 

τα µήκη και βάρη των ψαριών φθάσουν 4,9mm (0,4mg) για το λαβράκι και 4,13mm 

(0,18mg) για την τσιπούρα. Αυτό συµβαίνει την 3η ηµέρα 28 για την τσιπούρα και 4η 

– 5η για το λαβράκι όταν στις προνύµφες έχουν σχηµατιστεί τα µάτια και έχει ανοίξει 

το στόµα τους.  

 

Η τρίτη φάση είναι η φάση του ΄απογαλακτισµού ή ΄αποκοπής΄ Πρόκειται για 

τη φάση κατά την οποία αλλάζει η διατροφή των νυµφών από ζωντανά θηράµατα σε 



15 

 

 

 

αδρανή τροφή. Η φάση αυτή αρχίζει την 40η -50η ηµέρα από την εκκόλαψη και 

συνήθως συνδυάζεται µε την αλλαγή δεξαµενής. 

 

 Ο υδάτινος ζωτικός χώρος καθορίζεται από µεγάλο αριθµό παραγόντων, οι 

οποίοι επηρεάζουν την ευζωία, την ανάπτυξη και την αναπαραγωγή των υδρόβιων 

οργανισµών. Στις πιο σηµαντικές παραµέτρους του υδάτινου περιβάλλοντος ανήκουν: 

Οι φυσικές παράµετροι όπως είναι η θερµοκρασία, η θολότητα, η ένταση και το φως. 

Οι χηµικές παράµετροι, όπως είναι τα ανόργανα άλατα και οι διαλυτές οργανικές 

ενώσεις. Τα χαρακτηριστικά του νερού που πρέπει να µελετηθούν για να κρίνουν µια 

υδάτινη µάζα κατάλληλη για καλλιέργεια ενός ή πολλών υδρόβιων οργανισµών είναι: 

Αρχικά η κατάσταση του νερού, µια υδάτινη µάζα πρέπει να ανανεώνεται. Γιατί µόνο 

µε την αποµάκρυνση του << χρησιµοποιούµενου >> νερού αποµακρύνονται κατά 

βάση τα προϊόντα του µεταβολισµού των ψαριών και τα υπολείµµατα των τροφών 

τους, των οποίων η παρουσία µέσα στο νερό εκτροφής προκαλεί µείωση της 

ποσότητας του οξυγόνου εξαιτίας της οξειδώσεως των οργανικών αυτών ουσιών και 

προσθήκης αµµωνίας που είναι τοξική. 

 

 Όλες οι δεξαµενές πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε µια παροχή νερού και 

αέρα, φωτισµό και ένα στόµιο απορροής. Όλες οι σωληνώσεις αποτελούνται από 

πλαστικά υλικά των οποίων η διάµετρος είναι ανάλογα των παροχών που 

απαιτούνται. Η απορροή του νερού γίνεται µέσω πλατιών επιφανειών , τουλάχιστον 

0,50 m³ εφοδιασµένο µε πλαγκτονικό δίχτυ µε µάτι 400µ , στο κέντρο του οποίου 

βρίσκεται ένας διάτρητος σωλήνας εκκένωσης. Η παροχή αέρα εξασφαλίζεται από 

ένα κύκλωµα διανοµής αέρα µε πωρόλιθους κατανεµηµένους στη δεξαµενή, ένας για 

κάθε m2 της επιφάνειας της. Η θέρµανση εξασφαλίζεται από πλευρικές αντιστάσεις 

τοποθετηµένες σε Pyrex, η ρύθµιση της θερµοκρασίας γίνεται µέσω ειδικού 

θερµοστάτη τοποθετηµένο µέσα στην δεξαµενή. 

 

Το κύκλωµα νερού είναι πολύ σηµαντικός παράγοντας. Σε γενικές γραµµές, η 

εκτροφή των νυµφικών σταδίων γίνεται υπό ελεγχόµενες συνθήκες θερµοκρασίας, 

γεγονός που προϋποθέτει την χρήση ηµίκλειστου κυκλώµατος νερού. Το ποσοστό  

ανακύκλωσης ποικίλλει ανάλογα µε την διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ της 

απαιτούµενης και εκείνης του αντλούµενου νερού καθώς και µε την ηλικία των 

ψαριών. Ο συνήθης βαθµός ανακύκλωσης είναι 30-70%.  

 

Η θερµοκρασία του νερού είναι από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες για 

όλους τους ποικιλόθερµους υδρόβιους οργανισµούς. Η θερµοκρασία δρα άµεσα στη 

γενική δραστηριότητα τους (µεταβολισµός, κυκλοφορικό, αναπνευστικό, 

απεκκριτικό, αναπαραγωγικό, ανοσοποιητικό κα) και έµµεσα στην περιεκτικότητα 

του διαλυµένου οξυγόνου στο νερό. Ο ρυθµός ανάπτυξης είναι ταχύς στους 20-22°C 

αλλά οι δαπάνες θέρµανσης και οι κίνδυνοι ασθενειών και µόλυνσης του 

περιβάλλοντος εκτροφής είναι µεγάλοι. Αντιθέτως στους 17-19°C ο ρυθµός αύξησης 

είναι βραδύτερος αλλά οι κίνδυνοι είναι µικρότεροι. Συνήθως η καλλιέργεια της 

τσιπούρας πραγµατοποιείται σε θερµοκρασίες 22-24°C. Για αυτές τις θερµοκρασίες η 

κρίσιµη περίοδος πρώτης διατροφής είναι µεταξύ 3ης/4ης - 7ης /8ης ηµέρας για την 
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τσιπούρα και 3ης/4ης – 5ης/6ης ηµέρας για το λαβράκι. Αργότερα οι θερµοκρασίες 

µειώνονται σταδιακά και διατηρούνται σε µικρότερες τιµές.  

 

Η τιµή του pH του νερού µας δηλώνει πόσα γραµµάρια κατιόντων υδρογόνου 

περιέχει ένα λίτρο νερού. Όταν οι διακυµάνσεις βρίσκονται στα όρια 7,5- 8.5 είναι 

αποδεκτές και είναι συνήθως ακίνδυνες. Τιµές  κάτω από 6-6,5 ή πάνω από 8,5 

ανάλογα µε την ηλικία είναι επικίνδυνες. 

 

Η αλατότητα του νερού που χρησιµοποιείται εξαρτάται από τους ακόλουθους 

παράγοντες : Αλατότητα του αντλούµενου νερού. Πιθανή χρησιµοποίηση γλυκού 

νερού υψηλής θερµοκρασίας σαν µέσο θέρµανσης του θαλασσινού νερού µε την 

χρησιµοποίηση ή όχι εναλλακτικών θερµότητας.  

 

Προέλευση των ζωοπλακγτονικών οργανισµών που χρησιµοποιούνται ( 

γλυκά, υφάλµυρα, αλµυρά νερά). Μέχρι σήµερα οι καλλιέργειες τσιπούρας 

πραγµατοποιούνται µε επιτυχία σε αλατότητες 7-40% και 22-40%. 

 

Η περιεκτικότητα της αµµωνίας στο νερό θεωρείται ένα από τα βασικότερα 

στοιχεία για την αξιοποίηση της καλλιέργειας των υδρόβιων οργανισµών. Η ύπαρξή 

της θεωρείται ότι είναι έντονα τοξική. Η συγκέντρωση της ολικής αµµωνίας στο νερό 

30 της καλλιέργειας εξαρτάται από την εκτρεφόµενη βιοµάζα και το είδος της 

χορηγούµενης τροφής (ζωντανή ή τεχνητή). Αύξηση της τιµής της συγκέντρωσης της 

ολικής αµµωνίας παρατηρείται κατά τη διάρκεια της ηµέρας µετά τη χορήγηση της 

τροφής. Το επίπεδο της ολικής αµµωνίας ελέγχεται συνεχώς και ρυθµίζεται µέσω του 

ρυθµού εναλλαγής του νερού ώστε να µην υπερβαίνει τη µέγιστη συγκέντρωση 100- 

120 µg/lit για τις συνήθεις τιµές του θαλασσινού pH (8,0-8,3). Ο παράγοντας αυτός 

είναι πολύ σηµαντικός στην καλλιέργεια και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο 

του. 

 

 Το διαλυµένο στο νερό οξυγόνο είναι ένα από τα σπουδαιότερα διαλυµένα 

αέρια του νερού. Η διαλυτότητά του εξαρτάται από τη θερµοκρασία, από την 

αλατότητα, από το υψόµετρα και από τη βαροµετρική πίεση. Με την αύξηση της 

θερµοκρασίας και της αλατότητας η διαλυτότητα του οξυγόνου στο νερό µειώνονται, 

ενώ αντίθετα µε την αύξηση της πίεσης η διαλυτότητα αυξάνεται. Η απώλεια του 

οξυγόνου εξαρτάται και από το βαθµό της ρύπανσης του νερού. Μια υδάτινη µάζα 

κρίνεται κατάλληλη όταν το διαλυµένο οξυγόνο παρέχεται σε επάρκεια. Όταν τα 

επίπεδα κορεσµού του νερού κατέρχονται κάτω από το 70% σε οξυγόνο τότε η 

καλλιέργεια ανάλογα µε το είδος πρέπει να περιοριστεί. Η ποσότητα του διαλυµένου 

οξυγόνου στο νερό οξυγόνου πρέπει να είναι ίση µε 80-100% της τιµής του βαθµού 

κορεσµού. Το ελάχιστο ανεκτό είναι 55%. Ο έλεγχος της περιεκτικότητας σε οξυγόνο 

είναι συχνός και η ρύθµισή του συντελείτε µέσω της παροχής του νερού και της 

παροχής αέρα.  
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Γενικός σχολιασµός: Όπως για την θερµοκρασία οι απόψεις είναι διχασµένες, 

έτσι και για το ποσοστό ανανέωσης του νερού ισχύει το ίδιο. Ο Girin,1980, προτείνει 

10-25% ανανέωση ανά ώρα µέχρι την 40η ηµέρα και κατόπιν προοδευτική αύξηση 

µέχρι 60% την 80η ηµέρα. Τα Γαλλικά Ερευνητικά Κέντρα προτείνουν 5% 

ανανέωση/ώρα στην αρχή του νυµφικού σταδίου και 50 % µόλις αρχίσει η αποκοπή 

από τις ζωντανές τροφές. Στην πράξη ο συνήθης ρυθµός αλλαγής του νερού της 

δεξαµενής είναι µια πλήρης αλλαγή του κάθε 3-4 ώρες στη διάρκεια του σταδίου της 

πρώτης διατροφής, φθάνοντας µέχρι την πλήρη εναλλαγή κάθε ώρα κατά τον 

απογαλακτισµό. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της διατροφής µε 

rotifers και κυρίως τις πρώτες δύο ηµέρες σταµατά η εναλλαγή του νερού για 1-2 

ώρες ώστε τα θηράµατα να µη παρασέρνονται στην απορροή και να 31 είναι 

περισσότερο διαθέσιµα για τις νύµφες. Αντιθέτως, κατά την χορήγηση τεχνητής 

τροφής αµέσως µετά το γεύµα, η ανανέωση του νερού γίνεται περισσότερο έντονη. 

Τέλος, µε τον ρυθµό εναλλαγής του νερού συνδέεται και το µέγεθος του µατιού στο 

φίλτρο της απορροής το οποίο δεν παραµένει σταθερό αλλά αλλάζει µε µεγαλύτερο 

ακολουθώντας την αλλαγή του µεγέθους τόσο των χορηγούµενων θηραµάτων όσο 

και των νυµφών.  

Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει επιστηµονικά τεκµηριωµένη άποψη όσον αφορά τον 

προσδιορισµό της καλύτερης έντασης αερισµού. Κατά συνέπεια η ρύθµιση της 

παροχής του αέρα γίνεται ως επί τον πλείστον µε καθαρά εµπειρικό τρόπο. Γεγονός 

είναι ότι ο ρόλος του αέρα είναι καθαρά µηχανικός και η ανακρίβεια σχετικά µε τις 

ποσότητες που απαιτούνται δεν αποτελεί περιοριστικό παράγοντα. Παρά ταύτα 

πρέπει να σηµειωθεί ότι οι υψηλές παροχές παρεµποδίζουν την λήψη τροφής και 

εξασθενίζουν τις νύµφες. Η γενική αρχή που ακολουθείται είναι η ρύθµιση του 

αερισµού αλλά και του ρεύµατος που δηµιουργείται από την παροχή νερού να 

επιτρέπει στις νύµφες να αποφεύγουν την παράσυρσή  τους.  

Αρχικά η εκτροφή των νυµφών διεξαγόταν σε νερά εµπλουτισµένα µε 

φυτοπλακγτονικούς οργανισµούς επειδή επικρατούσε η άποψη ότι τα ψάρια 

καταναλώνουν φυτοπλαγκτόν. Όµως, σιγά-σιγά η µέθοδος αυτή εγκαταλείφθηκε 

γιατί αποδείχθηκε πολυδάπανη και δύσκολη, ενώ ταυτόχρονα διαπιστώθηκε ότι το 

φυτοπλαγκτόν δεν υπεισέρχεται στην τροφική αλυσίδα της τσιπούρας. Σήµερα οι 

καλλιέργειες διεξάγονται σε νερό απόλυτα διαυγές. Παρόλα αυτά ορισµένοι 

παραγωγοί προσθέτουν στις δεξαµενές καλλιέργειας της τσιπούρας µικροφύκη. 

Σκοπός αυτής της ενέργειας είναι η διατροφή των θηραµάτων και παράλληλα η 

δηµιουργία ενός σταθερού περιβάλλοντος. Στην περίπτωση αυτή είναι προφανές ότι η 

φωτοπερίοδος γίνεται 24 ώρες.  

Από την στιγµή που τα νεαρά ιχθύδια προσαρµοσθούν στην συνθετική τροφή, 

θεωρητικά είναι ικανά να τοποθετηθούν στις δεξαµενές προπάχυνσης. Λέγοντας 

προπάχυνση εννοούµε το στάδιο εκείνο της εκτροφής που αφορά την ανάπτυξη των 

νεαρών ιχθυδίων τα οποία παράγονται στα εκκολαπτήρια ζυγίζουν µερικά mg και 

συνεχίζουν να εκτρέφονται µέχρι την απόκτηση ενός βάρους 5-10gr ή ακόµη και 

20gr. Η εφαρµογή της προπάχυνσης έχει γίνει κλασσική ενέργεια όλων σχεδόν των 

ιχθυοπαραγωγών. Έχει θεωρηθεί εντελώς αναγκαία όταν η πάχυνση πρόκειται να 

πραγµατοποιηθεί σε κλωβούς. Στις χερσαίες µονάδες πάχυνσης ειδικό τµήµα των 

εγκαταστάσεων αφιερώνεται στη προπάχυνση. Αντικειµενικός σκοπός της 32 

προπάχυνσης είναι η προσαρµογή και ο εγκλιµατισµός των νεαρών ιχθυδίων στις 

εξωτερικές συνθήκες εκτροφής.  
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Οι συνθήκες εκτροφής κατά την προπάχυνση είναι : 

 Η ποιότητα του νερού: ∆ηλαδή η θερµοκρασία η χαµηλότερη 11-15, η 

µεγαλύτερη 29 και η βέλτιστη 23-27. Το διαλυµένο οξυγόνο το χαµηλότερο 3mg/lit 

το µέγιστο είναι ο κορεσµός και το βέλτιστο είναι 90% β.κ. Η αλατότητα η 

χαµηλότερη πρέπει να είναι 0,5% και η βέλτιστη είναι 18-30%. Το pH το χαµηλότερο 

είναι 7,5, το µέγιστο 7,7 και το βέλτιστο 8,3. Τα αµµωνιακά πρέπει να είναι µηδενικά 

και το µέγιστο 1mg/lit. Τέλος, η αµµωνία πρέπει να είναι µηδενική. 

 

 Η πυκνότητα εκτροφής στην αρχή της προπάχυνσης είναι συνήθως 1- 

3kg/m3 και µπορεί να φθάσει στις δεξαµενές µέχρι 30kg/m3 στο τέλος του κύκλου 

εκτροφής. Από διάφορα πειράµατα που έχουν πραγµατοποιηθεί έχει διαπιστωθεί ότι 

τα καλύτερα αποτελέσµατα χωρίς πρόσθετη οξυγόνωση του νερού είναι οι 

πυκνότητες µέχρι 7 kg/m3 στο τέλος του κύκλου και για ιχθύδια µέχρι 10-15gr. Η 

πυκνότητα των ιχθυδίων στις δεξαµενές προπάχυνσης εξαρτάται κυρίως από την 

παροχή και εναλλαγή του νερού, η οποία είναι τέτοια ώστε η ελάχιστη συγκέντρωση 

οξυγόνου να είναι 3mg/lit. Υπολογίζοντας την κατανάλωση του οξυγόνου από τα 

ιχθύδια σε αυτό το στάδιο βρέθηκε ότι είναι 0,266+_0,053mgO2/kg/h για την 

τσιπούρα (Dosdat,1984). Εποµένως, για να διατηρηθεί µια ελάχιστη συγκέντρωση 

της τάξης του 3 mg/lit πρέπει η ανανέωση του νερού να είναι ανάλογη ή το νερό να 

οξυγονώνεται. Η ακόλουθη σχέση βιοµάζας-παροχής νερού για πυκνότητα 30 kg/m3 

είναι 1,67 kg/m3/h, αλλά επισηµαίνεται ότι µια συµπληρωµατική οξυγόνωση είναι 

αναγκαία όταν η θερµοκρασία ξεπεράσει τους 25 βαθµούς ακόµα και αν η σχέση 

πυκνότητας-παροχής είναι 1 kg/m3/h. Πρακτικά η ανανέωση του νερού κατά την 

προπάχυνση κυµαίνεται µεταξύ 0,5-4 αλλαγές του όγκου ανά ώρα για πυκνότητες 

από 1 kg/m3 µέχρι 15 kg/m3 (Barnabe 1989).  

 

Ο ήλιος είναι η κύρια πηγή φωτός και εποµένως ενέργειας. Η ακτινοβολία που 

εισέρχεται στα υδάτινα οικοσυστήµατα έχει µεγάλη σηµασία για την ανάπτυξη των 

υδρόβιων οργανισµών, δηλαδή για την παραγωγικότητα. Το φως επιδρά άµεσα στον 

εγκλιµατισµό, στον ρυθµό ανάπτυξης, στην γεννητική ωριµότητά τους και τέλος 

στην ανάπτυξη των εµβρύων. Η παρεµπόδιση της εισόδου των ηλιακών ακτίνων στα 

νερά µε την παρουσία σε αυτά διαφόρων αιρούµενων σωµατιδίων έχει ως 33 

αποτέλεσµα τη µείωση της αποδοτικότητάς τους. Η υψηλότερη παραγωγή βιοµάζας 

στα νερά παρατηρείται σε φορτίο µε θολότητα της τάξεως των 25mg/l. Αν το φορτίο 

αυξηθεί στα 100mg/l η βιοµάζα µειώνεται στο 1/5. Η έλλειψη φωτός προκαλεί 

προβλήµατα στον εντοπισµό της τροφής και τον προσανατολισµό των ψαριών. Η 

έλλειψη φωτός επιδρά έµµεσα. Άµεση επίδραση µε σοβαρές βλάβες διαπιστώνονται 

στις ιχθυοτροφικές µονάδες, στις οποίες υπάρχει πολύ φως.  

 

Γενικά τα ψάρια αποφεύγουν τις περιοχές µε µεγάλη ένταση φωτός, διότι 

διαφορετικά υπόκεινται σε καταπόνηση µε τις γνωστές επιπτώσεις της. Η 

διαπερατότητα του φωτός στα νερά µετριέται µε το δίσκο του Secchi. Η σηµασία του 

φωτοκλίµατος για την εντατική εκτροφή των ψαριών είναι πολύ µεγάλη εφόσον 

ρυθµιστούν η ένταση του φωτός, η διάρκεια της ακτινοβολίας, η επιφάνεια της σκιάς 

και η απορρόφηση των ηλιακών ακτίνων. Γενικά, τόσο µε την αλλαγή του νερού όσο 

και µε την τοποθέτηση λίθων από πορώδες υλικό για τη διασπορά του συµπιεσµένου 

αέρα ή καθαρού οξυγόνου στις δεξαµενές , η δηµιουργία ισχυρών ρευµάτων (άνω 
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των 10cm/sec) πρέπει να αποφεύγεται. Για το σκοπό αυτόν συνιστάται το καθαρό 

νερό να εισέρχεται στη δεξαµενή περιφερειακά και µε ταχύτητα µικρότερη των 2 

cm/sec. Παράλληλα οι πορώδεις λίθοι για τη διασπορά του συµπιεσµένου αέρα ή του 

καθαρού οξυγόνου µε την έναρξη προσφοράς τροφής πρέπει να τοποθετούνται σε 

επαφή µε τον πυθµένα και η παροχή του αέρα να µην υπερβαίνει τα 0,1 l/min. Στη 

συνέχεια και µόνο µετά τη 15η ηµέρα από την εκκόλαψη χρειάζεται να αρχίσει 

σταδιακά η αύξηση της παροχής έως τα 0,6 l/min. Σε όλη τη διάρκεια της εκτροφής 

των νυµφών το διαλυµένο στο νερό οξυγόνο δεν θα πρέπει να πέσει κάτω από τα 80 

έως 100% του επιπέδου κορεσµού.  

 

2.3 ΙΧΘΥΟΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Τα αυγά της τσιπούρας µετά την αποστείρωση µπορούν να τοποθετηθούν σε 

ειδικά δοχεία για την εκκόλαψη και στη συνέχεια να συλλεχθούν οι εκκολαφθείσεις 

προνύµφες και να τοποθετηθούν στις δεξαµενές  εκτροφής των νυµφών. Η τεχνική 

αυτή, όµως έχει σχεδόν εγκαταλειφθεί και κατά κανόνα τοποθετούνται για εκκόλαψη 

µέσα στην ίδια τη δεξαµενή που θα χρησιµοποιειθεί και για την εκτροφή των 

νυµφικών σταδίων στη συνέχεια. Στην περίπτωση που τα αυγά διασκορπιστούν 

απαλά στον ολικό όγκο της δεξαµενής, τότε τοποθετούνται για τη τσιπούρα τα 200 

αυγά/l . Στην περίπτωση που τοποθετηθούν για εκκόλαψη στα ειδικά δοχεία οι 

πυκνότητες τοποθέτησης των αυγών είναι από 10.000 έως 15.000 αυγά/l αντίστοιχα. 

Το νερό των δεξαµενών αυτών πρέπει να ανανεώνεται µε µια πλήρη αλλαγή την , ενώ 

µερικές ώρες πριν από την αναµενόµενη εκκόλαψη των αυγών η ανανέωση του νερού 

της δεξαµενής πρέπει να αυξηθεί και να φθάσει τις δυο πλήρεις αλλαγές την ώρα. Η 

αίθουσα για την εκτροφή των προνυµφών και νυµφών των ευρύαλων ειδών ιχθύων 

περιλαµβάνει κυκλικές δεξαµενές µε ελαφρά κωνικό πυθµένα διαφόρων όγκων από 2 

έως 16 m3 στις οποίες εκτρέφονται οι προνύµφες και νύµφες της τσιπούρας. Στις 

δεξαµενές αυτές τοποθετούνται απευθείας αυγά που συλλέγονται από τις 

υπερχειλίσεις των δεξαµενών παραµονής των γεννητόρων. Τα αυγά της τσιπούρας 

διασκορπίζονται στον συνολικό όγκο της δεξαµενής µε πυκνότητα 200 αυγών/l, είναι 

σφαιρικά µε διάµετρο  από 900 έως 1000 µm και φέρουν µια σταγόνα λαδιού. 

 

Η εκκόλαψη αρχίζει 48 ώρες από τη στιγµή της ωοτοκίας σε θερµοκρασία 16 

έως 17 και οι προνύµφες έχουν µήκος περί τα 3mm. Το 1/3 του σώµατός του 

καταλαµβάνεται από τον λεκιθικό σάκο, τα µάτια δεν έχουν χρωµατιστεί ακόµη, τα 

θωρακικά πτερύγια θα εµφανιστούν τη δεύτερη ηµέρα µετά την εκκόλαψη και το 

στόµα είναι κλειστό. Στις αµέσως επόµενες ηµέρες τα µάτια θα χρωµατιστούν, ο 

λεκιθικός σάκος θα σµικρύνει καθώς τα αποθέµατα του θα χρησιµοποιούνται για την 

κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της προνύµφης, το στόµα θα ανοίξει όταν το 

µήκος φτάσει τα 4mm περίπου, που συµπίπτει µε την 3η ηµέρα από την εκκόλαψη. 

Στο ίδιο µήκος σώµατος θα αρχίσει η πλήρωση της νηκτικής κύστης µε αέρα και το 

σώµα θα αρχίσει να καλύπτεται µε µελανηφόρα. 

 

Περί τη 15η ηµέρα από την εκκόλαψη το µήκος έχει φθάσει στα 5mm και 

έχει πραγµατοποιηθεί η ολοκλήρωση της πλήρωσης της νηκτικής κύστης µε 

ατµοσφαιρικό αέρα, ενώ την 20η ηµέρα από την εκκόλαψη το ουραίο πτερύγιο 35 
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αρχίζει να αναπτύσσεται και το σώµα καλύπτεται από πλήθος µελανηφόρων. Την 

40η έως 45η ηµέρα από την εκκόλαψη τα ραχιαία και κοιλιακά πτερύγια 

αναπτύσσονται ενώ τα λέπια κάνουν την εµφάνισή τους. Η νηκτική κύστη έχει 

φθάσει πλέον στο τελικό της µέγεθος.  

 

Η διαλογή µεγεθών θα πραγµατοποιηθεί στο τέλος της β’ νυµφικής ανάπτυξης 

παράλληλα µε τη µεταφορά των ιχθυδίων στις δεξαµενές προπάχυνσης . Στον ίδιο 

πληθυσµό η µεταµόρφωση για ορισµένα άτοµα µπορεί να επιτευχθεί νωρίτερα από 

τα άλλα. Έτσι, παρουσιάζεται µια σηµαντική διαφοροποίηση ως προς το µέγεθος του 

πληθυσµού η οποία επιβάλλει τη διαλογή των µεγεθών. Η διαλογή πραγµατοποιείται 

γρήγορα και συνιστάται στη µεταφορά του πληθυσµού σε ένα δοχείο από όπου έχουν 

τη δυνατότητα τα µικρού µεγέθους ψάρια να διαφύγουν (τοιχώµατα από ράβδους σε 

απόσταση 2-3mm µεταξύ τους). Στη συνέχεια τα µεγάλου µεγέθους άτοµα που 

παραµένουν στο δοχείο µεταφέρονται σε άλλη δεξαµενή. 

 

Στη διάρκεια της προπάχυνσης θα πρέπει να υπάρχουν στις δεξαµενές 

ιχθυδίων οι καλύτερες περιβαλλοντικές συνθήκες ως προς την ποιότητα και το ρυθµό 

ανανέωσης του περιεχοµένου νερού των δεξαµενών. Παράλληλα δεν θα πρέπει να 

δηµιουργηθούν στα ιχθύδια συνθήκες έντασης εξαιτίας του συνωστισµού ή της 

έλλειψης διαλυµένου στο νερό οξυγόνο ή της προσφοράς ακατάλληλης τροφής. 

 

2.4 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ  

Με τον όρο ιχθυοτροφές εννοούνται όλα τα είδη ζωντανών ή όχι, βιοµηχανικής 

ή όχι προελεύσεως, που ως τροφές µπορεί να χορηγηθούν σε εκτρεφόµενους 

πληθυσµούς ιχθύων, ανεξάρτητα από το είδος, τον διατροφικό τύπο, την ηλικία-

µέγεθος και τη φυσιολογική τους κατάσταση, κατά την εφαρµογή οποιουδήποτε 

συστήµατος παραγωγής που χαρακτηρίζεται από πλήρως ή µερικώς ελεγχόµενη 

διατροφή των ιχθύων. Με τη χορήγηση καθορισµένης ηµερησίως ποσότητας 

ιχθυοτροφής επιδιώκεται η κάλυψη των ιχθύων σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά 

µε ταυτόχρονη επίτευξη του µηχανικού τους κορεσµού και εξασφάλιση της οµαλής 

ροής των διεργασιών της πέψεως και της απορροφήσεως των προϊόντων τους καθώς 

και της οµοιοστασίας των διαφόρων λειτουργιών του οργανισµού τους.  

Όπως έχει αποδειχθεί, η κυρίαρχης σηµασίας εµπλοκή της διατροφής στη 

διαµόρφωση της εκάστοτε χηµικής συστάσεως του σώµατος ιχθύων εκπεφρασµένη 

στο σύνολο των ατόµων εκτρεφόµενων πληθυσµών, καθορίζεται σχεδόν εξίσου 

σηµαντικά από όλες τις συνιστώσες της διαδικασίας της διατροφής, ιδιαίτερα κατά 

την εφαρµογή των εντατικών και υπερεντατικών συστηµάτων παραγωγής τους. Η 

χηµική σύσταση της τροφής, η συνολική ηµερήσια ποσότητά της, ο αριθµός και η 

συχνότητα των ηµερήσιων γευµάτων και ο τρόπος παροχής της τροφής µπορεί να 

προκαλέσουν, σε συνδυασµό µε την αύξηση του σωµατικού µεγέθους-ηλικίας, 

συγκριτικά σηµαντικές διαφοροποιήσεις στα επίπεδα πολλών από τα συστατικά του 

σώµατος των εκτρεφόµενων πληθυσµών.  

Σε ότι αφορά τη χηµική σύσταση της τροφής, µπορεί να αναφερθεί ότι η 

εµπλοκή της δεν περιορίζεται µόνο στη διαφοροποίηση της σχέσεως ποσοστών 

λίπους και νερού, αλλά και σε ουσιώδεις µεταβολές και των πρωτεϊνών τόσο σε 
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επίπεδο του συνόλου του σώµατός τους όσο και σε επίπεδο των φιλέτων τους. Η 

διατροφή σε συνδυασµό µε τη χηµική σύσταση του νερού εκτροφής (σκληρότητα, 

αλατότητα, ρύπανση) µπορεί να επηρεάσουν την περιεκτικότητα ολόκληρου του 

σώµατος των εκτρεφόµενων ιχθύων κυρίως σε λίπος-νερό, σε λιπαρά οξέα αλλά και 

σε ιχνοστοιχεία, σε βιταµ ίνες και σε πρωτεΐνες. 

 Από τα προαναφερόµενα καθίσταται σαφές ότι κατά την ελεγχόµενη εκτροφή 

των ιχθύων η διαµόρφωση όλων των οργανοληπτικών τους ιδιοτήτων και ιδιαίτερα 

εκείνη που σχετίζεται άµεσα µε τη χηµική σύσταση της σάρκας και των σάρκας και 

των αυγών επηρεάζεται ή µπορεί να καθοριστεί σηµαντικά από τη διατροφή τους. Η 

37 σχέση µεταξύ της χηµικής συστάσεως του σώµατος των ιχθύων και εκείνης της 

προσλαµβάνουσας τροφής τους είναι τόσο ιδιαίτερα στενή ώστε γενικά 

χαρακτηριζόµενη από σηµαντικές µεταξύ τους ποιοτικές οµοιότητες και αξιόλογες 

ποσοτικές διαφορές, εκφράζει τα αποτελέσµατα της θεµελιώδους σηµασίας εµπλοκής 

της τροφής στο σύνολο των µεταβολικών διεργασιών που επιτελούνται στο σώµα 

των ιχθύων καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής τους.  

Η προέλευση των τροφών µπορεί να είναι αποκλειστικά φυτικής ή ζωικής 

προελεύσεως ή σύνθετες σχεδόν ανεξάρτητα από τα ποσοστά αναµείξεως φυτικών 

και ζωικών υλών. Στις φυτικές περιλαµβάνονται φυτοπλαγκτονικοί οργανισµοί 

καθώς και βλαστοί ,φύλλα και καρποί υδρόβιων και υδροχαρών φυτικών 

οργανισµών. Οι φυτοπλαγκτονικοί οργανισµοί προορίζονται για τη διατροφή 

φυτοπλαγκτονοφάγων ιχθύων ή για τα πρώτα στάδια των ιχθύων. Στις ζωικές, εκτός 

από τους ζωοπλαγκτονικούς οργανισµούς που ως επί το πλείστον χορηγούνται 

ζωντανοί, µπορεί να περιλαµβάνονται ζωικές ύλες, νωπές, επεξεργασµένες ή 

µορφοποιηµένες, κυρίως υδρόβιας προελεύσεως. Προορίζονται για τη διατροφή 

σχεδόν όλων των βιολογικών σταδίων των σαρκοφάγων ιχθύων κατά την εφαρµογή 

όλων των συστηµάτων παραγωγής.  

Στις µικτές, των οποίων συνήθως η µορφή είναι προϊόντα συµπήξεως διαφόρων 

µεγεθών, περιλαµβάνονται οι ιχθυοτροφές των οποίων η σύνθεση χαρακτηρίζεται 

από ποικίλα ποσοστά υλών φυτικής, ζωικής και ανόργανης προελεύσεως. 

Χορηγούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε τα ποσοστά συµµετοχής των φυτικών 

υλών, κυρίως κατά την κύρια εκτροφή παµφάγων και σαρκοφάγων ιχθύων στη 

διάρκεια εφαρµογής όλων των συστηµάτων παραγωγής (εκτός του εκτατικού). Στις 

ζωικές ύλες των µικτών ιχθυοτροφών µπορεί να περιληφθούν (συνήθως µε µορφή 

αλεύρων) ζωικές πρώτες ύλες ή υποπροϊόντα ζωικής προελεύσεως υδρόβιων και 

χερσαίων οργανισµών, ενώ στις φυτικές άλευρα φυτικών ιστών κυρίως χερσαίας 

προελεύσεως. Επίσης, οι ιχθυοτροφές µπορεί να διαιρεθούν σε ζωντανές 

(φυτοπλαγκτονικοί και ζωοπλαγκτονικοί οργανισµοί) και µη (απλές ή σύνθετες) και 

σχεδόν πάντοτε θεωρούνται ενιαίες (πρέπει να χαρακτηρίζονται από την ιδιότητα 

ταυτόχρονης καλύψεως των αναγκών συντηρήσεως και παραγωγής των 

εκτρεφόµενων ιχθύων).  

Οι ενιαίες σε ορισµένες περιπτώσεις (ανάλογα µε τον διατροφικό τύπο του 

εκτρεφόµενου ιχθύος και το εφαρµοζόµενο σύστηµα παραγωγής του) µπορεί να 

θεωρηθούν είτε ως ιχθυοτροφές απλής διατροφής, αποτελούµενες µόνο από απλές  

φυτικής προελεύσεως χονδροειδείς ζωοτροφές ή µόνο από σύνθετες συµπυκνωµένων 

ζωοτροφών, είτε ως µικτής διατροφής, συνδυάζοντας χονδροειδείς και 

συµπυκνωµένες ζωοτροφές. Γενικά, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων 

κατά την κύρια εκτροφή, εφαρµόζοντας εντατικά και υπερεντατικά συστήµατα 
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παραγωγής, οι ιχθυοτροφές είναι ενιαίες, µη ζωντανές, σύνθετες και απλής 

διατροφής.  

Από την άποψη του ποσοστού της υγρασίας-νερού που περιέχουν οι µη 

ζωντανές ιχθυοτροφές µπορεί να διακριθούν σε ξηρές, µε ποσοστό υγρασίας-νερού 

από περίπου 8 έως 12%, σε ηµίξηρες, µε ποσοστό υγρασίας-νερού από περίπου 12 

έως 75% και σε υγρές, µε ποσοστό υγρασίας-νερού από περίπου 75 έως 90%. Οι 

ξηρές ιχθυοτροφές µπορεί να είναι απλές φυτικές ή ζωικές ή σύνθετες και µπορεί να 

χορηγούνται µε µορφή αλεύρων ή συµπήκτων. Οι σύνθετες αποτελούνται από 

επιλεγέντα, ποιοτικά και ποσοτικά, συνδυασµό ζωοτροφών και χορηγούνται είτε 

ύστερα από ανάµειξη (άλευρα) είτε ύστερα από σύµπηξη ακολουθούµενη ή όχι από 

εξώθηση ή διόγκωση (σύµπηκτα). Τα σύµπηκτα µπορεί να είναι βυθιζόµενα ή 

επιπλέοντα κυλινδρικού ή άλλου σχήµατος και ποικίλου µεγέθους.  

Επίσης, στα σύµπηκτα περιλαµβάνονται και οι κόκκοι ποικίλης διαµέτρου 

εγκυστωµένοι ή όχι, τα τρίµµατα και οι νιφάδες. Στις ηµίξηρες περιλαµβάνονται 

πολτοί αλεύρων µε ποικίλα ποσοστά υγρασίας-νερού, οι οποίοι µπορεί να 

χορηγούνται νωποί ή µετά από συντήρησή τους στην κατάψυξη ή ως µορφοποιηµένα 

σύµπηκτα µετά από επεξεργασία εξωθήσεως τους, ενώ στις υγρές περιλαµβάνονται 

υδάτινα αιωρήµατα και αραιοί πολτοί. Ανάλογα µε τη φυσική τους κατάσταση οι 

ιχθυοτροφές διακρίνονται σε νωπές και συντηρηµένες. 

 Στις νωπές περιλαµβάνονται φυτικής κυρίως όµως ζωικής προελεύσεως 

προϊόντα ή υποπροϊόντα των οποίων η χορήγηση προϋποθέτει κατάλληλο 

υγειονοµικό έλεγχο ή και βρασµό για την αποφυγή µεταδόσεως νοσηµάτων στους 

εκτρεφόµενους πληθυσµούς των ιχθύων. Στις συντηρηµένες περιλαµβάνονται όλες οι 

προηγούµενες (κυρίως ζωικής προελεύσεως) που χορηγούνται ύστερα από 

συντήρησή τους (κυρίως κατάψυξη). Όλες οι κατά περίπτωση χορηγούµενες, µε την 

έννοια του σιτηρεσίου ιχθυοτροφές θα πρέπει να είναι ισόρροπες ως προς τις ανάγκες 

(θρεπτικές, ενεργειακές και ξηρά ουσία) των εκτρεφόµενων ιχθύων, να είναι 

εύπεπτες, να εξασφαλίζουν την υγεία και τη διαρκή οµοιοστασία του οργανισµού 

τους και να προάγουν τον ρυθµό αναπτύξεως και την ποιότητα του τελικού προϊόντος 

(σάρκας ή γεννητικού υλικού) των ιχθύων, προκαλώντας την ελάχιστη δυνατή 

επιβάρυνση του υδάτινου περιβάλλοντος.  

Επισηµαίνεται ότι επειδή η κυριολεκτικά πλήρης κάλυψη των εκτρεφόµενων 

πληθυσµών ενός είδους ιχθύων σε θρεπτικά συστατικά, σε ενέργεια και σε ξηρά 

ουσία είναι ανέφικτη, λόγω των σχεδόν συνεχώς µεταβαλλόµενων αναγκών τους, 

ακόµη και ηµερησίως, ανάλογα µε το βιολογικό τους στάδιο-ηλικία και τη 

φυσιολογική και υγιεινή τους κατάσταση σε συνδυασµό µε µεταβολές των τιµών των 

διαφόρων περιβαλλοντικών παραγόντων που συνήθως επικρατούν κατά την εκτροφή 

τους. Θα πρέπει οι χορηγούµενες ιχθυοτροφές να επιδέχονται βελτίωσης ακόµη και 

κατά τη διάρκεια της εκτροφής, ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της αξιολογήσεως 

συγκεκριµένων και επαρκούς αξιοπιστίας παραµέτρων. Σ’αυτές περιλαµβάνονται 

µακροσκοπικές καθώς και παράµετροι που εντάσσονται στην οµάδα των κλινικών 

διαγνωστικών εξετάσεων, οι οποίες θα πρέπει να πραγµατοποιούνται σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα. 

 Γενικά, οι ιχθυοτροφές θα πρέπει, πέραν της ισόρροπης ιδιότητάς τους, να 

χαρακτηρίζονται και από ανάλογη µε τον διατροφικό τύπο των ιχθύων κορεστική 

ικανότητα ώστε να εξασφαλίζεται όχι µόνο η θρεπτική και ενεργειακή τους κάλυψη 

αλλά και να µην τους προκαλείται δυσπεψία ή και εµετός.  
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Επίσης, οι ιχθυοτροφές θα πρέπει να διαµορφώνουν συνθήκες οµαλής 

λειτουργίας του εντέρου, ώστε να µειώνονται στο ελάχιστο οι πιθανότητες 

προκλήσεως διάρροιας ή δυσκοιλιότητας και να επιλέγονται µε βάση τον διατροφικό 

τύπο των ιχθύων και από την καθοριζόµενη πεπτικότητα των οργανικών ουσιών τους, 

την πεπτικότητά τους σε ελκυστικές για κάθε είδος ουσίες καθώς και µε την 

πληρέστερη δυνατή εξασφάλιση καλής ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων.  

Η τσιπούρα είναι σαρκοφάγος ιχθύς, διατρεφόµενος ανάλογα µε την ηλικία 

του, µε ζωοπλαγκτονικούς οργανισµούς, πολύχαιτους, αµφίποδα, γαστερόποδα 

µαλάκια, καρκινοειδή και κατάλληλου µεγέθους ιχθύς. Όπως έχει αποδειχθεί, τα 

λεκιθοφόρα αλλά και τα ατελή ιχθύδια της τσιπούρας χαρακτηρίζονται από αρκετά 

ικανοποιητικού επιπέδου πεπτικές ικανότητες, οι οποίες τα καθιστούν ικανά να 

αξιοποιήσουν επαρκώς την τροφή τους από την έναρξη λήψεως εξωτερικής τροφής.  

Τονίζεται ότι η σχεδόν πλήρης ανατοµική µορφοποίηση και εποµένως 

λειτουργική συµβολή του στοµάχου της τσιπούρας στις διεργασίες της πέψεώς της 

παρατηρείται περίπου 40 ηµέρες µετά την εκκόλαψη των αυγών. Η περιεχόµενη 

ενέργεια ανά αυγό ( 39-50 mu/g ξέρας ουσίας) της τσιπούρας έχει υπολογισθεί σε 1 J, 

η οποία µειώνεται κατά περίπου 7% κατά την εκκόλαψη από το στάδιο της 

γονιµοποιήσεως. Οι ανάγκες των αναπτυσσόµενων ατόµων της τσιπούρας για την 

επίτευξη µέγιστης ανάπτυξης, εκτιµώνται στο επίπεδο του 50-55% µε την 

προϋπόθεση πλήρους καλύψεως των ιχθύων όχι µόνο σε απαραίτητα και µη αµινοξέα 

αλλά και σε ότι αφορά τις απαιτήσεις τους σε ενέργεια. Καθίσταται σαφές ότι οι 

περιεχόµενες στις χορηγούµενες τροφές πρωτεΐνες πρέπει, από την άποψη της 

ποιότητάς τους, να είναι υψίστης βιολογικής αξίας ή σε κάθε περίπτωση να 

ανταποκρίνονται όσο είναι δυνατόν περισσότερο στις απαιτήσεις των διεργασιών της 

φυσιολογίας θρέψεως του ιχθύος αυτού.  

Το γεγονός αυτό επιβάλλει τη χρησιµοποίηση πρωτεϊνούχων πρώτων υλών 

προερχόµενων πρωτίστως από το θαλάσσιο περιβάλλον ( ιχθυάλευρων θαλάσσιων 

ιχθύων) αφενός και αφετέρου τη συµµετοχή, κατά την κατάρτιση των σιτηρεσίων, 

κατάλληλου επιπέδου αλλά και ποιότητας και των άλλων θρεπτικών συστατικών, 

ιδιαίτερα των λιπών. Οι ανάγκες της τσιπούρας ποσοτικά και ποιοτικά σε λίπη 

διαφοροποιούνται ανάλογα µε το βιολογικό τους στάδιο. Η ποσοτικά ή και αναλογικά 

διαφοροποιούµενη παρουσία ωστόσο των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων της σειράς 

των ω-3 έχει αποδειχθεί απαραίτητη σε όλα τα βιολογικά της στάδια.  

Τα συνιστώµενα ποσοστά των λιπών στα σιτηρέσια-τροφές σχεδόν όλων των 

βιολογικών σταδίων της τσιπούρας µπορεί να κυµαίνονται από 8/10% έως 20/22% 

(σε σιτηρέσια µε υγρασία περίπου 9%-10%), εξαρτώµενα τόσο από τη σύστασή τους 

και την προέλευσή τους όσο και από τη γενικότερη παρουσία και των άλλων 

θρεπτικών συστατικών καθώς και από τις συνθήκες εκτροφής αλλά και από την 

επιδίωξη των παραγωγών, σχετικά µε την ποιότητα του τελικού προϊόντος σε 

συνδυασµό µε τον επιδιωκόµενο ρυθµό αναπτύξεως των εκτρεφόµενων πληθυσµών. 

 Ισχυρές ενδείξεις διαφοροποιήσεως των ενεργειακών αναγκών και γενικότερα 

των µεταβολικών διεργασιών αλλά και της φυσιολογίας της τσιπούρας µπορεί να 

προκύψουν και από περιβαλλοντικούς παράγοντες καθώς και από τις συνθήκες 

εκτροφής, ιδιαίτερα όταν αυτές συνδέονται µε την ηθολογία της διαβιώσεώς της και 

την αντίδρασή της σε καταστάσεις stress.  

Πιο συγκεκριµένα, θα µπορούσε να αναφερθεί ότι ο συνδυασµός ή όχι σχετικά 

χαµηλών θερµοκρασιών, διατροφής σε κορεσµό, σχετικά υψηλών επιπέδων 
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συµµετοχής στη χορηγούµενη τροφή ολικών λιπαρών ουσιών µε σχετικά αυξηµένα 

ποσοστά πολυακόρεστων λιπαρών οξέων(ω-3, ω-6), ακατάλληλου χρωµατισµού των 

δεξαµενών εκτροφής και σχετικά υψηλής παρουσίας ΄΄αιωρούµενων΄΄ σωµατιδίων 

στο νερό εκτροφής προκαλεί συνήθως την εµφάνιση υψηλών επιπέδων θνησιµότητας 

που, όπως έχει αποδειχθεί, οφείλονται στη συσσώρευση λίπους στους ιστούς του 

πεπτικού σωλήνα η οποία προκαλώντας σταδιακή αλλοίωση της ιστολογικής τους 

υφής, πιθανότατα διευκολύνει την προσβολή των ιχθύων από παθογόνους 

οργανισµούς, που ενισχύεται από τη χαµηλή θερµοκρασία του νερού.  

Μέχρι σήµερα για την εκτροφή των νυµφών των ευρύαλων ειδών ιχθύων 

χρησιµοποιούνται ζωντανές τροφές, η παραγωγή των οποίων στηρίζεται στην 

ακόλουθη φυσική αλυσίδα : α)Νερό + Θρεπτικά άλατα + φως + CO2 -> 

Φυτοπλαγκτόν , β)ζωοπλαγκτόν αποτελούµενο από τροχόζωα και ναύπλιους καθώς 

και µεταναυπλίους της Artemia. Η προσφορά αυτών των τροφών στις νύµφες της 

τσιπούρας χρονικά πραγµατοποιείται ως εξής: Πρώτον φυτοπλαγκτόν και τροχόζωα 

από την 3η ηµέρα της εκκόλαψης και µέχρι την 30η ηµέρα.  

 

Αρχικά στις νύµφες της τσιπούρας τις πρώτες 10 ηµέρες από την έναρξη 

πρόσληψης τροφής τα τροχόζωα προσφέρονται µε πυκνότητα 5 ατόµων/ml και στη 

συνέχεια φθάνουν ή και υπερβαίνουν τα 10 άτοµα/ml. Επειδή το άνοιγµα του 

στόµατος της τσιπούρας είναι περί τα 100µm, χρειάζεται η παρουσία νεαρών 

τροχοζώων του είδους Brachionus plicatilis ή ενήλικων ατόµων άλλου είδους 

µικρότερου µεγέθους, όπως του είδους Brachionus rotundiformis, για να καλύψουν 

τις αρχικές τροφικές απαιτήσεις του είδους. Η προσφορά των τροχοζώων σταµατά 

περί την 20η έως 25η ηµέρα από την εκκόλαψη καθώς οι νύµφες είναι ικανές να 

καταβροχθίσουν ναυπλίους της Artemia. Ταυτόχρονα και εφόσον ακολουθείται η 

τεχνική του <<απογαλακτισµού>>, καθηµερινές ποσότητες φυτοπλαγκτονικών 

οργανισµών εισάγονται στις δεξαµενές εκτροφής. Η προσθήκη φυτοπλαγκτού 

σταµατά περί την 30η ηµέρα από την εκκόλαψη. ∆εύτερον ναύπλιοι και 

µεταναύπλιοι της Artemia.  

Οι ναύπλιοι της Artemia που µόλις έχουν εκκολαφθεί εισάγονται στη δεξαµενή 

εκτροφής των νυµφών από τη 15η ηµέρα από την εκκόλαψη, στη συνέχεια η 

προσφορά ζωντανής τροφής εξακολουθεί µε προοδευτικά ελαττωµένες τις ποσότητες 

των τροχοζώων και αυξανόµενες των ναυπλίων και µεταναυπλίων της Αrtemia µέχρι 

και την 40η έως 45η ηµέρα από την εκκόλαψη, που θα πραγµατοποιηθεί η 

µεταµόρφωση. Ήδη όµως από την 30η ηµέρα από την εκκόλαψη έχει αρχίσει η 

εισαγωγή µικρών ποσοτήτων συνθετικής τροφής διαµέτρου αρχικά 80 έως 200µm 

και στη συνέχεια µεγαλύτερης (150 έως 300µm). Η προσφορά συνθετικής τροφής 

εξακολουθεί και µετά τη µεταµόρφωση εφόσον αποτελεί πλέον την αποκλειστική 

τροφή τους. Στο χρονικό διάστηµα που προσφέρεται η ζωντανή τροφή,  θα πρέπει να 

χορηγείται σε τρία γεύµατα στις πιο κάτω αναλογίες και ώρες τις ηµέρας:  

• 50% της ζωντανής τροφής στις 8 π.µ.  

• 25% της ζωντανής τροφής στις 2 π.µ. 

 • 25% της ζωντανής τροφής στις 8 π.µ.  

Ταυτόχρονα και µέχρι µετά τη µεταµόρφωση των νυµφών κατά την οποία 

αποκτούν τα χαρακτηριστικά ενήλικου ατόµου, εισέρχονται πλέον στο στάδιο του 
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ιχθυδίου. Μετά τη µεταµόρφωση βασική επιδίωξη είναι η παροχή µεγάλων 

ποσοτήτων νερού στις δεξαµενές εκτροφής για να εξασκηθούν τα ιχθύδια στην 

κολύµβηση κινούµενα αντίθετα στο υδάτινο ρεύµα.  

Η παροχή της συνθετικής τροφής γίνεται µε τη χρήση αυτόµατων διανοµέων 

τροφής, επειδή πρέπει να παρέχεται πολλές φορές την ηµέρα και σε καθορισµένες 

ποσότητες. Λίγες µέρες µετά τη µεταµόρφωση η προσφορά ζωντανών οργανισµών 

ως τροφής σταµατά και αντικαθίσταται αποκλειστικά από συνθετική. Μια καλή 

συνθετική δίαιτα των 1000g για τα ιχθύδια τσιπούρας πρέπει να περιέχει 420g 

πρωτεΐνης, 240g λιπιδίων και 180g υδατανθράκων. Τα γλυκίδια και τα αµινοξέα 

καθώς καθορίζουν την όρεξη και το αίσθηµα πλήρωσης του στοµάχου των ιχθυδίων 

παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στην πορεία και στο ρυθµό της ανάπτυξής τους. Η 

ενέργεια που παρέχεται από την προηγούµενη αναλογία των συστατικών της 

συνθετικής τροφής για ποσότητα βάρους ενός (1) g δίνεται στη συνέχεια :  

Γλυκίδια :4,10 Kcal 

 Πρωτεΐνες :5,65 Kcal  

Λιπίδια :9,45 Kcal.  

Από τη στιγµή που οι νύµφες θα φθάσουν στη µεταµόρφωση εισέρχονται 

πλέον στο στάδιο του ιχθυδίου και εφόσον προσαρµοστούν στη διατροφή συνθετικής 

τροφής, θεωρητικά είναι ικανές να τοποθετηθούν για να συνεχίσουν την εκτροφή 

τους στις εγκαταστάσεις πάχυνσης της µονάδας. Στην πράξη όµως, θα πρέπει να 

παραµείνουν για ένα χρονικό διάστηµα σε ειδικά διαµορφωµένες εγκαταστάσεις 

όπου και θα συνεχίσουν την εκτροφή τους µέχρι να αποκτήσουν το ασφαλές µέγεθος 

του 1 έως 1,5 g/άτοµο. Οι εγκαταστάσεις αυτές, γνωστές ως εγκαταστάσεις 

προπάχυνσης διαθέτουν κατάλληλες κυκλικές δεξαµενές, συνήθως όµως, 

ελλειψοειδούς σχήµατος τύπου Foster-Lucas ή τύπου raceways. 

 Η αλλαγή των τροφικών συνηθειών από τη ζωντανή στη συνθετική τροφή, 

γνωστή ως << απογαλακτισµός>>, έχει ως συνέπεια την αύξηση του ποσοστού 43 

θνησιµότητας. Ο όρος <<απογαλακτισµός>> σηµαίνει η αποκοπή της ζωντανής 

τροφής, εφόσον οι µεταµορφωµένες νύµφες, δηλαδή τα ιχθύδια, τρέφονται πλέον µε 

συνθετικές τροφές. Η αποκοπή από τις ζωντανές τροφές αποτελεί το δεύτερο, µετά 

την έναρξη πρόσληψης τροφής, πλέον ευαίσθητο στάδιο στη διαδικασία εκτροφής 

των νυµφών και των ιχθυδίων της τσιπούρας. Στο στάδιο αυτό, όπως και στο πρώτο 

της έναρξης πρόσληψης τροφής, παρατηρείται µεγάλο ποσοστό θνησιµότητας αφού 

αλλάζουν οι διατροφικές συνήθεις των εκτρεφόµενων ατόµων (ενδογενής, εξωγενής, 

συνθετική). Το κύριο πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί κατά τη µετάβαση από 

τη ζωντανή στην τεχνική τροφή είναι ο εθισµός των ψαριών στην τεχνητή τροφή 

Η αποκλειστική διατροφή µε συνθετική τεχνητή τροφή µετά τη µεταµόρφωση 

επιβάλλει τις ακόλουθες αλλαγές στη διαχείριση των δεξαµενών προπάχυνσης: 

Αρχικά, αύξηση του διοχετευόµενου συµπιεσµένου αέρα ή καθαρού οξυγόνου στη 

δεξαµενή εκτροφής µε στόχο τη διατήρηση της τεχνητής τροφής σε αιώρηση για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα. Στην συνέχεια, αύξηση του ρυθµού αλλαγής του νερού µε 

στόχο την αποτελεσµατικότερη αποµάκρυνση των περιττωµάτων και των 

υπολειµµάτων της τροφής αλλά και για τη διάλυση της παραγόµενης αµµωνίας σε 

µεγαλύτερο όγκο νερού, µε παράλληλη αύξηση της συγκέντρωσης του διαλυµένου 

στο νερό οξυγόνου για την αποτελεσµατικότερη κάλυψη των αυξηµένων 
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µεταβολικών αναγκών των εκτρεφόµενων ιχθυδίων. Τέλος, η καθιέρωση συχνότερου 

καθαρισµού του πυθµένα των δεξαµενών εκτροφής από τα περιττώµατα των ψαριών 

και τα υπολλείµατα τροφής µε στόχο τη διατήρηση του βακτηριακού φορτίου στο 

ελάχιστο.  

Ταυτόχρονα, καθώς οι βιολογικές ανάγκες των εκτρεφόµενων ιχθυδίων 

επιβάλλουν την αλλαγή του νερού µέχρι και 24 φορές του 24ωρο αλλά και σε 

συνδυασµό µε την ανάγκη διατήρησης υψηλών θερµοκρασιών στο νερό των 

δεξαµενών εκτροφής, η χρήση γεωτρήσεων που θα παρέχουν νερό κατάλληλης 

αλατότητας και σταθερής θερµοκρασίας ή κλειστών συστηµάτων επανακυκλοφορίας 

του θαλασσινού νερού στις δεξαµενές προπάχυνσης είναι απαραίτητη. Η διαδικασία 

εκτροφής ιχθυδίων µέχρι του µέσου βάρους του 1g σε δεξαµενή όγκου 10 m3 

περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Τα ποσοστά επιβίωσης αναφέρονται από την 

τοποθέτηση των βιώσιµων αυγών.  

 

 Έναρξη πρόσληψης συνθετικής 

τροφής 

Ιχθύδια µέσου βαρους 

1g 

Θερµοκρασία 20ºC έως 24ºC 20ºC έως 24ºC 

Ηλικία  40-45 ηµέρες  90-100 ηµερες 

Αριθµός ατόµων  50.000 έως 100.000  40.000 έως 80.000 

Πυκνότητα (άτοµα/l) 5-10 4-8 

Ποσοστό επιβίωσης % 15% έως 25% 12% έως 20% 

 

Πίνακας 1. ∆ιαδικασία εκτροφής ιχθυδίων τσιπούρας από τη 

µεταµόρφωση και µέχρι του µέσου βάρους του 1g σε δεξαµενή όγκου 10 m³. Τα 

ποσοστά επιβίωσης αναφέρονται από την τοποθέτηση βιώσιµων αυγών. 

 

 Τα κριτήρια επιλογής των ζωντανών ιχθυοτροφών µπορεί να διακριθούν σε 

δύο µεγάλες κατηγορίες, οι οποίες ασφαλώς αλληλοεπηρεάζονται έντονα. Η µία από 

αυτές αφορά σε κριτήρια που συνδέονται µε τον οργανισµό για τον οποίο 

προορίζονται είτε άµεσα (διάφορα βιολογικά στάδια ιχθύων) είτε έµµεσα 

(φυτοπλαγκτονικοί ή για ζωοπλαγκτονικοί ή και στη συνέχεια για τα πρώτα 

βιολογικά στάδια ιχθύων). Στην κατηγορία αυτή µπορεί να ενταχθεί το επίπεδο της 

πεπτικότητάς τους, σε συνδυασµό µε τη θρεπτική τους αξία καθώς και µε το επίπεδο 

της αποδοχής τους από τους οργανισµούς για τους οποίους προορίζονται . Στην άλλη 

κατηγορία, η οποία συνδέεται κυρίως µε τον παραγωγό, περιλαµβάνεται το κόστος 

παραγωγής, η ευχερής διαθεσιµότητα και αντικατάστασή τους µε άλλο είδος, καθώς 

και η ευχερής µαζική τους παραγωγή.  

Επισηµαίνεται ότι η ζωντανή τροφή και ιδιαίτερα οι µαζικά παραγόµενοι 

ζωοπλαγκτονικοί οργανισµοί θα πρέπει να χορηγούνται και να προσλαµβάνονται από 

τα εκτρεφόµενα ιχθύδια σε κατάσταση πλήρους θρεπτικής αξίας, γεγονός το οποίο 

επιτυγχάνεται µε κατάλληλο συνδυασµό της εκάστοτε ποσότητάς τους (αριθµός 
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ατόµων/µονάδα όγκου νερού), του αριθµού (συχνότητας) των ηµερησίων γευµάτων 

και του αριθµού των εκτρεφόµενων ιχθυδίων.  

Η µαζική ελεγχόµενη παραγωγή των φυτοπλαγκτονικών οργανισµών 

αποσκοπεί καταρχάς στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών ζωοπλαγκτονικών 

ειδών τα οποία ζωντανά προορίζονται για τη διατροφή των πρώτων βιολογικών 

σταδίων εκτρεφόµενων ιχθύων. Ο αριθµός των κυττάρων ανά ml, η χηµική σύσταση 

και κατ’επέκταση η θρεπτική αξία των καλλιεργούµενων φυτοπλαγκτονικών 45 

οργανισµών, εξαρτώνται από το είδος-χηµική σύσταση των χρησιµοποιούµενων 

καλλιεργητών µέσων (διαλυµάτων, θρεπτικών ουσιών), καθώς και από το 

εφαρµοζόµενο σύστηµα παραγωγής και τα χρησιµοποιούµενα τεχνικά µέσα. Ο 

αριθµός των παραγόµενων κυττάρων µπορεί να κυµανθεί από περίπου 2x106 ml 

40x106 ml. Η ανά κύτταρο περιεκτικότητά τους (σε pg) σε υγρασία, πρωτεΐνες, 

υδατάνθρακες και λίπη είναι περίπου 64, 12, 8,5 και 15,5 αντίστοιχα, ενώ τα 

εκατοστιαία ποσοστά (επί ξηράς βάσεως) των πρωτεϊνών, των λιπών και των 

υδατανθράκων µπορεί να κυµαίνονται αντίστοιχα από 12 έως 35, από 7,0 έως 23 και 

από 4,5 έως 23. Η περιεκτικότητά τους (εκατοστιαίο ποσοστό επί της συνολικής 

ποσότητας των λιπαρών οξέων) σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα µε 16 άτοµα 

άνθρακες µπορεί να κυµαίνεται από 0 έως περίπου 26% , µε 18 άτοµα άνθρακες από 

περίπου 2 έως 52%, των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων της σειράς 20:5 από περίπου 

3,5 έως 20, των 22:6 από περίπου 0,5 έως 9,5 των ω3 από περίπου 5 έως 70 και των 

ω6 από περίπου 1 έως 27%.  

Επίσης, η περιεκτικότητα τους (επί ξηράς βάσεως) σε βιταµίνη C µπορεί να 

κυµανθεί από 0,11 έως 1,62% (από περίπου 1.100 έως 3.800 µg/g, ανάλογα µε το 

είδος του φυτοπλαγκτονικού οργανισµού). Τονίζεται ότι η θρεπτική αξία των 

φυτοπλαγκτονικών οργανισµών αποκτά ιδιαίτερα µεγάλη σηµασία λόγω της υψηλής 

περιεκτικότητάς τους σε ορισµένα λιπαρά οξέα όπως το ΕΡΑ-εικοσιπεντενοικό, το 

DHA-εικοσιδυοεξενικό και ΑΑ-αραχιδονικό καθώς και λόγω της δυνατότητας 

ελέγχου-ρυθµίσεως της περιεκτικότητάς τους σε πρωτεΐνες ανάλογα µε το 

χρησιµοποιούµενο µέσο καλλιέργειάς τους. 

 Γενικά, η περιεκτικότητα σε DHA και EPA ποικίλλει στις διάφορες κατηγορίες 

των φυτοπλαγκτονικών οργανισµών. 

 Οι ζωοπλαγκτονικοί οργανισµοί αποτελούν τη σηµαντικότερη κατηγορία 

ζωικών οργανισµών οι οποίοι προορίζονται για ζωντανή τροφή των πρώτων 

βιολογικών σταδίων εκτρεφόµενων πληθυσµών ιχθύων. Η επιτακτική ανάγκη 

µαζικής παραγωγής των οργανισµών αυτών προκύπτει από την καθοριστική εµπλοκή 

ορισµένων παραγόντων οι οποίοι συνδέονται άµεσα µε τις δυνατότητες εντοπισµού, 

προσλήψεως και αξιοποιήσεως της τροφής των πρώτων βιολογικών σταδίων (έναρξη 

λήψεως εξωτερικής τροφής λεκιθοφόρων ιχθυδίων, ατελή ιχθύδια) ορισµένων 

εκτρεφόµενων ιχθύων. Στους εµπλεκόµενους αυτούς παράγοντες περιλαµβάνεται η 

ατελής ανάπτυξη των οπτικών, των οσφρητικών, των γευστικών καθώς και των 

µηχανικών υποδοχέων τους (κυρίως της πλευρικής γραµµής), σε συνδυασµό µε το 

µικρό άνοιγµα του στόµατός τους αλλά και την ατελή ανάπτυξη του πεπτικού 46 

συστήµατος που χαρακτηρίζουν ορισµένους ιχθύς κατά τα προαναφερθέντα 

βιολογικά τους στάδια. Έτσι, λόγω της υπάρχουσας ανατοµο-φυσιολογικής 

καταστάσεώς τους η διατροφική κάλυψη των ιχθυδίων µπορεί να πραγµατοποιηθεί 

µόνο µε κατάλληλου µεγέθους και χηµικής συστάσεως τροφή, η οποία σχεδόν σε 

όλες τις περιπτώσεις αποτελείται κυρίως από διάφορους ζωοπλαγκτονικούς 

οργανισµούς.  
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Υπενθυµίζεται ότι η σύνθεση, η διαθεσιµότητα αλλά και η ενεργότητα των 

πεπτικών ενζύµων αποτελούν διαδικασίες που εξελίσσονται παράλληλα µε τη 

µορφολογική και ιστολογική πορεία τελειοποιήσεως του πεπτικού συστήµατος των 

ιχθυδίων, η οποία από την άποψη της απαιτούµενης χρονικής περιόδου 

διαφοροποιείται στους διάφορους εκτρεφόµενους ιχθύς. Ωστόσο, σε όλες τις 

περιπτώσεις η προαναφερθείσα εξέλιξη είναι εµφανέστερη από την έναρξη λήψεως 

εξωτερικής τροφής αποτελώντας συνέχεια των διεργασιών που έχουν αρχίσει να 

επιτελούνται κατά την εµβρυογένεση και ασφαλώς και κατά την εκκόλαψη των 

αυγών. Έτσι, η ταυτόχρονη µε την πρόσληψη τροφής πρόσληψη και πεπτικών 

ενζύµων καθίσταται ιδιαίτερα αναγκαία για τα µαζικά παραγόµενα πρώτα βιολογικά 

στάδια ορισµένων ιχθύων. Είναι προφανές ότι η ανάγκη αυτή µπορεί να καλυφθεί 

επαρκώς µε τη χρησιµοποίηση ζωντανών ζωοπλαγκτονικών οργανισµών, όχι µόνο 

λόγω µεγέθους, αλλά και επειδή περιέχουν πεπτικά ένζυµα σε συνδυασµό µε το 

γεγονός ότι ο εµπλουτισµός τους µε ένζυµα του εµπορίου κρίνεται ακατάλληλος, 

λόγω της δυσχερούς διαλύσεώς τους σε σχετικά χαµηλές θερµοκρασίες, σε αντίθεση 

µε άλλα υλικά µε τα οποία ευχερώς εµπλουτίζονται οι ζωοπλαγκτονικοί οργανισµοί. 

 Το µέγεθος εποµένως του λεκιθοφόρου ιχθυδίου αποτελεί τον µοναδικό 

παράγοντα από τον οποίο καθορίζεται το σύνολο των διεργασιών εντοπισµού, 

προσλήψεως και αξιοποιήσεως της εξωτερικής τροφής. Τονίζεται ότι το µέγεθος των 

λεκιθοφόρων ιχθυδίων αποτελεί αλληλένδετη συνάρτηση της διαµέτρου τους και της 

χρονικής διάρκειας επωάσεως των αυγών που χαρακτηρίζει τα διάφορα είδη των 

ιχθύων. Ενώ η απαιτούµενη µετά την εκκόλαψη χρονική διάρκεια µέχρι της 

ενάρξεως λήψεως εξωτερικής τροφής καθορίζεται από το µέγεθος του λεκιθικού 

σάκου κατά την εκκόλαψη και τη χρονική διάρκεια απορροφήσεως , περίπου των 3/4-

4/5 του µεγέθους του. Η αντίστοιχη χρονική περίοδος για την τσιπούρα, µε µέγεθος 

τροφής όχι µεγαλύτερο από περίπου 0,1mm, συνήθως δεν είναι µεγαλύτερη από 

περίπου 3-5 ηµέρες. Έτσι, στις περιπτώσεις αυτές η χορηγούµενη ζωντανή τροφή θα 

πρέπει να χαρακτηρίζεται από κατάλληλα επίπεδα ενέργειας και εύπεπτων θρεπτικών 

συστατικών, όπως απαραίτητα αµινοξέα και ολιγοπεπτίδια, λιπαρά οξέα, βιταµίνες 

καθώς και κατάλληλων ενζυµικών συνδυασµών που θα συµβάλουν στις διεργασίες 

πέψεώς τους.  

Επισηµαίνεται επίσης ότι µε τη χορήγηση ζωντανής τροφής επιτυγχάνεται η 

διαµόρφωση συνθηκών ευχερέστερης προσλήψεώς της λόγω της συνεχούς κινήσεώς 

της, γεγονός το οποίο την καθιστά ευκολοδιάκριτη και εύκολα διαθέσιµη στα ιχθύδια 

τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις δεν χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα αξιόλογη 

κολυµβητική ικανότητα.  

Ιδιαίτερα ευρύτατη, κατά τις περίπου πέντε τελευταίες δεκαετίες, 

χρησιµοποίηση θαλάσσιων ειδών του γένους Brachionus plicatilis ως ζωντανή τροφή 

θαλάσσιων ιχθύων οφείλεται στον συνδυασµό βιολογικών και θρεπτικών ιδιοτήτων 

τους. Απ’αυτές αναφέρεται η ανεκτικότητα σε διακυµάνσεις των επιπέδων διαφόρων 

περιβαλλοντικών παραγόντων, η υψηλή αναπαραγωγική τους ικανότητα, η 

δυνατότητα µαζικής τους παραγωγής σε µεγάλες πυκνότητες, το µικρό µέγεθος, η 

µικρή ταχύτητα κολυµβήσεως τους καθώς και ο τρόπος προσλήψεως της τροφής τους 

ο οποίος επιτρέπει τη µε την τροφή τους βελτίωση της χηµικής συστάσεως του 

σώµατός τους προς όφελος των εκτρεφόµενων ιχθυδίων. 

 Ιδιαίτερα κρίσιµοι παράγοντες για την έκβαση των διαδικασιών αυτών 

θεωρούνται αυτοί που διαµορφώνουν το περιβάλλον αναπτύξεως των τροχοζώων σε 

συνδυασµό µε το είδος και την ποσότητα της χορηγούµενης τροφής. Στους 
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περιβαλλοντικούς παράγοντες περιλαµβάνονται κυρίως η θερµοκρασία του νερού, η 

αλατότητα του νερού, ο φωτισµός, το επίπεδο του οξυγόνου καθώς και η πλήρης 

απουσία παθογόνων (για τα τροχόζωα) µικροοργανισµών. Η θρεπτική αξία των ειδών 

του γένους Brachionus plicatilis εκτιµάται ανάλογα µε τη δυνατότητά τους να 

καλύψουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις ανάγκες των ιχθυδίων για τη διατροφή 

των οποίων προορίζονται. Τονίζεται ότι γενικά οι εφαρµοζόµενες τεχνικές 

εµπλουτισµού των τροχοζώων µε θρεπτικά συστατικά µπορεί να επιτυγχάνουν το 

επιθυµητό αποτέλεσµα σε µερικές ώρες ή σε χρονικό διάστηµα λίγων ηµερών.  

Σε ότι αφορά τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα γενικά επιδιώκεται η 

περιεκτικότητα τους στα τροχόζωα να προσεγγίζει ικανοποιητικά τις ανάγκες των 

ιχθυδίων. Η χορήγηση των τροχοζώων στα ιχθύδια πρέπει να πραγµατοποιείται πριν 

πέψουν τους φυτοπλαγκτονικούς οργανισµούς που έχουν ήδη καταναλώσει. Γενικά 

το επίπεδο του εµπλουτισµού των τροχόζωων σε EPA και DHA ποικίλλει ανάλογα 

µε το χορηγούµενο για τη διατροφή τους φυτοπλαγκτονικό είδος. Η χρονική διάρκεια 

του εµπλουτισµού των τροχόζωων δεν διαρκεί περισσότερο από 6 ώρες και πριν την 

χορήγηση τους στα ιχθύδια θα πρέπει µε κατάλληλη µέθοδο να αποµακρυνθούν από 

την εξωτερική τους επιφάνεια οι επικολληθείσες ποσότητες των ελαιωδών 

διαλυµάτων. Επισηµαίνεται ότι η χορήγησή τους στα ιχθύδια πρέπει να είναι άµεση, 

ώστε να αποφευχθεί η αξιοποίηση των προσληφθέντων θρεπτικών συστατικών από 

τον οργανισµό των τροχοζώων.  

Στο γένος Artemia περιλαµβάνονται αρκετά είδη µε πολλές παραλλαγές που 

διαφοροποιούνται µεταξύ τους ανάλογα µε τον πολυπλοειδισµό τους, τον τρόπο της 

αναπαραγωγής τους, τις απαιτήσεις τους σε περιβαλλοντικές συνθήκες , την ποιοτική 

τους απόδοση σε απογόνους, τον όγκο, τη διάµετρο και το ξηρό βάρος των κύστεων 

των αδρανών εµβρύων τους καθώς και ανάλογα µε το µήκος, το ξηρό βάρος και το 

ενεργειακό περιεχόµενο των πρώτων προνυµφικών τους σταδίων. Η θρεπτική αξία 

των Ναυπλίων των Artemia καταρχάς καθορίζεται από την ευχέρεια προσλήψεώς 

τους από τα ιχθύδια και στη συνέχεια από το βαθµό αποδόσεώς τους ως τροφή.  

Γενικά, όσο µεγαλύτερο είναι το µέγεθος των Ναυπλίων τόσο 

αποτελεσµατικότερη πρέπει να αναµένεται η θρεπτική τους αξία. Αυτό οφείλεται 

στην επίτευξη λιγότερου ενεργειοβόρου καλύψεως των θρεπτικών και ενεργειακών 

αναγκών των ιχθυδίων λόγω της προσλήψεως µικρότερου αριθµού Ναυπλίων. 

Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι η χορήγηση των Ναυπλίων στα ιχθύδια θα πρέπει να 

πραγµατοποιείται όσο το δυνατόν συντοµότερα, µετά την εκκόλαψη των κύστεων, 

προκειµένου να µειωθεί στο ελάχιστο δυνατόν η απώλεια του ενεργειακού τους 

περιεχοµένου, η οποία προκύπτει από τις µεταβολικές τους διεργασίες σε συνδυασµό 

µε την ασιτία που τους χαρακτηρίζει κατά το πρώτο τους προνυµφικό στάδιο.  

Η περιεκτικότητα των Ναυπλίων σε αµινοξέα δεν παρουσιάζει αξιόλογες 

διακυµάνσεις, χαρακτηριζόµενη ωστόσο από χαµηλά επίπεδα θειούχων αµινοξέων. Η 

περιεκτικότητα των Ναυπλίων σε ανόργανα στοιχεία και ιχνοστοιχεία είναι αρκετή 

για την κάλυψη των αναγκών των διατρεφόµενων ιχθυδίων όπως και οι 

συγκεντρώσεις διαφόρων βιταµινών. Η εικόνα της θρεπτικής αξίας των Ναυπλίων 

καθίσταται πληρέστερη, αν ληφθεί υπόψη η περιεκτικότητά τους σε αρκετά 

πρωτεολυτικά ένζυµα των οποίων η παρουσία στον εντερικό σωλήνα των ιχθυδίων 

πιστεύεται ότι συµπληρώνει την υπάρχουσα ατελή ενζυµική τους κατάσταση, 

συµβάλλουσα έτσι στη διαµόρφωση συνθηκών πληρέστερης αξιοποιήσεως της 

προσλαµβανόµενης ζωντανής τροφής τους. 
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 Με τον όρο ανάπτυξη αποδίδεται το σύνολο των βιοχηµικών διεργασιών από 

τις οποίες προκύπτουν οι βιολογικές µεταβολές που προβλέπονται από τον γονότυπο 

έκαστου είδους ιχθύων και οι οποίες αποσκοπούν στην εξέλιξη της σωµατικής τους 

διαπλάσεως και των βιολογικών τους φάσεων από την εµβρυογένεση µέχρι και του 

φυσιολογικού τους θανάτου. Το επίπεδο της πυκνότητας εκτροφής αποτελεί ίσως το 

σηµαντικότερο κριτήριο εκτιµήσεως της διαθέσεως συνυπάρξεως των ιχθύων µε 

άλλα άτοµα του ίδιου είδους στον ίδιο χώρο διαβιώσεως. Η διάθεση αυτή, η οποία 

µπορεί να έχει θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις στον ρυθµό αναπτύξεως τους, 

διαµορφώνεται ανάλογα µε τον αριθµό των συµβιούντων ατόµων, στο πλαίσιο των 

διαφόρων βιολογικών περιόδων των ιχθύων. 

 Η εµπλοκή της διατροφής στην ανάπτυξη των ιχθύων θεωρείται 

δικαιολογηµένα ως κυρίαρχης σηµασίας. Αποτελεί τον παράγοντα από τον οποίο 

πρέπει να καλύπτονται επαρκώς οι εκάστοτε ανάγκες των ιχθύων. Ωστόσο, πέραν της 

εξαρτήσεώς της από πολλούς περιβαλλοντικούς ή µη παράγοντες, η σχέση διατροφή- 

ανάπτυξη επηρεάζεται σηµαντικά από τον τρόπο εφαρµογής της διαδικασίας της 

διατροφής, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ελεγχόµενης µαζικής παραγωγής των ιχθύων, 

εφαρµόζοντας σχεδόν οποιοδήποτε σύστηµα παραγωγής.  

Πιο συγκεκριµένα, η επίτευξη του προβλεπόµενου ρυθµού αναπτύξεως των 

ιχθύων καθορίζεται σηµαντικά από το είδος-χηµική σύσταση της συνολικής 

ηµερησίως προσλαµβανόµενης τροφής και ιδιαίτερα από τον ρυθµό και τη 

συχνότητα των γευµάτων κυρίως κατά την εφαρµογή των εντατικών συστηµάτων 

παραγωγής. Επισηµαίνεται ότι η µεγιστοποίηση της αποδόσεως της διατροφής στη 

σωστή ανάπτυξη των ιχθύων συνήθως δεν επιτυγχάνεται µε τη µεγιστοποίηση της 

ποσότητας της προσλαµβανόµενης τροφής, ιδιαίτερα όταν περίσσεια ηµερήσιας 

ποσότητας τροφής χορηγείται µε µεγάλου αριθµού γεύµατα σε µη νεαρά άτοµα. Ο 

ακριβής προσδιορισµός των εκάστοτε απαιτούµενων επιπέδων της θρεπτικής αξίας 

σε συνδυασµό µε την ηµερήσια ποσότητα της προσλαµβανόµενης από τους ιχθύς 

τροφή, αποτέλεσαν και συνεχίζουν να αποτελούν για σχεδόν όλα τα εκτρεφόµενα 

είδη ιχθύων το σηµαντικότερο, ίσως, ερευνητικό πεδίο, µε σαφείς οικονοµικές 

διαστάσεις.  

 

Γενικά, από τη µακρόχρονη παγκόσµια εµπειρία προκύπτει το συµπέρασµα ότι 

η ηµερήσια ποσότητα της χορηγούµενης τροφής-επίπεδο διατροφής µειώνεται 

βαθµιαία, από το ποσοστό ενάρξεως της ενεργούς εξωτερικής τροφής, που συνήθως 

κυµαίνεται από 5-6%, σε περίπου 1-2% σε άτοµα που πλησιάζουν το εµπορεύσιµό 

τους βάρος, ανάλογα µε το είδος, τις απαιτήσεις της αγοράς και την οργάνωση της 50 

λειτουργίας της επιχειρήσεως. Αντίστοιχη µείωση πρέπει να χαρακτηρίζει και τον 

αριθµό των ηµερησίων γευµάτων, τα οποία από περίπου 8-10 µειώνονται σε 1-2 

(κατά τις φωτεινές ώρες του 24ώρου) ή και σε ακόµη λιγότερα (1-2 εβδοµαδιαίως), 

όταν το επιβάλλουν οι θερµοκρασιακές συνθήκες του νερού εκτροφής σε συνδυασµό 

µε τη φυσιολογία θρέψεως του εκτρεφόµενου ιχθύος. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι ο 

επιβαλλόµενος συνδυασµός επιτεύξεως ικανοποιητικού ρυθµού αναπτύξεως και 

ορθής χηµικής συστάσεως του τελικού προϊόντος δεν προκύπτει συνήθως από το 

µεγαλύτερο εκατοστιαίο ποσοστό της ηµερησίως προσλαµβανόµενης τροφής, από το 

οποίο προκύπτει µεγαλύτερη ανάπτυξη, συγκρινόµενη µε εκείνη που επιτυγχάνεται 

µε µικρότερα ποσοστά τροφής.  

Ατυχώς, ίσως, η προαναφερθείσα διαπίστωση χαρακτηρίζει µεγάλο αριθµό 

ιχθυοτροφικών εκµεταλλεύσεων, στις οποίες από την επιδίωξη επιτεύξεως του 
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µεγαλύτερου δυνατού τελικού βάρους, στο συντοµότερο χρονικό διάστηµα, 

προκύπτει τελικό προϊόν, που από την άποψη της χηµικής συστάσεως, δεν 

προβλέπεται από τον διατροφικό τύπο ούτε κατ’επέκταση από τη φυσιολογία 

θρέψεως των εκτρεφόµενων ιχθύων, κυρίως λόγω της συσσωρεύσεως µεγάλων 

ποσοτήτων λίπους. Οι ανάγκες των εκτρεφόµενων ιχθύων αφορούν στα απαιτούµενα 

ηµερησίως επίπεδα του ενεργειακού περιεχοµένου και των θρεπτικών συστατικών µε 

τα οποία αναπληρώνεται η συνεχώς επιτελούµενη απώλεια δοµικών υλικών και 

εξασφαλίζεται η αύξηση του βάρους τους ή και η παραγωγή του γεννητικού τους 

υλικού. Οι ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά και ενέργεια ενός εκτρεφόµενου 

πληθυσµού ιχθύων µπορεί να είναι ελάχιστες, άριστες και µέγιστες.  

Η υπαρκτή δυσκολία καταρτίσεως σιτηρεσίων µε τα οποία θα ήταν εφικτή η 

κάλυψη των άριστων αναγκών όλων των ατόµων ενός εκτρεφόµενου πληθυσµού 

ιχθύων σε συνδυασµό µε τον οµαδικό τρόπο διατροφής τους αποτελούν τις 

βασικότερες αιτίες διαφοροποιήσεως του επιπέδου καλύψεως των αναγκών τους. Το 

γεγονός αυτό συνεπάγεται διαφοροποίηση στους ρυθµούς αναπτύξεως των 

εκτρεφόµενων ατόµων , ενώ δεν αποκλείονται φαινόµενα υποσιτισµού ή 

υπερσιτισµού. Μείωση των δυσµενών επιπτώσεων της καταστάσεως αυτής µπορεί να 

επιτευχθεί καταρχάς µε την κατάρτιση-χορήγηση του καταλληλότερου σιτηρεσίου 

για κάθε βιολογικό στάδιο κάθε είδους εκτρεφόµενου ιχθύος καθώς και µε την 

εφαρµογή της ορθότερης διατροφικής πρακτικής, ανάλογα µε τις εκάστοτε 

επικρατούσες συνθήκες εκτροφής και τον επιδιωκόµενο από τους παραγωγούς ρυθµό 

αναπτύξεως των εκτρεφόµενων ιχθύων.  

Ως βασικό κριτήριο καλύψεως των άριστων αναγκών των εκτρεφόµενων 

πληθυσµών ιχθύων θα πρέπει να εκλαµβάνεται το ποσοστό των ατόµων που θα 

χαρακτηρίζονται από τον ίδιο ικανοποιητικό ρυθµό αναπτύξεως. Ως συνηθέστερος 

τρόπος εκφράσεως των ηµερησίων άριστων αναγκών των ιχθύων σε θρεπτικά 

συστατικά έχει καθιερωθεί αυτός που τις αποδίδει ως αναλογία του βάρους τους στις 

χορηγούµενες τροφές ή ως βάρος σε σχέση µε το εκάστοτε υπολογιζόµενο βάρος των 

ιχθύων. Στις περιπτώσεις των ολικών αζωτούχων ουσιών και των ολικών λιπαρών 

ουσιών οι ανάγκες συνήθως εκφράζονται ως % ποσοστό της τροφής, ενώ οι ανάγκες 

σε αµινοξέα ή ως % ποσοστό της τροφής ή ως g/16g N και των λιπαρών οξέων ως % 

ποσοστό του % ποσοστού των ολικών λιπαρών ουσιών της τροφής.  

Επίσης, οι ανάγκες σε θρεπτική αξία έχει καθιερωθεί να αποδίδονται µε τον 

λόγο εκάστοτε περιεχόµενου ποσοστού των ολικών αζωτούχων ουσιών –πρωτεϊνών 

στην τροφή προς το επίπεδο της συνολικής ή πεπτής ή µεταβολιστέας ενέργειας της 

τροφής. Οι ενεργειακές ανάγκες των ιχθύων µπορεί να καλυφθούν από τα 

περιεχόµενα στην τροφή τους ποικίλα ποσοστά πρωτεϊνών, λιπών και υδατανθράκων, 

η ανάπτυξή τους καθορίζεται πρωτίστως από τα ποσοστά των πρωτεϊνών, ορισµένων 

λιπαρών οξέων καθώς και από τα ποσοστά των βιταµινών και των ανόργανων 

στοιχείων.  

Η εξασφάλιση ωστόσο της µέγιστης δυνατής αξιοποιήσεως των πρωτεϊνών 

µπορεί να επιτευχθεί µε το καταλληλότερο επίπεδό τους στην τροφή σε συνδυασµό 

µε τη χρησιµοποίηση του πιο ενδεδειγµένου για κάθε περίπτωση επιπέδου διατροφής 

και την εφαρµογή της καταλληλότερης συχνότητας των χορηγούµενων γευµάτων 

προκειµένου να παρέχεται η δυνατότητα στις διεργασίες πέψεως και απορροφήσεως 

να διατηρούν σταθερά στους ιστούς των ιχθύων τη σύνθεση των αµινοξέων τους. 
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2.5 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Κύριο αντικείµενο της εργασίας του ιχθυολόγου είναι η λειτουργία 

ιχθυογεννητικών σταθµών και µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, όπου γίνεται η διαδικασία 

αναπαραγωγής, εκτροφής, αλίευσης, µεταποίησης και τυποποίησης αλιευµάτων. 

Αναλαµβάνει επίσης τον τεχνικό σχεδιασµό των εγκαταστάσεων και των µονάδων 

επεξεργασίας, συσκευασίας και διακίνησης αλιευµάτων, σε συνεργασία µε άλλους 

ειδικούς τεχνικούς. 

Στα αντικείµενα του ανήκουν και η προστασία και η ανάπτυξη της αλιείας και 

των υδατοκαλλιεργειών. Συγκεντρώνει, τηρεί, επεξεργάζεται και δηµοσιεύει στοιχεία 

και πληροφορίες, και παρέχει τεχνικές οδηγίες για την επαγγελµατική επιµόρφωση 

των αλιέων και των υδατοκαλλιεργητών. Εισάγει µέτρα για την προστασία των 

υδρόβιων οργανισµών και την ορθολογική αλιευτική εκµετάλλευση. Μέρος των 

αρµοδιοτήτων του είναι η σύνταξη µµελετών που αφορούν στην  εκτίµηση, 

αξιολόγηση και σωστή διαχείριση µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας και διαχείρισης 

υδάτινων συστηµάτων και στην εισήγηση λήψης µέτρων για την προστασία του 

υδρόβιου πλούτου.  

 Γι’ αυτό το λόγο, αναφορικά µε τον τοµέα του εκκολαπτηρίου, 

συµπληρώνεται ένα δελτίο µε τις καθηµερινές εργασίες του υπευθύνου ιχθυολόγου 

εργαζόµενου ως τοµεάρχου του εκκολαπτηρίου ώστε να ελέγχει σε καθηµερινή βάση: 

την ρύθµιση του φωτισµού και της ροής της κάθε δεξαµενής, την τοποθέτηση 

εξαρτηµάτων σε αυτές όπως ταΐστρες, εξαφρωτήρες, αερόλιθοι, τύµπανα και φίλτρα, 

την  παροχή οξυγόνου, τον έλεγχο του κεντρικού φίλτρου (πλύση ή αντικατάσταση), 

τον έλεγχο της ενεργούς οξύτητας (pH) και της τοξικής αµµωνίας, την καταµέτρηση 

της αναλογίας των χορηγούµενων ως ζωντανή τροφή Rotifers προς Artemia (R/A), 

τον υπολογισµό της χορηγούµενης ξηράς τροφής και τον τρόπο διανοµής αυτής 

(δηλαδή πόσα ταΐσµατα στο 24ωρο και σε τι χρονικά διαστήµατα µεταξύ τους). Στα 

δελτίο επίσης καταγράφει και τον έλεγχο του πεπτικού συστήµατος των λαρβών και 

νεαρών ιχθυδίων καθώς και τον έλεγχο ανάπτυξης αυτών, δηλαδή µε πενθήµερη 

καταγραφή συλλέγονται στοιχεία όπως: α) Η αύξηση-µείωση του συνολικού αριθµού 

καταναλωθέντων Rotifer/Artemia και η επί τις % αύξηση της ποσότητας της ξηράς 

τροφής για κάθε ηµέρα. β) η µέτρηση του µήκους και βάρους των λαρβών και 

νεαρών ιχθυδίων και η επί τις %  ανάπτυξη του σωµατικού βάρους στην διάρκεια 

κάθε 5 ηµερών και γ) η ανάπτυξη και σωστή λειτουργία της νηκτικής κύστης, η 

ευπλασία της κεφαλής, της σπονδυλικής στήλης, των πτερυγίων και του λοιπού 

µυοσκελετικού συστήµατος.  

Επίσης πρέπει ο υπεύθυνος ιχθυολόγος να εκτελεί την τεχνική της επίπλευσης 

των ψαριών, κάνει την διαλογή µεγέθους αυτών και ακολούθως την αραίωση και  την 

µεταφορά των σε άλλες δεξαµενές. Είναι πάντοτε προσεκτικός µε τον χειρισµό των 

αυγών (εκκόλαψη), ελέγχει τον χειρισµό του ζωοπλαγκτού δηλαδή χορήγηση 

µαγιάς/εµπλουτιστικών, την πλύση και απολύµανση R/A (για απογευµατινή και 

βραδινή χρήση). Ελέγχει, επίσης, αν έχει γίνει καταγραφή των αποθεµάτων των 

πρώτων υλών ίδιων BioNutrics, εµπλουτιστικών, Artemia, ξηράς τροφής, Nitro-Kits 

και ποικίλου αναλώσιµου εξοπλισµού όπως σε φίλτρα, σωληνάκια, διακόπτες και 

σφικτήρες κ.ο.κ.. Πολύ σηµαντικό είναι ο έλεγχος στις παραγγελίες των αποθεµάτων 

πάσης φύσης, στην ορθή απολύµανση του τοµέα και τελικά στο πρόγραµµα εργασίας 
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του προσωπικού αναφορικά µε τις εργασίες που εκτελεί και πότε θα υπάρξει ρεπό ή 

άδεια απουσίας του κάθε εργαζόµενου.  

Είναι πολύ σηµαντικό ο υπεύθυνος ιχθυολόγος να γνωρίζει αν η ωοτοκία είναι 

φυσική ή είναι ωοτοκία µε φωτοθερµοπερίοδο και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 

γίνεται έλεγχος: της έντασης του φωτός ως Lux επιφάνειας, της επί τις  % ανανέωσης 

του νερού, της θερµοκρασία και του οξυγόνου του νερού, του αερισµού του νερού (2 

αερόλιθοι/10 m
2
 ), του pH, της τοξικής αµµωνίας και της αλατότητας του νερού, του 

αριθµού των εξαφρώσεων/ηµέρα, του σιφωνισµού του πυθµένα της δεξαµενής, της 

αλλαγής του κεντρικού φίλτρου της δεξαµενής, του ολικού αριθµού χορήγησης 

rotifers και artemias, της ολικής ποσότητας και του µεγέθους της  χορηγούµενης 

ξηράς τροφής, της επί τις  % αύξησης της χορήγησης ξηράς τροφής, της πληρότητας 

του πεπτικού σωλήνα, της λειτουργία της νηκτικής κύστης, της παρουσία 

δυσµορφιών, του ολικού µήκους και  βάρους του ψαριού καθώς και της επί τις % 

αύξησης του σωµατικού βάρους αυτού.  

 

Αν γίνει αποστολή των δειγµάτων των ιχθύων θα πρέπει να καταγραφεί ο 

αριθµός τεµαχίων και το µέσο βάρος των ψαριών, η ηµεροµηνία, τα στοιχεία του 

αποστολέα, ο αριθµός της δεξαµενής της οποίας τα ψάρια θα αποσταλούν, τον 

συνολικό αριθµό των ψαριών στην δεξαµενή, η ηµεροµηνία αρχής της θνησιµότητας, 

τον αριθµό των νεκρών ψαριών ανά ηµέρα, τον συνολικό αριθµό των νεκρών ψαριών 

µέχρι την ηµέρα που γίνεται η αποστολή, αν έχουν παρατηρηθεί κλινικά και 

νεκροτοµικά ευρήµατα των νοσούντων ψαριών. 

 Μεγάλη σηµασία έχει να γίνεται έλεγχος στον ρυθµό ροής και στον αριθµό 

ανανέωσης του νερού της δεξαµενής, στην θερµοκρασία του νερού, στην αλατότητα, 

τη θολερότητα, το διαλυµένο οξυγόνο, το pH, την τοξική αµµωνία, τα νιτρώδη και τα 

νιτρικά. Στο θέµα της διατροφής θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος στο όνοµα και το 

µέγεθος της τροφής, στον αριθµό των γευµάτων ανά ηµέρα, στην χρονική διάρκεια 

ανάµεσα στα γεύµατα και στην συνολική ποσότητα της χορηγούµενης τροφής. Οι 

διάφοροι χειρισµοί (πριν πόσες ηµέρες και κατά την διάρκεια του τελευταίου µήνα), 

κατά την αποστολή είναι υψίστης σηµασίας, δηλαδή η διαλογή του µεγέθους, την 

επίπλευση, την µεταφορά, τον εµβολιασµό, την διαλογή και τον αποκλεισµό των 

δύσµορφων ψαριών, την δηµιουργία νέων οµάδων (δεξαµενών) και λοιπoί άλλοι 

χειρισµοί που θα πρέπει να περιγραφούν. 

 Τέλος, αν έχουν γίνει προηγούµενες θεραπευτικές αγωγές στον ιχθυοπληθυσµό 

θα πρέπει να καταγραφεί το όνοµα του φαρµάκου, η δοσολογία και η οδός της 

χορήγησης αυτού, η χρονική διάρκεια της αγωγής, η ηµεροµηνία της τελευταίας 

αγωγής, η αιτιολογία της ανωτέρω αγωγής και το θεραπευτικό αποτέλεσµα.  

Ο Ιχθυολόγος είναι θα πρέπει να είναι άτοµο που να αγαπάει τη φύση και 

ιδιαίτερα το υγρό στοιχείο. Να ενδιαφέρεται για το περιβάλλον και την οικολογία. 

Πρέπει να έχει σωµατική αντοχή γιατί λόγω του αντικειµένου της εργασίας του θα 

εκτίθεται σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Το επάγγελµα απαιτεί συνδυασµό 

πρακτικότητας και οργανωτικών- διοικητικών ικανοτήτων, αφού χρειάζεται να 

διεκπεραιώνει διαδικασίες που αφορούν στη λειτουργία µονάδων παραγωγής. 

Χρειάζεται, επίσης, να διαθέτει αντίληψη και ευχέρεια στη χρήση τεχνολογικών 

µέσων σε συνδυασµό µε πρωτοβουλία και πρωτοτυπία σκέψης σε θέµατα που 

αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και των οικοσυστηµάτων. Είναι 

απαραίτητο να διαθέτει και επιχειρηµατικές δεξιότητες, ώστε να προωθεί 

αποτελεσµατικά τα προϊόντα και τις σχετικές υπηρεσίες.  
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 3. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΑΧΥΝΗΣ ΙΧΘΥ∆ΙΩΝ  ( ΜΕΣΟΥ 

ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ  10 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ) 

 

3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ 

  

Το τµήµα της προπάχυνσης αποτελείται από µεγάλες κυλινδρικές δεξαµενές 

κατασκευασµένες από ενισχυµένο σχιρόδεµα ενισχυµένου τύπου είτε από δεξαµενές 

τύπου Race Waves ( δεξαµενές σχήµατος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου µε µήκος 

πολλαπλάσιο του πλάτους τους, το µήκος κυµαίνεται από 3 εώς 25 µέτρα , το πλάτος 

από 1 εως 3 µέτρα ενώ το ύψος του περιεχόµενου νερού δεν υπερβαίνει το 1,5 µέτρο 

οι οποίες είναι τοποθετηµένες σε στάδια έτσι ώστε το νερό να ξεκινάει  από την 

πρώτη δεξαµενή και να καταλήγει στην τελευταία. Να σηµειωθεί ότι υπάρχει ο 

κίνδυνος εύκολης µετάδοσης ασθενειών από την πρώτη δεξαµενή στις υπόλοιπες), οι 

οποίες βρίσκονται κάτω από ένα σκέπαστρο σε έναν υπαίθριο χώρο.  

Στις δεξαµενές αυτές περιλαµβάνονται: 

• Ένα κεντρικό φίλτρο τύπου κολώνα. 

• Ένα µικρό skimmer ( φιλτράρει τις λιπαρές ουσίες της τροφής)  

• Ένα φίλτρο επιφάνειας  

• Περιφερειακά υπάρχουν 2 πέτρες αέρος και 2 πέτρες οξυγόνου 

• Η κάθε δεξαµενή έχει σιφώνι  

• Αγωγό απορροής  

• Σύστηµα υπερχείλισης υδάτων 

• Σύστηµα ακτινοβολίας UV ( για να αποστειρώνεται το νερό που ρέει µέσα 

στις δεξαµενές)   

 

3.1.1.   ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΩΝ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ 

Τα πλεονεκτήµατα των κυλινδρικών δεξαµενών είναι τα εξής : 

� Οµοιόµορφο περιβάλλον 

� Απλότητα συντήρησης  

� Βέλτιστη περιστροφική ταχύτητα για κολύµβηση ψαριών για τις 

ιδιότητες αυτοκαθαρισµού τους  

� Η ροή τους κατανέµει τροφές για ψάρια  

� Γρήγορη αποµάκρυνση ιζηµάτων από το κέντρο  

� Εύκολη παρατήρηση της κατανάλωσης τροφής  

 

3.1.2 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΩΝ 

∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ 

� ∆ηµιουργία νεκρών ζωνών 

� Λόγω στροβιλισµού δηµιουργείται έντονο στρες στα εκτρεφόµενα 

ιχθύδια . 
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3.1.3 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ RACE WAVES  

� ∆ηµιουργία νεκρών ζωνών εφόσον το µήκος τους υπερβαίνει τα 25 

µέτρα. 

� Αν υπάρχει µεγάλη ροή επιφέρει προβλήµατα στα ψάρια  

 

 

3.1.4 FOSTER – LUCAS 

Οι Foster – Lucas έχουν σχήµα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου του οποίου οι 

µικρές πλευρές σχηµατίζουν ηµικύκλια και στο µέσο της δεξαµενής υπάρχει ένα 

διάφραγµα τοποθετηµένο έτσι ώστε το νερό να κυκλοφορεί γύρω από αυτό 

δηµιουργώντας µια συνεχή περιστροφική κίνηση. Η ταχύτητα του εισερχόµενου 

νερού ενισχύεται µε την βοήθεια παρεχόµενου συµπιεσµένου αέρα ή καθαρού 

οξυγόνου. 

Οι δεξαµενές αυτές είναι αυτοκαθαριζόµενες ενώ η στάθµη του νερού 

ρυθµίζεται µε µηχανισµούς όµοιους µε τους χρησιµοποιηµένους και στους παραπάνω 

τα τύπους δεξαµενών που αναφέραµε.  

 

3.2. ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΓΟΝΟΥ 

 

Σε έναν ιχθυογεννητικό σταθµό η µετάβαση του γόνου από το εκκολαπτήριο 

στο τµήµα της προπάχυνσης ακολουθείται από µια συγκεκριµένη διαδικασία και 

κάποιες παραµέτρους που θα πρέπει να ακολουθηθούν ώστε να µην υπάρχουν 

θνησιµότητες και τραυµατισµούς.  

Αρχικά τα ιχθύδια οδηγούνται στις δεξαµενές χωρητικότητας 14 – 17m³ 

στρογγυλές. Το µέγεθος των ιχθυδίων κυµαίνεται µεταξύ 0,3 – 1 gr ανάλογα µε 

τον βαθµό κορεσµού στον χώρο των εγκαταστάσεων του εκκολαπτηρίου. Στις 

δεξαµενές αυτές υπάρχει παροχή νερού από γεώτρηση ( 17 – 19°C) και παροχή 

θαλασσινού νερού. Τα εκτρεφόµενα ιχθύδια οδηγούνται στις δεξαµενές της 

προπάχυνσης µε έναν ειδικό σωλήνα µε φυσική ροή του νερού ώστε να µην 

υπάρχουν τραυµατισµοί και θνησιµότητες.  

Έπειτα ο υπεύθυνος ιχθυολόγος πραγµατοποιεί συγκεκριµένες εργασίες 

ώστε να λειτουργήσει η εκτροφή οµαλά.  

Γίνεται ρύθµιση της παροχής νερού και της θερµοκρασίας , έπειτα γίνεται 

τοποθέτηση των εξαρτηµάτων της δεξαµενής ( ταΐστρες, αερόλιθοι, παροχή 

οξυγόνου, φίλτρα) , µετά ελέγχεται το κεντρικό φίλτρο ( γίνεται πλύση και 

αντικατάστασή του, αν χρειαστεί). Τέλος γίνεται έλεγχος του Ph και της τοξικής 

αµµωνίας NH³. 

Αφού τοποθετηθεί ο γόνος στην δεξαµενή µε θερµοκρασία 23°C 

παρατηρούµε την συµπεριφορά και αν υπάρχουν θνησιµότητες. 

Οι εργασίες που προβλέπονται για το τµήµα της προπάχυνσης είναι οι 

εξής:  

ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ :  

Είναι η διαδικασία κατά την οποία γίνεται εξάλειψη της έλλειψης νηκτικής 

κύστης. Νηκτική κύστη είναι ο τρόπος µε τον οποίο ο γόνος έχει ξεπεράσει το 
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πρόβληµα της βύθισης ή της αέναης κίνησης, και τα ιχθύδια που την διαθέτουν 

µπορούν να αιωρούνται στο νερό χωρίς προσπάθεια, σε οποιοδήποτε βάθος. 

 

∆ΙΑΛΟΓΉ ΜΕΓΕΘΩΝ: 

Οι υπεύθυνοι ιχθυολόγοι κάθε µονάδας, για να µπορέσουν να εξασφαλίσουν 

την καλύτερη δυνατή ποιότητα και ανάπτυξη του καλλιεργούµενου 

ιχθυοπληθυσµού, µεριµνούν για την διαλογή των ιχθυδίων σε δύο έως τρία µεγέθη 

ανάλογα µε το βάρος τους. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται ο επαναληπτικός 

κανιβαλισµός από µεγαλύτερου µεγέθους ιχθύδια σε µικρότερου µεγέθους. 

 

ΑΡΑΙΩΣΗ: 

Με την διαδικασία της αραίωσης ο υπεύθυνος ιχθυολόγος ανάλογα µε τα 

µεγέθη των ψαριών τοποθετούνται σε σωστές πυκνότητες µέσα σε ειδικά 

διαµορφωµένες δεξαµενές ώστε να µην υπάρχει υπερπληθυσµός και επιπλέον 

κανιβαλισµός µεταξύ των ιχθυδίων. 

 

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ: 

Η διαδικασία της καταµέτρησης του γόνου της κάθε δεξαµενής είναι 

σηµαντική προκειµένου η κάθε µονάδα να είναι ενήµερη για την παραγωγική 

δυναµικότητα της αλλά και την οµαλή ανάπτυξη των εκτρεφόµενων ειδών. 

 

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ: 

Ο προληπτικός εµβολιασµός των ψαριών θεωρείται άκρως σηµαντικός για 

την κάθε µονάδα διότι µε αυτόν τρόπο εξασφαλίζεται η εξάλειψη ευρέως 

διαδεδοµένων ασθενειών, όπως για παράδειγµα η δονακίωση. Πριν από κάθε 

εµβολιασµό προβλέπεται το ψάρι να είναι νηστικό για 24 ώρες. Μετά την 

διαδικασία του εµβολιασµού τα εκτρεφόµενα ιχθύδια µεταφέρονται σε δεξαµενή, 

η οποία περιέχει καθαρό νερό ώστε να συνέλθουν. Τέλος µετά την ολοκλήρωση 

του εµβολιασµού γίνεται έλεγχος ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει θνησιµότητα 

στον ιχθυοπληθυσµό, αν υπάρχει όρεξη ( εξαρτάται από την θερµοκρασία, το 

στρες και το περιβάλλον) και σηµαντικό είναι να µην υπόκειται σε στρες τα 

ιχθύδια µετά τον εµβολιασµό τις πρώτες εβδοµάδες. 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 

Υπάρχουν και κάποιες αρµοδιότητες τις οποίες πρέπει να µεριµνά ο 

υπεύθυνος ιχθυολόγος ώστε η παραγωγική διαδικασία να είναι ολοκληρωµένη και 

πλήρη ελεγχόµενη. Απαραίτητος παράγοντας είναι η απολύµανση του εξοπλισµού 

και ο καθηµερινός καθαρισµός του. Επίσης η διαδικασία σίτισης των ψαριών είναι 

καθηµερινή και ελεγχόµενη. 
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3.3 ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΞΗΡΗΣ ΤΡΟΦΗΣ 

 

Η ξηρά τροφή των ψαριών περιέχει ποικίλα συστατικά όπου είναι σηµαντικά 

για την σωστή ανάπτυξή τους ( πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια κλπ). 

 Οι ιχθυοτροφές που χορηγούνται, επιλέγονται βάσει του είδους του 

καλλιεργούµενου ψαριού, του µεγέθους του και την εποχή εκτροφής. Το τάισµα 

των εκτρεφόµενων ιχθυδίων γίνεται από εξειδικευµένο προσωπικό αλλά και από 

αυτόµατα µηχανήµατα ταΐσµατος, ανάλογα µε τις δυνατότητες κάθε µονάδας. 

Χορηγείται τροφή στα εκτρεφόµενα ψάρια ανά δύο ώρες. 

 

 

3.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΟΝΟΥ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 

 

Σε αυτό το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, ο γόνος αποκτά την τελική 

του µορφή. Έχοντας φτάσει το τελικό βάρος 1,5 έως 10 γραµµαρίων, 

πραγµατοποιείται ο τελικός έλεγχος πριν προωθηθεί στο τµήµα της πάχυνσης. 

Αρχικά επιλέγεται µια οµάδα ψαριών (συνήθως 100 ψάρια) από την δεξαµενή που 

θα πωληθεί και πραγµατοποιείται ποιοτικός έλεγχος ώστε να διαπιστωθεί αν 

υπάρχει κάποια δυσλειτουργία στο ποσοστό της δεξαµενής (δυσµορφία, αρρώστια, 

αναλογία µεγεθών κ.λ.π.), έπειτα αποθηκεύεται σε ειδικούς καταψύκτες ώστε να 

υπάρχει εγκυρότητα.  

Όταν αρχίσει η διαδικασία της πώλησης, προετοιµάζεται η δεξαµενή, το 

φορτηγό που θα τα µεταφέρει, το οξυγόνο, ο σωλήνας ο οποίος θα µεταφερθούν τα 

ψάρια, µετά υπολογίζεται το µέσο βάρος και καταγράφεται σε αρχείο του 

τµήµατος. Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία ο γόνος µεταφέρεται και παράλληλα 

καταγράφεται ο βάρος του γόνου. Τέλος εφόσον η διαδικασία της µεταφοράς έχει 

ολοκληρωθεί επιτυχώς τότε καθαρίζεται η δεξαµενή ώστε να είναι έτοιµη για να 

φιλοξενηθεί η καινούργια παρτίδα ψαριών προς πώληση. 

 

 

3.5 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΣΤΙΣ ΛΑΡΒΕΣ 

 

Η χορήγηση εµβολίου στα ψάρια µπορεί να γίνει µε διάφορους µεθόδους, 

από τις οποίες οι κυριότερες είναι µε ένεση . µε εµβάπτιση ή µε χορήγηση από το 

στόµα. Στο τµήµα της προπάχυνσης χρησιµοποιείται εµβολιασµός µε την µέθοδο 

εµβάπτισης. Η µέθοδος αυτή είναι πολύ χρήσιµη σε µαζικούς εµβολιασµούς 

µικρών ψαριών. Τα ψάρια βυθίζονται για 20 – 30 δευτερόλεπτα σε δεξαµενή που 

περιέχει το διαλυµένο εµβόλιο. Το αντιγόνο εισέρχεται στο σώµα των ψαριών 

µέσω του δέρµατος ή των βραγχίων. Η συγκέντρωση του εµβολίου στην δεξαµενή 

και η διάρκεια έκθεσης των ψαριών είναι πολύ σηµαντικός παράγοντας που 

επηρεάζει την τελική ανοσία.  
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Οι εµβολιασµοί γίνονται σε ψάρια άνω του 1 g, πριν πωληθούν  καθώς το 

µέγεθος αυτό θεωρείται ελάχιστο, στο οποίο το ψάρι αναπτύσσει το δευτερογενές 

ανοσοποιητικό του σύστηµα ( παραγωγή αντισωµάτων).  

 

 

3.6 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 

ΙΧΘΥ∆ΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ (ΠΑΧΥΝΣΗ) 

 

Αρχικά επιλέγεται µια οµάδα ψαριών (συνήθως 100 ψάρια) από την 

δεξαµενή που θα πωληθεί, γίνεται χορήγηση υπερβολικής δόσης αναισθητικού 

ώστε ο πληθυσµός να ακινητοποιηθεί πλήρως και ο υπεύθυνος ιχθυολόγος να 

πραγµατοποιήσει ποιοτικό έλεγχο ώστε να διαπιστωθεί η εγκυρότητα της 

πώλησης. Έπειτα ο υπεύθυνος ιχθυολόγος πραγµατοποιεί τον ποιοτικό έλεγχο 

καταγράφοντας αρχικά το βάρος του κάθε ιχθυδίου ξεχωριστά και αν διαπιστωθεί 

οποιαδήποτε µορφή δυσµορφίας, αναλογία µεγέθους, αρρώστιας κλπ. Τοποθετεί 

έπειτα τα επιλεγµένα ιχθύδια σε ένα αριθµηµένο χαρτί (1 – 100) για να είναι 

εµφανές το µέγεθος του ψαριού και η οποιαδήποτε δυσµορφία καταγραφεί. Τα 

στοιχεία που έχουν διαπιστωθεί καταγράφονται στο αρχείο του τµήµατος. 

Τέλος το δείγµα ασφαλίζεται µε µεγάλη προσοχή και καταγράφεται επάνω 

το είδος του ψαριού και η ηµεροµηνία που εξετάστηκε το δείγµα. Αποθηκεύεται 

σε ειδικούς καταψύκτες  και µένει ανέπαφο µέχρι να πωληθεί η παρτίδα ψαριών 

από το τµήµα της πάχυνσης. 

Το χρονικό διάστηµα αποθήκευσης είναι περίπου 2 – 3 χρόνια. Εφόσον 

πωληθεί και δεν έχει ζητηθεί το δείγµα από τους υπεύθυνους ιχθυολόγους του 

τµήµατος της πάχυνσης, τότε το δείγµα δεν θεωρείται πλέον χρήσιµο και 

αφαιρείται από το αρχείο. Είναι άξιο να σηµειωθεί πως ο αρµόδιος ο οποίος έχει 

πραγµατοποιήσει τον ποιοτικό έλεγχο έχει καταγράψει τα στοιχεία του. 
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4 ΕΡΕΥΝΑ ΠΕ∆ΙΟΥ 

 

Πραγµατοποιήσαµε επισκέψεις σε ιχθυογεννητικό σταθµό τσιπούρας και 

διερευνήσαµε τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων του ιχθυολόγου που ήταν 

υπεύθυνος για την προπάχυνση των ιχθυδίων µε µέσο ατοµικό βάρος από 1 έως 10 

γραµµάρια. Η έρευνα µας στόχευε στο κατά πόσο τα καθήκοντα αυτά καταγράφονταν 

σε αντίστοιχο «βιβλίο» του σταθµού ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της 

σωστής εκτέλεσης των όταν και εφόσον αυτό κρίνονταν αναγκαίο. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι σε περιπτώσεις υποπαραγωγής ως προς τον αριθµό 

των ιχθυδίων ή/και ως προς την ποιότητα αυτών µε συνήθη την ύπαρξη δυσµορφιών 

ή/και εµφανούς καθυστέρησης της σωµατικής των ανάπτυξης, τότε τα 

καταγεγραµµένα στοιχεία στο «βιβλίο» του σταθµού προσανατολίζουν την 

διερεύνηση και επίλυση των πιθανών σφαλµάτων στην παραγωγή ή/και της όποιας 

πληµµελούς εκτέλεσης των καθηκόντων από το προσωπικό του σταθµού. 

Ακολούθως, χρησιµοποιήσαµε το «∆ΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΛΩΒΩΝ / 

∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ» για εξέταση και καταγραφή δεδοµένων για την προπάχυνση όπως 

αυτό έχει σχεδιασθεί και εφαρµόζεται από το Εργαστήριο Φυσιολογίας και 

Οργανογένεσης του Τµήµατος µας. 

 

 

4.1 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟ-

ΠΑΧΥΝΣΗΣ 

 

Ο υπεύθυνος ιχθυολόγος του τµήµατος της προπάχυνσης ρυθµίζει τις ροές του 

νερού από τις παροχές της κάθε δεξαµενής, ελέγχει αν όλες οι δεξαµενές είναι 

κλειστές στο σύστηµα απορροής, ακόµα είναι υπεύθυνος για την συντήρηση των 

φίλτρων της δεξαµενής και τον καθηµερινό καθαρισµό της δεξαµενής µε την µέθοδο 

του σιφωνισµού.  

Ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι της δουλειάς του είναι να καθορίζει καθηµερινά 

της σίτιση των ιχθυδίων ανάλογα µε την θερµοκρασία που έχει κρίνει απαραίτητο ότι 

θα πρέπει  να έχει την συγκεκριµένη χρονική στιγµή η δεξαµενή. Η διάµετρος της 

τροφής ποικίλει ανάλογα µε το στάδιο που βρίσκετε το ιχθύδιο. 

Μια ακόµα σηµαντική εργασία είναι οι µετρήσεις των φυσικοχηµικών 

παραµέτρων του νερού της αλατότητας και της θερµοκρασίας. Η ανώτατη 

θερµοκρασία για την τσιπούρα ( sparus aurata) είναι 25°C. 

Επιπλέον, ο ιχθυολόγος θα πρέπει να ελέγχει καθηµερινά για συµπτώµατα 

ασθενειών και να µεριµνήσει για την πρόληψη του µε την µέθοδο των εµβολιασµών 

µε εµβάπτιση.  
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4.2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ «∆ΕΛΤΙΟΥ 

ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΛΩΒΩΝ / ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗ 

 

A4

 

 

«∆ΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΛΩΒΩΝ / ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗ όπως αυτό έχει 

σχεδιασθεί και εφαρµόζεται από το Εργαστήριο Φυσιολογίας και Οργανογένεσης 

του Τµήµατος µας. 

 

Το παρόν δελτίο είναι αρχείο στο οποίο καταγράφονται οι λεπτοµέρειες που 

αφορούν τα ιχθύδια και ειδικότερα ότι αφορά την θνησιµότητα τους, τις ασθένειες 

και τις επιχειρούµενες σε αυτά θεραπευτικές αγωγές. Τα στοιχεία που συλλέγουµε 

αξιολογούνται σε συσχετισµό µε άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την 

βιωσιµότητα των ιχθυδίων όπως είναι οι ιχθυολογικοί χειρισµοί που έχουν 
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πραγµατοποιηθεί, οι παράµετροι του περιβάλλοντος  (θερµοκρασία, αλατότητα νερού 

κ.λ.π.) καθώς και η ορθή ή µη διατροφή αυτών.  

Σε κάθε δελτίο υπάρχει επίσης µια «θέση» όπου συµπληρώνονται τα στοιχεία 

επικοινωνίας του ιχθυολόγου και της εταιρείας και το είδος του ψαριού που θα 

καταγράψουµε. 

Αναλυτικότερα, στο δελτίο αυτό, το οποίο έχει µέγεθος φύλλου Α4, 

καταγράφονται συνολικά για κάθε µία από είκοσι δεξαµενές της προπάχυνσης τα 

ακόλουθα: 

 

� ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΕΙ∆ΟΥΣ ΤΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΨΑΡΙΟΥ 

� ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

� ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ (ΠΡΙΝ ΗΜΕΡΕΣ) 

� ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 

� ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 

� ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ 

� ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ/ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 

� ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΝΕΡΟΥ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 

� ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΙΧΘΥ∆ΙΩΝ 

� ΝΕΚΡΟΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΙΧΘΥ∆ΙΩΝ (ΕΠΙ ΟΜΑ∆ΩΝ 5 ΑΤΟΜΩΝ 

/ ΚΛΩΒΟ / ∆ΕΞΑΜΕΝΗ) 

� ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

� ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
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4.2.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ KAI ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ ΤΟΥ 

ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΨΑΡΙΟΥ 

 

Προς αποφυγή λάθους είναι απολύτως απαραίτητο να συµπληρώνονται τα 

πλήρη στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας και του υπευθύνου ιχθυολόγου, καθώς και 

τα ατοµικά στοιχεία του ιχθυοπληθυσµού όπως το είδος του ψαριού, το µέγεθος ή/και 

η ηλικία του καθώς και η προέλευση του (από ποια οµάδα γεννητόρων προέρχεται) 

και εάν εκκολάφθηκε κατόπιν φυσικής ωοτοκίας ή φωτοθερµοπεριόδου. 

 

 

4.2.2.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

Σε αυτή την «θέση» καταγράφονται στοιχεία θνησιµότητας των ψαριών 

(εφόσον υπάρχουν). Συµπληρώνονται ο αριθµός των νεκρών ανά ηµέρα σε κάθε 

δεξαµενή και ο συνολικός αριθµός των νεκρών ώστε να διαπιστωθεί η 

ολοκληρωµένη εικόνα της κάθε δεξαµενής και να αντιµετωπιστεί το όποιο πρόβληµα 

µε αποτελεσµατικό τρόπο. 

 Επιπλέον, καταγράφεται ο συνολικός πληθυσµός των ιχθυδίων, τα οποία έχουν 

τοποθετηθεί σε κάθε δεξαµενή, ώστε να µην υπάρχει υπερπληθυσµός σε αυτήν.  

 

 

4.2.3.ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ (ΠΡΙΝ ΗΜΕΡΕΣ) 

 

 Σε αυτή την «θέση» συµπληρώνονται εργασίες που γίνονται ώστε να διαβιεί 

ένα πλήθος ψαριών οµαλά. Εφόσον έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες τεχνικές 

προετοιµασίες της δεξαµενής για ένα κατάλληλο υδάτινο περιβάλλον των ιχθυδίων 

τότε τοποθετείτε ο καταγεγραµµένος πληθυσµός των ιχθυδίων.  

 Αν υπάρχει υπερπληθυσµός στην δεξαµενή γίνεται αραίωση ώστε να µην 

δηµιουργηθούν προβλήµατα ή σε άλλη περίπτωση σύµπτυξή . Επίσης αν υπάρχει σε 

µια δεξαµενή ποικιλία µεγεθών γίνεται διαλογή  ώστε να διαχωριστούν τα µεγέθη 

των ιχθυδίων σε άλλες δεξαµενές. 

 Τέλος γίνεται καθαρισµός της δεξαµενής, αλλαγή – αντικατάσταση των 

διαφόρων εξαρτηµάτων αυτής και οι εργασίες αυτές όπως και όλες οι παραπάνω που 

αναφέραµε καταγράφονται στο δελτίο. 
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4.2.4. ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 

 

 Σε αυτή την «θέση» συµπληρώνονται όλα σχετικά µε την διατροφή των 

εκτρεφόµενων ιχθυδίων για κάθε δεξαµενή, όπως το είδος της τροφής που 

χορηγείται, το µέγεθός της, τα κιλά της τροφής για κάθε ηµέρα, καθώς και ο αριθµός 

των γευµάτων που γίνεται καθηµερινά.  Αν χορηγείται διατροφικό συµπλήρωµα 

καταγράφεται επίσης. 

 Σηµαντικό στοιχείο είναι επίσης ο υπολογισµός και η καταγραφή κάθε 5 

ηµέρες του Συντελεστής Ταΐσµατος (%) καθώς του Συντελεστή Μετατρεψιµότητας 

της Τροφής (FCR). 

  

 

4.2.5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ 

ΑΓΩΓΩΝ 

 

 Σε αυτή την «θέση» καταγράφονται στοιχεία σχετικά µε τις θεραπευτικές 

ουσίες (δραστική ουσία, εµπορικό σκεύασµα – όνοµα), καθώς και µε την οδό 

χορήγησης των θεραπευτικών ουσιών (ενσωµατωµένες στην τροφή, είτε µε λουτρό ή 

εµβάπτιση). Επίσης συµπληρώνεται η δοσολογία, η ηµέρα της αρχικής χορήγησης 

και η συνολική χρονική διάρκεια της αγωγής. 

 Καταγράφεται το θεραπευτικό αποτέλεσµα και η περίπτωση υποτροπής της 

ασθένειας λίγες ηµέρες µετά την ολοκλήρωση της θεραπευτικής αγωγής. 

 

 

4.2.6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ 

 

 Σε αυτή την «θέση» καταγράφονται τα στοιχεία που προσδιορίζουν τον τύπο 

του εµβολίου, την ηµέρα που χορηγήθηκε το εµβόλιο, τον τρόπο µε τον οποίο 

χορηγήθηκε και αν υπήρχε επανάληψη της συγκεκριµένης αγωγής.  

 

 

4.2.7. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ/ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 Σε αυτή την «θέση» καταγράφονται εργασίες που θα πρέπει να διεξαχθούν 

ώστε να υπάρχει µια οµαλή λειτουργία µιας δεξαµενής. Εξετάζεται λοιπόν αν 

υπάρχει κυµατισµός ή/και περιδίνηση του νερού ώστε να µην υπάρχει τραυµατισµός 

του εκτρεφόµενου ιχθυδίου ή απώλεια οξυγόνου/ αέρα από τους σωλήνες παροχής 

οξυγόνου/αέρα. 

 Επιπροσθέτως, αξιολογείται η καθαρότητα της δεξαµενής, των ταϊστρών και 

του λοιπού εξοπλισµού που διαθέτει. 
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4.2.8. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΝΕΡΟΥ  

 Σε αυτή την «θέση» καταγράφονται στοιχεία που επιτρέπουν την επίβλεψη 

της ποιότητας του νερού όπως της θερµοκρασίας της επιφάνειας και του πυθµένα, το 

διαλυµένο στο νερό οξυγόνο, την ενεργό οξύτητα (pH), την αλατότητα και την 

θολερότητα του νερού και την παρουσία ή µη τοξικής αµµωνίας στο νερό. 

 

 

4.2.9. ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΙΧΘΥ∆ΙΩΝ 

 Σε αυτή την «θέση» καταγράφονται τα προβλήµατα που µπορεί να υπάρχουν 

στα ιχθύδια κατά την διάρκεια της εκτροφής τους. Ο υπεύθυνος ιχθυολόγος 

παρατηρεί και συµπληρώνει αν υπάρχει περίεργη συµπεριφορά όπως µείωση όρεξης, 

µειωµένη κινητικότητα, αστάθεια στην κολύµβηση, αδιαφορία στο περιβάλλον τους, 

κ.λ.π. 

 

 

4.2.10. ΝΕΚΡΟΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΙΧΘΥ∆ΙΩΝ (ΕΠΙ 

ΟΜΑ∆ΩΝ 5 ΑΤΟΜΩΝ / ΚΛΩΒΟ / ∆ΕΞΑΜΕΝΗ) 

 Σε αυτή την «θέση» εξετάζονται και καταγράφονται τα νεκροτοµικά 

ευρήµατα των ιχθυδίων ανά δεξαµενή, δηλαδή λαµβάνεται τυχαίο δείγµα 5 ιχθυδίων 

από κάθε δεξαµενή, εξετάζεται το κάθε ψάρι ξεχωριστά και διαπιστώνεται αν 

υπάρχουν δυσµορφίες ή άλλου είδους προβλήµατα στο εσωτερικό του οργανισµού 

τους. 

 

4.2.11. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 Σε αυτή την «θέση» ή οποία χωρίζεται σε 5 κατηγορίες πραγµατοποιούνται 

περαιτέρω εξετάσεις για την καλύτερη «εικόνα» του εκτρεφόµενου ιχθυοπληθυσµού.. 

• Ιστολογική  

• Παρασιτολογική  

• Μικροβιολογική 

• Αντιβιόγραµµα 
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4.2.12  ∆ΙΑΓΝΩΣΗ  KAI ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ 

 Σε αυτή την «θέση» καταγράφεται ή διάγνωση που έχει αποφανθεί ο 

υπεύθυνος ιχθυολόγος / ιχθυοπαθολόγος, στην συνέχεια συµπληρώνεται το 

θεραπευτικό σκεύασµα και η δραστική ουσία που θα χορηγηθεί, η δοσολογία, η 

ηµέρα χορήγησής του και η χρονική διάρκεια  χορήγησης.  

 Ακολούθως, ορίζεται και η ηµεροµηνία επανεξέτασης του εκτρεφόµενου 

ιχθυοπληθυσµού. 

 

A4

 

«∆ΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΛΩΒΩΝ / ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ» (µεγέθυνση) 
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5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 Η ιχθυοκαλλιέργεια στην Ελλάδα λειτουργεί για περισσότερα από 30 χρόνια 

και στο διάστηµα αυτό αναπτύχθηκε και ταυτόχρονα βελτιώθηκε σηµαντικά η 

τεχνογνωσία και η τεχνολογία της αναπαραγωγής και εκτροφής των ψαριών. Σήµερα 

µάλιστα η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί έναν από τους κύριους εξαγωγικούς 

κλάδους της ελληνικής αγροτικής βιοµηχανίας και κατέχει σηµαντική θέση στην 

Ευρωπαϊκή και την παγκόσµια παραγωγή εκτρεφόµενων ψαριών.  

  Παρόλη όµως την ανάπτυξη του κλάδου πολλά θέµατα που σχετίζονται µε την 

εκτροφή του ψαριού δυστυχώς συνεχίζουν να υφίστανται και να προκαλούν 

σηµαντικές οικονοµικές απώλειες στις εταιρείες παραγωγής και εκτροφής ψαριού. Η 

παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην διερεύνηση του προβλήµατος αυτού εστιάζοντας 

µέρος από την επίλυση του στον ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή στους εργαζόµενους 

στις ανωτέρω εταιρείες. Παρατηρήθηκε και συνεχίζει να παρατηρείται ότι στις 

περισσότερες φορές οι εργαζόµενοι δεν ακολουθούν τα προβλεπόµενα «βήµατα» για 

την εκτέλεση κάποιας εργασίας και επιπλέον δεν καταγράφουν έγκαιρα και ορθά τις 

εκτελούµενες από αυτούς εργασίες. Κατά συνέπεια λοιπόν όταν διενεργείται έρευνα 

και  επιζητείται ο εντοπισµός της γενετήσιας αιτίας του προβλήµατος που συνέβη, 

δεν υπάρχουν επαρκή, αξιόπιστα και αντικειµενικά αποδεικτικά αρχεία 

καταγεγραµµένα στα βιβλία - έντυπα της εταιρείας. Επιπλέον, λόγω της πληµµελούς 

ή και ανύπαρκτης καταγραφής των εργασιών, ο ιχθυολόγος/οι της εταιρείας δεν 

µπορεί/ούν να απαντήσουν µε σαφήνεια στις ερωτήσεις άλλων συναδέλφων που 

έχουν κληθεί για βοήθεια στην επίλυση του προβλήµατος.  

 Η απάντηση των εργαζοµένων «πάντα κάνουµε ακριβώς το ίδιο και ποτέ δεν 

είχαµε πρόβληµα» δεν επαρκεί και δίδεται µόνο για συγκάλυψη των όποιων ευθυνών.   

Το Εργαστήριο Φυσιολογίας και Οργανογένεσης του Τµήµατος µας 

γνωρίζοντας  τις εργασίες που εκτελούνται στις µονάδες αναπαραγωγής και εκτροφής 

καθώς και την διαδικασία µεταφοράς των ψαριών από τους ιχθυογεννητικούς 

σταθµούς στις µονάδες πάχυνσης και στοχεύοντας στην επίλυση των ανθρωπογενών 

προβληµάτων αλλά και στην αξιόπιστη καταγραφή και ανάλυση των συµβάντων, 

σχεδίασε και εφαρµόζει τα ακόλουθα ∆ΕΛΤΙΑ- ΜΗΤΡΩΑ 

1. ∆ΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΛΩΒΩΝ / ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ 

2. ΑΤΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΑΡΒΩΝ ΚΑΙ ΙΧΘΥ∆ΙΩΝ 

3. ΜΗΤΡΩΟ ΓΕΝΝΗΤΟΡΩΝ 

4. ∆ΕΛΤΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ 

5. ∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ  

6. ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΧΘΥΩΝ 

7. ∆ΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 

8. ∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΧΘΥΩΝ (ISO & HACCP) 

 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία χρησιµοποιήσαµε στον ιχθυογεννητικό 

σταθµό που επισπευτήκαµε το δελτίο υπ’ αριθµό 1 για τις δεξαµενές της 

προπάχυνσης των νεαρών ψαριών µε µέσο ατοµικό βάρος 1 έως 10 γραµµάρια. 

 

Ακολούθως διαπιστώσαµε ότι: 
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Τα τηρούµενα αρχεία στον ιχθυογεννητικό σταθµό για τον ιχθυολόγο υπεύθυνο 

για την εκάστοτε  συγκεκριµένη παραγωγή ιχθυδίων της προπάχυσνης δεν υπήρχαν 

και ανεπίσηµες απαντήσεις δίδονταν από άλλους εργαζόµενους. 

Η καταγραµµένη ολική θνησιµότητα ήταν µικρότερη αριθµητικά από το 

συνολικό άθροισµα των ηµερήσιων θνησιµοτήτων µε αποτέλεσµα την ανακριβή 

λήψη του ιστορικού για τον συγκεκριµένο ιχθυοπληθυσµό. 

Η καταγραφή των ιχθυολογικών χειρισµών που εισάγουν στρες και προκαλούν 

µικροτραυµατισµούς στον ιχθυοπληθυσµό (στην συγκεκριµένη περίπτωση η 

διενέργεια επίπλευσης και διαλογής µεγέθους) δεν αναφέρετο, γεγονός που είναι 

προδιαθέτον παράγοντας για επικείµενη λοίµωξη µετά την πάροδο 5-10 ηµερών. 

Η καταγραφή του τύπου της χορηγούµενης ιχθυοτροφής (Pellet Extruder 

Fresh), το µέγεθος ιχθυοτροφής (mm), ο  αριθµός γευµάτων/ηµέρα και κυρίως τα 

συνολικά κιλά ιχθυοτροφής που χορηγούντο καθηµερινά δεν ήταν σύµφωνα µε τον 

συντελεστή    µετατρεψιµότητας της τροφής, ο οποίος  υπολογίζονταν µόνο στο τέλος 

της εκτροφής. Επιπλέον, ποτέ δεν είχε γίνει έλεγχος κατά το πόσο ή ποσότητα της 

χορηγούµενης ιχθυοτροφής ήταν σωστή ή υπερβολική µε βάσει την νεκροτοµική 

εξέταση του πεπτικού σωλήνα των ιχθυδίων, µε αποτέλεσµα την επιβάρυνση του 

νερού εκτροφής µε αχρησιµοποίητη τροφή που κατακρηµνίζονταν στον πυθµένα των 

δεξαµενών, καθώς και την οικονοµική επιβάρυνση µε συνεχή αγορά τροφής από την 

εταιρεία. 

 

Αναφορικά µε την καταγραφή των προηγούµενων θεραπευτικών αγωγών, ως 

προς το χρησιµοποιηθέν φαρµακούχο σκεύασµα, την οδό χορήγησης του, την 

χρονική διάρκεια χορήγησης και το θεραπευτικό αποτέλεσµα, τα τηρούµενα αρχεία 

ήταν σχεδόν ανύπαρκτα. Η αγωγή πραγµατοποιείτο από ανειδίκευτο εργάτη και µε 

σκευάσµατα «χύµα» του εµπορίου. Στο σηµείο αυτό παρατηρήσαµε ότι οι 

ανεπιτυχείς θεραπευτικές αγωγές προκαλούσαν συγκάλυψη των συµπτωµάτων της 

ασθένειας µε αποτέλεσµα να πεθαίνουν τα ιχθύδια χωρίς αιµορραγίες ή άλλα 

συµπτώµατα. Αυτό, είχε σαν επακόλουθο την µεγάλη δυσκολία ανεύρεσης ορθής 

θεραπευτικής αγωγής  

 

Η καταγραφή του εµβολιασµού ήταν σωστή µετά από την ενεργό συµµετοχή, 

κατά την διαδικασία του εµβολιασµού, από την εταιρεία  εµπορίας των εµβολίων 

 

 Η γενική εικόνα που παρουσίαζε ο χώρος και οι δεξαµενές της προπάχυνσης 

ανταποκρίνονταν στις προδιαγραφές λειτουργίας του ιχθυογεννητικού σταθµού. 

 

Η παρούσα εργασία απέδειξε ότι η χρήση του «∆ΕΛΤΙΟΥ» είναι απαραίτητη 

για να υπάρχει ως  αξιόπιστο και αντικειµενικό αποδεικτικό για την διερεύνηση το 

όποιων προβληµάτων προκύπτουν και συντελεί στην αποτελεσµατική ιχθυολογική, 

διατροφική και υγειονοµική παρακολούθηση και διαχείριση της προπάχυνσης 

στον ιχθυογεννητικό σταθµό. 

Η χρήση λοιπόν του «∆ΕΛΤΙΟΥ» αποτελεί την προτεινόµενη από εµάς ορθή 

πρακτική για την διασφάλιση της ποιότητας και ποσότητας των παραγόµενων 

ιχθυδίων στην προπάχυνση κάθε ιχθυογεννητικού σταθµού. 
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=haccp+and+iso+22000+pdf&source=bl&ots=Ho_HC2ip3y&sig=h9QtOC_nr5mI

WKWKEo2jksD4amY&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwjhkcyCm_LKAhVE_ywK

HSHrBPoQ6AEIXDAJ#v=onepage&q=haccp%20and%20iso%2022000%20pdf

&f=false  

(7) https://sales.elot.gr/announcement/eloteniso22000gr.pdf 

(8) http://www.fishbase.org/summary/Sparus-aurata.html 

(9)http://www.fishbase.org/photos/thumbnailssummary.php?Genus=Sparus&Spec

ies=aurat 

(10) http://www.fao.org  

(11) http://www.iffo.org.uk 

(12) http://www.haccp-nrm.org/Plans/MT/Ennis_ANS-HACCP.pdf 

(13) http://www.haccp-nrm.org/listplansbycat.asp 

(14) http://www.haccp-nrm.org/training.asp  

(15)http://repository.library.teimes.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/3727/T

AY%20%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D

%CF%84%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%8

1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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7.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ 

 

Η ΜΕΡΙΚΗ  Ή ΟΛΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 

Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ 

 

 «ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΙΧΘΥ∆ΙΩΝ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ 1 ΕΩΣ 10 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΣΕ 

ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ»  

 

ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ  Ή  Α∆ΕΙΑ 

 

ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ 

κας ΚΟΙΛΙΑΡΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑΣ 

Η/ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ & Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

ΤΟΥ ΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

κου. ΚΑΝΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2018 
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Μεγέθυνση δελτίου «∆ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΛΩΒΩΝ / ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ» ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗ 

 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΛΩΒΩΝ / ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ 

Αριθµός αρχείου  Ηµεροµηνία 

∆ιεύθυνση: 

Ταχ. Κωδ.: 

Email: 

Υπεύθυνος 

Εταιρίας: 

 

 

Είδος ψαριού                     

Κωδ. Αριθ. 

Κλωβ/∆εξ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

ΜΒ Ψαριών (gr)                     

Συνολ. Αριθµ. 

Ψαριών (10^3) 

                    

 

 

 

Ιστορικό Θνησιµότητας 
 

Αρχή 

θνησιµότητας 

                    

Αριθµός νεκρών 

ηµέρας 

                    

Συνολ. Αριθµός 

νεκρών 
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Έλεγχος χειρισµών (πριν ηµέρες) 

 

Τοποθέτηση πληθ.                     

Αραίωση πληθ.                     

Σύµπτυξη πληθ.                     

∆ιαλογή µεγέθους 

ψαριού  

                    

Αλλαγή διχτιού                      

Καθαρισµός 

δεξαµενής 

                    

Λοιποί χειρισµοί                      

 

 

 

Έλεγχος διατροφής 

 

Τύπος ιχθυοτροφής 

Pe Ex F προέλευση 

                    

Μέγεθος 

ιχθυοτροφής (mm) 

                    

Αριθµός 

γευµάτων/ηµέρα 

                    

Kg ιχθυοτροφής / 

ηµέρα 

                    

∆ιατροφικό 

συµπλήρωµα 

                    

Συντελεστής 

ταΐσµατος (%) 

                    

 FCR 

Μετατρεψιµότητα 
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Έλεγχος προηγουµένων θεραπευτικών αγωγών  

 

Θεραπευτικό 

σκεύασµα και 

δραστική ουσία 

                    

∆οσολογία kg/Ton 

ZB/ηµέρα 

kg/ton τροφής  

kg/m³ 

                    

Ηµέρες χορήγησης                     

Οδός χορήγησης                     

∆ιατροφικό 

Συµπλήρωµα 

                    

 

 

 

Έλεγχος εµβολιασµών 

 

Τύπος εµβολίου 

και δραστικό 

αντιγόνο 

                    

Οδός χορήγησης                     

Ηµέρες χορήγησης 

(πριν) 

                    

Επαναληπτικός 

εµβολιασµός 
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Γενική εικόνα κλωβών – δεξαµενών / αποθηκών και λοιπών κτηρίων 

 

Πλευστότητα/ 

κυµατισµό  

                   

Ροή νερού 

δεξαµενών ( 

νεκρές περιοχές) 

                   

Αξιολόγηση 

καθαρισµού και 

πλύσεις των 

διχτυών 

                   

Αξιολόγηση 

καθαρισµού και 

πλύσεις των 

δεξαµενών 

                   

Αξιολόγηση 

καθαρισµού και 

πλύση των 

ταϊστρών 

                   

Αξιολόγηση 

καθαρισµού και 

πλύσεις λοιπού 

εξοπλισµού 

                   

 

 

 

Παράµετροι νερού 

 

Θερµοκρασία 
επιφάνειας/πυθµένα 

                    

∆ιαλυµένο 

οξυγόνο mg/l 

                    

Ενεργός οξύτητα 

(pH) 

                    

Τοξική αµµωνία 

mg/l 

                    

Αλατότητα                      

θολερότητα                     

(λοιποί)                     
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Κλινικά ευρήµατα ιχθύων 

 

Μείωση όρεξης                     

Ελάττωση 

κινητικότητας 

                    

Αστάθεια στην 

κολύµβηση 

                    

Αδιαφορία προς το 

περιβάλλον 

                    

Λοιπή 

συµπεριφορά  

                    

 

 

 

Νεκροτοµικά ευρήµατα ιχθύων (επί οµάδων 5 ατόµων / κλωβό / δεξαµενή) 

 

Στοµατική 

κοιλότητα 

                    

πτερύγια                     

δέρµα                     

βράγχια                     

Καρδιά                      

οισοφάγος                     

στόµαχος                     

έντερο                     

µεσεντέριο                     

Ύπαρ                      

Χοληδ. κύστη                     

σπλήνας                     

Γονάδες                      

Νηκτική κύστη                     

νεφροί                     

εγκέφαλος                     

οφθαλµοί                     

µύες                     

σκελετός                     
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Προτεινόµενες εργαστηριακές εξετάσεις 

Ιστολογηκή  

 

Γενική                     

δέρµα                     

βράγχια                     

καρδιά                     

οισοφάγος                     

στόµαχος                     

έντερο                     

Ύπαρ και χοληδ. 

κύστη 

                    

σπλήνας                     

γονάδες                     

Νηκτική κύστη                     

νεφροί                     

εγκέφαλος                     

οφθαλµοί                     

µύες                     

σκελετός                     

 

 

Ηλεκτρονική 

µικροσκόπηση  

                    

 

Παρασιτολογική   

 

Εκτοπαρασιτά                      

Ενδοπαρασιτά                      

 

Μικροβιολογική  

 

Γενική                     

Ειδική                      

 

Αντιβιόγραµµα  

Θεραπευτικά 

σκευάσµατα 
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Αιµατολογική                     

Ανοσολογική                     

Ακτινολογική                     

Τοξικολογική                     

 

 

 

∆ιάγνωση θεραπευτική αγωγή 

 

∆ιάγνωση                    

Θεραπευτικό 

σκεύασµα και 

δραστική ουσία 

                   

                   

∆οσολογία kg/Ton 

ZB/ηµέρα 

kg/Ton τροφής 

kg m³ νερού  

                   

Ηµέρες χορήγησης                    

Οδός χορήγησης                    

∆ιατροφικό 

συµπλήρωµα 

                   

 

 


