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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

 

  

 Με την παρούσα πτυχιακή εργασία, κλείνει ένα σηµαντικό κεφάλαιο στην ζωή µου και 

είναι µια ευκαιρία για εµένα να µελετήσω καλύτερα την διαδικασία παραγωγής νεαρών ιχθύων 

και τον βιολογικό κύκλο σε θέµατα διασφάλισης ποιότητας και ποσότητας έως 1gr. Απέκτησα 

ένα ικανοποιητικό θεωρητικό υπόβαθρο σε πολλά ενδιαφέροντα πράγµατα µέσα από αυτή την 

έρευνα και θα ήθελα να την συνεχίσω στο µέλλον.  

 Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς µου και ιδιαίτερα τον πατέρα µου επισυνάψοντας 

την παραπάνω φωτογραφία του, που µου έβαλε το <<µικρόβιο>> και µυώντας µε στον κλάδο 

της αλιείας . Τον κύριο Γρηγόριο Κανλή, που δέχτηκε να αναλάβει την επίβλεψη της παρούσας 

πτυχιακής εργασίας. Μέσα από τα µαθήµατα του, µου έδωσε το έναυσµά για να ξεκινήσω αυτήν 

την έρευνα και ήταν πάντα διαθέσιµος όποτε  χρειάστηκα  κάποια διευκρίνιση. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

Με την εκπόνηση αυτής της πτυχιακής εργασίας μελέτησα και αναφέρω μέσα σε 

αυτήν αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο, τις βασικές αρχές του πρoτύπου ποιότητας ISO  και  

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

 

Ακολούθως, γίνεται μελέτη των κρίσιμων σημείων ελέγχου για την αριθμητική 

και ποιοτική διασφάλιση του πληθυσμού των νέο-εκολαφθέντων λάρbων και 

εκτρεφόμενων νεαρών ιχθύων τσίπουρα έως 1 γραμμάριου σε ιχθυογεννητικό σταθμό,  

 

Καθώς και  εφαρμογή του δελτίου με ηλεκτρονική καταγραφή των δεδομένων 

διαχείρισης λάβρων νεαρών ιχθυδίων και δεξαμενών τους και τελικά του 

καθηκοντολογίου του υπεύθυνου ιχθυολόγου και τον τρόπο που αυτό εφαρμόζεται.. 

 

 Επίσης ότι υπάρχει πλήρης έλεγχος κάθε σταδίου του «ευ ζην» των  γεννητόρων, 

της σταθερής παραγωγής υγιών γονιμοποιημένων αυγών και ακολούθως των 

παραγόμενων από αυτούς λαρβών. Αναφέρεται επίσης, συγκεκριμένος προβλεπόμενος 

σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων, τα οποία πιθανόν 

προκύπτουν στα διάφορα στάδια παραγωγής. 
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ABSTRACT 
 

 

 In the elaboration of this dissertation I studied and mentioned, in the first 

chapter, the basic principles of the ISO standard and the HACCP system, their 

definitions and how they work. 

 

 In the present study, I investigate the critical control points for the 

arithmetic and quality assurance of the population of newly - hatched larvae  and 

farmed young fish of sea bream (Sparus Aurata) up to 1 gram of body weight in a 

hatchery.  

  

Thus, an application of the electronic record is done referring to the management 

data of young fish breeders and reservoirs, as well as the duties of the responsible 

fish scientist. 

   

 Furthermore, there is a complete control of every stage of the breed's 

"well-being", the steady production of healthy fertilized eggs and their larvae 

and young fishes, as well as specific planned aiming to address any problems 

that may arise at the various stages of their production. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
  

 

 Οι υδατοκαλλιέργειες είναι ένας από τους πιο αναπτυσσόµενους κλάδους  παγκοσµίως 

και ολοένα και περισσότερο οι ανάγκες για τροφή αυξάνονται µέρα µε την µέρα, µε τον 

πληθυσµό του πλανήτη να αυξάνεται ανεξέλεγκτα.  

 

 

 Οι ιχθυογεννητικοί σταθµοί είναι άµεσα υπεύθυνοι να καλύψουν το πρόβληµα αυτό, και 

πιο συγκεκριµένα πρόκειται για χερσαίες εγκαταστάσεις που αναλαµβάνουν να δηµιουργήσουν 

λάρβες νέο-εκκόλαψης και να τις αναπτύξουν σε ένα τέτοιο στάδιο έτσι ώστε να προετοιµαστούν 

και να εγκλιµατιστούν στις µονάδες πάχυνσης.  

 

 

 Οι ιχθυογεννητικοί σταθµοί δεν επιτελούν µόνο τον ρόλο της δηµιουργίας και ανάπτυξης 

των νεαρών λάρβων, για λογαριασµό αποκλειστικά των µονάδων πάχυνσης, αλλά και τον 

εµπλουτισµό του περιβάλλοντος.  

 

 

 Ο εµπλουτισµός του περιβάλλοντος αποτελεί µια πιο επίπονη διαδικασία επειδή υπάρχει 

πολυπλοκότητα του χειρισµού και περιπλέκεται από διαφόρους φορείς.  Επίσης υπάρχουν 

πειραµατικοί ιχθυογεννητικοί σταθµοί που πειραµατίζονται µε νέα  είδη ψαριών, επειδή οι 

ανάγκες του καταναλωτικού κοινού µεταβάλλονται διαρκώς και οι πειραµατικοί ιχθυογεννητικοί 

σταθµοί είναι ικανοί  δώσουν λύσεις σε αυτό το ζήτηµα. 

 

  

 Πέρα των χερσαίων εγκαταστάσεων, ένα ακόµα βασικό τµήµα των ιχθυογεννητικών 

σταθµών είναι το προσωπικό που στελεχώνει και οργανώνει, µια τέτοια χωροταξική 

εγκατάσταση, έτσι ώστε να υπάρχει βιώσιµη και ορθή λειτουργία.  

 

 

 Το προσωπικό αυτό απαρτίζεται από εξειδικευµένους επιστήµονες όπως βιολόγους 

,γεωπόνους και κτηνιάτρους προκειµένου να δίνεται το µέγιστο δυνατό αποτέλεσµα στην ορθή 

πρακτική για  τη διασφάλιση ποιότητας και ποσότητας των παραγόµενων ιχθυδίων.  

 

 

 Επίσης υπάρχει και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό , που ασχολείται µε όλες σχεδόν 

τις χειρωνακτικές διαδικασίες ρουτίνας, και όλες οι δουλειές που αναλαµβάνουν να γίνονται, 

γίνονται κατόπιν συνεννόησης µε το επιστηµονικό προσωπικό βάσει χρονοδιαγράµµατος αλλά 

και ανάλογα τη περίπτωση ,όπως τα διάφορα απρόοπτα.  

 

 

 Τέλος υπάρχουν διάφορες άλλες  ειδικότητες όπως οικονοµολόγοι λογιστές, µηχανικοί 

εγκαταστάσεων, manager - διαφηµιστές που αναλαµβάνουν να καλύψουν δουλειές έκτος 

βασικού γνωστικού αντικείµενου που είναι επιτακτικές για την υλοποίηση µιας εταιρίας.  
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ SPARUS AURATA 
 

 

 Η τσιπούρα (Sparus aurata, Linnaeus 1758, (Εικόνα 1.) είναι ένα από τα πιο γνωστά 

ψάρια της Ελληνικής αγοράς και έχει µεγάλη εµπορική αξία.  

  

 Το προηγούµενο επιστηµονικό όνοµα της τσιπούρας ήταν Chrysphrys aurata και 

προέκυψε από την χρυσή καµπύλη λωρίδα που υπάρχει κατά µήκος του µετώπου, που έχει στα 

περιθώριά της δύο σκουρόχρωµες ζώνες, κυρίως στα ενήλικα. 

 

  Είναι είδος αβλαβές για τον άνθρωπο και ανήκει στην οικογένεια των Sparidae, η οποία 

περιλαµβάνει τα περισσότερα είδη ψαριών στην Ελλάδα.  

 

 

Η ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ SPARUS AURATA 
 

 

 

� κατάταξη του είδους είναι η εξής:   

 

� Γένος: Sparus  

 

� Οικογένεια: Sparidae  

 

� Υπόταξη: Percoides  

 

� Τάξη: Perciformes  

 

� Υπέρταξη: Teleostei  

 

� Υφοµοταξία: Acanthopterygii  

 

� Οµοταξία: Osteichthyes  

 

� Συνοµοταξία: Chordata 

 

� Βασίλειο: Animalia  

 

 

 

 

 

 

 

 



 10

 

 
Προσαρµοσµένη από FAO (2005a). (Εικόνα 1.) 

 Η τσιπούρα έχει σώµα ατρακτοειδές χρώµατος ασηµί-γκρι, ψηλό µε µία µεγάλη µαύρη 

κηλίδα στο βραγχιακό επικάλυµµα, στη συνέχεια της οποίας διακρίνονται χρυσές και ερυθρές 

αποχρώσεις. Το ουραίο πτερύγιο είναι διχαλωτό και το ρύγχος είναι διπλάσιο σε µήκος από τη 

διάµετρο του µατιού. 

 

ΓΕΩΓΡΑΓΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 

 

 

 Είναι είδος που παρουσιάζει αρκετά πλατειά εξάπλωση. Εκτείνεται στον Ατλαντικό 

ωκεανό, από τις ακτές του Μαρόκου έως τη Βαλτική θάλασσα. Συναντιέται σε κάθε περιοχή της 

Μεσογείου και των γύρω θαλασσών, εισχωρώντας στις εκβολές των ποταµών και στις 

λιµνοθάλασσες. Ζει γενικά κατά µήκος των βραχωδών ζωνών, όµως συχνά καταφεύγει στις 

αµµώδεις περιοχές. Είναι µεταναστευτικό ψάρι. Οι µεταναστεύσεις που πραγµατοποιεί 

οφείλονται στις µεταβολές της θερµοκρασίας και της αλατότητας. Την άνοιξη, πολυάριθµα 

ιχθύδια προσεγγίζουν τις ακτές και εισέρχονται στις εκβολές ποταµών η σε λιµνοθάλασσες, όπου 

η θερµοκρασία του νερού, κατά κανόνα, είναι µεγαλύτερη εκείνης της θάλασσας. Είναι κατ’ 

εξοχήν ευρύαλο και ευρύθερµο είδος. Προσαρµόζεται και αναπτύσσεται εύκολα, ακόµη και σε 

σχεδόν γλυκά νερά. Οι ιδανικές συνθήκες αλατότητας για άριστη ανάπτυξη είναι 20°/00 - 

3Θ°/00.  Η θερµοκρασία στην οποία διατρέφεται είναι 7-30°0 (άριστες 14-28°C). Κάτω από 7°C 

σταµατάει να τρώει, ενώ πεθαίνει όταν η θερµοκρασία κατέβει κάτω από 2°C. 1.3°C.  
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ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ SPARUS AURATA 
 

 

 Το σώµα είναι ελαφρά κυλινδρικό, πεπιεσµένο στα πλευρά και οξυνόµενο προς το κεφάλι 

και την ουρά (σαν άτρακτος). Καλύπτεται από κτενοειδή λέπια, τα οποία επικαλύπτονται, και 

στην πλευρική γραµµή βρίσκονται 62 έως 80 (συνήθως 70). Το βραγχιακό επικάλυµα έχει στο 

πίσω µέρος του δύο ισχυρές άκανθες. Έχει δύο ραχιαία πτερύγια, από τα οποία το πρώτο έχει 8 

µε 10 σκληρές άκανθες, και το δεύτερο 1 σκληρή και 12 µε 13 µαλακές άκανθες. Το εδρικό 

πτερύγιο έχει 3 σκληρές και 10 µε 12 µαλακές άκανθες. Το χρώµα του είναι σκούρο γκρι στη 

ράχη, και άσπρο στην κοιλιά. Φθάνει σε µήκος το 1 γπ, µε συνηθισµένο µέγεθος τα 20cm µε 

55cm , και µέγιστο βάρος 12kg µε 14 kg 

 

 

ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΣΤΑ∆ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΩΟΤΟΚΙΑΣ 
 

 

  Οι ωοτοκίες λαµβάνουν χώρα στις βραχώδεις παράκτιες περιοχές κατά κανόνα, κοντά 

στις εκβολές των ποταµών. Οι συλλήψεις ώριµων γεννητικά ατόµων από τα αλιευτικά σκάφη σε 

αυτές τις περιοχές, µας πληροφορούν ότι το βάθος της ωοτοκίας δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο 

από 40 ιπ. αυγά Τα αυγά εντοπίζονται στην παραλιακή ζώνη από την επιφάνεια µέχρι 30 πι 

βάθος. νύµφες εντοπίζονται στο µεροπλαγκτόν των παράκτιων περιοχών, όπου αναπτύσσονται οι 

γεννήτορες και τα αυγά. και νεαρά ιχθύδια του είδους, µήκους 10-35 cm, αλιεύονται στις 

παράκτιες περιοχές, κοντά στις εκβολές ποταµών, λιµνοθαλασσών ή παράκτιων ελών, κυρίως 

της άνοιξης µέχρι τέλος Ιουνίου. Ιχθύδια µεγαλύτερου µεγέθους αλιεύονται προς το τέλος του 

Φθινοπώρου στις ίδιες περιοχές, όταν αυτά εγκαταλείπουν τα παράκτια εσωτερικά και υφάλµυρα 

νερά, αναζητώντας τις σταθερότερες συνθήκες της θάλασσας. Οι µεταναστεύσεις αυτές είναι 

µικρής έκτασης, όπως έχει αποδειχθεί µε τις ιχθυοθετήσεις των µετακινούµενων ψαριών σε 

πολλές περιοχές. Αυτές οι µετακινήσεις σχετίζονται κυρίως µε τη διατροφή των ιχθυδίων και τις 

συνθήκες του περιβάλλοντος, οι οποίες ευνοούν την προστασία και καλύτερη ανάπτυξή τους.  

 Το φαινόµενο αυτό τυγχάνει ιδιαίτερης εκµατάλλευσης για τη σύλληψη ή συγκέντρωση 

αυτών των ψαριών σε ειδικά διαρρυθµιζόµενες περιοχές των λιµνοθαλασσών, στα πλαίσια των 

µεθόδων αλιευτικής και ιχθυοτροφικής διαχείρισης αυτών των παράκτιων οικοσυστηµάτων. 

 

ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΤΟΜΑ 
 

 Εγκαταλείπουν τις λιµνοθάλασσες και τα παράκτια οικοσυστηµατα από τις αρχές του 

χειµώνα, µετακινούµενα προς την ανοιχτή θάλασσα για την ωοτοκία, και επιστρέφουν µε την 

έναρξη της νέας περιόδου διατροφής από τις αρχές της άνοιξης.  

  

  Οι παράγοντες που καθορίζουν την εξάπλωση του είδους είναι πολύ λίγο γνωστοί, αφού 

το λαβράκι συναντιέται σε περιοχές µε εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά µεταξύ τους.  

 Οι κυριώτεροι αυτών των παραγόντων, κατά τον (Barnabe., 1989) είναι :  
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 Η θερµοκρασία Σαν ευρύθερµο είδος, το λαβράκι συναντάται το χειµώνα σε 

θερµοκρασίες 5-6°C και το καλοκαίρι σε θερµοκρασίες 27-29°C, σε λιµνοθάλασσες της βόρειας 

και νότιας Μεσογείου, αντίστοιχα.  

 

 Η αλατότητα (Salinity) Σαν ευρύαλο είδος, το λαβράκι απαντάται σε νερά µε αλατότητα 

0.5 έως και  90°/00. Πάντως, οι ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης είναι µεταξύ 20 °/00 και 30 °/00.   

  

 Το διαλυµένο οξυγόνο (Dissolved Oxygen) Καθώς στο φυσικό περιβάλλον το οξυγόνο 

βρίσκεται σχεδόν πάντα κοντά στο επίπεδο κορεσµού, σπανίως παρατηρούνται µαζικοί θάνατοι 

του είδους από πτώση του διαλυµένου οξυγόνου στο φυσικό περιβάλλον. Στην εκτροφή έχουν 

µετρηθεί συγκεντρώσεις οξυγόνου µέχρι 2 mg / ltrs, χωρίς να παρουσιαστούν θάνατοι.  

 

 Σε δεξαµενές εκτροφής γεννητόρων, δεν παρατηρούνται προβλήµατα για 

συγκεντρώσεις διαλυµένου οξυγόνου µέχρι και 3 mg/ ltrs, αλλά τα αυγά τα οποία λαµβάνονται 

δεν είναι βιώσιµα.  Το είδος του βιότοπου Συναντάται σε όλα τα είδη βιοτόπων, τόσο σε 

βραχώδεις, όσο και σε αµµώδεις περιοχές, καθώς και σε φυκιάδες. 

 

  Όλα τα στάδια του είδους µπορούν να συναντηθούν σε µικρά βάθη, µόλις από 0.10m. 

Μεγάλα άτοµα του είδους αλιεύονται και σε βάθη µέχρι 90m.   

  

 Η θολερότητα για το λαβράκι φαίνεται ότι προτιµάει τα ταραγµένα και θολά νερά των 

εκβολών των ποταµών, ή των παράκτιων περιοχών κατά τις θαλασσοταραχές. Η συχνότητα 

εµφάνισης του είδους σε αυτές τις περιοχές, συνδέεται µε την εποχή της έντονης τροφοληψίας 

του. 

∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

 

 Το λαβράκι ανήκει στην κατηγορία των σαρκοφάγων και αρπακτικών ψαριών. 0 τύπος 

πέψεως, τα είδη των ενζύµων που εκκρίνονται στον πεπτικό σωλήνα και ο τύπος των δοντιών, 

ερµηνεύουν απόλυτα αυτό το χαρακτηριστικό. Μετά από έρευνες που έχουν γίνει πάνω στη 

διατροφή του είδους στο φυσικό περιβάλλον σε σχέση µε την ηλικία, την εποχή και το 

περιεχόµενο των στοµαχιών, έχει διαπιστωθεί ότι η βάση της διατροφής του ζώου αποτελείται 

από καρκινοειδή και µικρού µεγέθους ψάρια, κυρίως αφρόψαρα, όπως αθερίνες, σαρδέλλες και 

µικρά κεφαλόπουλα. η διατροφή αποτελείται κατά 70 - 80% από αµφίποδα και κατά 20-30% από 

διάφορες προνύµφες εντόµων (χειρονοµίδες), ενώ τα άτοµα µε µέγεθος µεγαλύτερο από 40 cm 

διατρέφονται κατά 80% από ψάρια και κατά 20% από καρκινοειδή και µαλάκια. Το λαβράκι  

θηρευτής που κυνηγά ατοµικά στο επιφανειακό υδάτινο στρώµα, επιτιθέµενο στη λεία του από 

κάτω, και αφού την επιλέξει (ώστε να ταιριάζει στις διαστάσεις του στόµατός του) επιτίθεται, 

την αρπάζει και φεύγει. 

 Η σύνθεση της τροφής των λαβρακίων κατά µέγεθος και κατά εποχή (κατά Arias, 1980). 

φυσικό περιβάλλον. Αυτές οι έρευνες έχουν δείξει τη µεγαλύτερη κατανάλωση τροφής κατά τους 

µήνες Μάιο, Ιούνιο και Αύγουστο. η. Αναπαραγωγή στην περιοχή της Μεσογείου θάλασσας, η 

ωρίµανση των γονάδων αρχίζει το ∆εκέµβριο και φθάνει στην ολοκλήρωσή της στο τέλος του 

ίδιου µήνα ή τον Ιανουάριο, όταν η θερµοκρασία του νερού κατέβει περίπου στους 12°C. 

Ακολουθεί η αναπαραγωγή, η οποία ολοκληρώνεται κατά το τέλος Μαρτίου µε αρχές Απριλίου. 
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Στον Ατλαντικό ωκεανό η περίοδος αναπαραγωγής είναι µετατοπισµένη κατά 2-3 µήνες σε 

σχέση µε αυτή της Μεσογείου, και πραγµατοποιείται όταν η θερµοκρασία νερού κυµαίνεται σε 

11-14°C. 

  Όσον αφορά τη διαφοροποίηση του φύλου, το λαβράκι είναι είδος γονοχωριστικό, παρά 

το γεγονός ότι στην οικογένεια των Serranidae όπου ανήκει, ο ερµαφροδιτισµός είναι συχνό 

φαινόµενο. Τα αρσενικά άτοµα, έχει παρατηρηθεί ότι ωριµάζουν γεννητικά νωρίτερα από ότι τα 

θηλυκά. Στη Μεσόγειο, ώριµα γεννητικά αρσενικά άτοµα βρίσκονται σε ηλικία 2-3 ετών µε 

µήκος σώµατος 23 - 34 cm, και θυλυκά 3 - 5 ετών µε µήκος σώµατος 31 - 40 cm. 

  

• Η γονιµοποίηση στο λαβράκι είναι εξωτερική.  

• Το θηλυκό ελευθερώνει τα αυγά του, τα οποία γονιµοποιούνται από το σπέρµα του 

αρσενικού.  

• Η σεξουαλική συµπεριφορά, τόσο στο φυτικό περιβάλλον όσο και στις δεξαµενές, έχει 

µελετηθεί και είναι η ίδια.  

 

 Τα αρσενικά κολυµπούν απαλά πίσω και λίγο υψηλότερα από το θηλυκό, το οποίο 

ακολουθούν στις αργές µετατοπίσεις του. Το θηλυκό χαρακτηρίζεται από µία διεσταλµένη 

κοιλιακή χώρα. Τα αρσενικά που ακολουθούν το θηλυκό είναι, κατά κανόνα, µικρότερου 

µεγέθους, συνήθως δύο και σπάνια τρία στον αριθµό. 1.7. Γεννητικοί αδένες, κλίµακα 

γεννητικής ωριµότητας. Οι γεννητικοί αδένες στα ανώριµα άτοµα, µοιάζουν µε δύο λεπτά 

κορδόνια που ξανασυναντώνται στο ύψος του γεννητικού στοµίου. Στα ενήλικα άτοµα οι αδένες 

αυτοί έχουν στα.δύο φύλα διαφορετική µορφολογία. Οι άρχεις είναι υπόλευκοι, υποτριγωνικού 

σχήµατος, ενώ οι ωοθήκες έχουν χρώµα κίτρινο-πορτοκαλί και είναι περισσότερο κυλινδρικού 

σχήµατος. 

 

 
 

Κύκλος παραγωγής τσιπούρας σε εκτατικο σύστηµα καλλιέργειας. Προσαρµοσµένη από 

FAO (2005b). 
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ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ISO 
 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια έξαρση στο ενδιαφέρον που επιδεικνύει ο 

βιοµηχανικός µας χώρος, στα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9000. Πολλές 

είναι οι βιοµηχανικές µονάδες και, 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. Λίγα χρόνια πριν, η ικανότητα ενός 

προϊόντος να ανταποκρίνεται στο σκοπό για τον οποίο προοριζόταν, ο σχεδιασµός και η 

κατασκευή του, ώστε να κάνει τη δουλειά του σωστά, η ποιότητά του και η εν γένει 

ανταγωνιστικότητά του εξασφαλιζόταν από τη συµµόρφωσή του στα υπάρχοντα τεχνικά 

πρότυπα. Η σηµερινή αλµατώδης εξέλιξη της τεχνολογίας, µε  την επακόλουθη αυξανόµενη 

διεθνοποίηση των αγορών και των εµπορικών συναλλαγών, οδήγησε στην καθιέρωση κοινά 

αποδεκτών προτύπων, όχι µέσω της εναρµόνισης των υπαρχόντων τεχνικών προτύπων αλλά µε 

την ανάπτυξη συστηµάτων διασφάλισης της ποιότητας (ISO). 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ HACCP 
 

 

Το ΗΑCCΡ αποτελεί µ ια 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 σχετικά µε τα στάδια: 

παρασκευής, µεταποίησης, παραγωγής, συσκευασίας, αποθήκευσης, µεταφοράς, διανοµής, 

διακίνησης, προσφοράς προς πώληση και διάθεση τροφίµων και ποτών. 

 

 

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: 
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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. 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

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 

9. Προάγει την οµαδική εργασία 

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

τους 

ΜΕΙΟΝΕΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΣΥΣΤΥΜΑΤΟΣ HACCP 
 

1. Κόστος εφαρµογής του συστήµατος HACCP 

2. Κόστος ανάπτυξης και εγκαταστάσεις του συστήµατος HACCP 

3. Κόστος επιθεώρησης του συστήµατος 
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ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
  

 

Ενός τυπικός ιχθυογεννητικός σταθµός απαρτίζεται από τα παρακάτω τµήµατα : 

 

� Μονάδα παραγωγής φυτοπλακτού. 

� Μονάδα παραγωγής ζωοπλαγκτού. 

� Τµήµα γεννητόρων 

� Τµήµα εκκόλαψης 

� Τµήµα ανάπτυξης νυµφών 

� Τµήµα απογαλακτισµού ιχθυδίων 

� Τµήµα προπόνησης ιχθυδίων 

 

 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΟΣ 

ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
 

 

� Γραφεία επιχείρησης εταιρίας 

� Χωροταξικές ∆εξαµενές  

� Μηχανικά φίλτρα 

� Βιολογικά  φίλτρα 

� Μηχανοστάσιο 

� Αποθήκες τροφών 

� Αποθήκες υλικού 

� Εργαστήριο υγειονοµικού ελέγχου  

 

 

ΜΟΝΑ∆Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ 
 

  

 Tµήµα φυτοπλαγκτού  : παράγει διάφορα είδη πλαγκτικών οργανισµών, που 

προορίζονται ως ζωντανή τροφή για τα καλλιεργούµενα (τροχόζωα - rotifers), Οι ποικιλίες τους 

είναι συγκεκριµένες και έχουν καθιερωθεί ως κατάλληλες µετά από πολλές έρευνες  χρόνων. 

 Οι κυριότεροι πλαγκτικοί οργανισµοί που καλλιεργούνται είναι οι εξής : 

 

 

Nannochloropsis oculata, Isochrysis galbana, Rhodomonas salina, Tetraselmis suecica, 

Chlorella sp. 
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ΜΟΝΑ∆Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΠΛΑΚΓΚΤΟΥ 

 
 

 Τµήµα ζωοπλαγκτού :  παράγει διάφορα είδη ζωοπλαγκτικών οργανισµών, που 

προορίζονται ως ζωντανή τροφή για τις νέο-εκκολαπτόµενες λάρβες.  

 

 Οι ποικιλίες τους είναι συγκεκριµένες και έχουν καθιερωθεί ως κατάλληλες µετά από 

πολλές έρευνες  χρόνων. 

 

 Οι κυριότεροι ζωοπλαγκτικοί οργανισµοί που καλλιεργούνται είναι οι εξής : 

 

Asplanchna sieboldi , Filinia sp. , Polyarthra sp. , Hexarthra sp. , keratella conclearis 

Kelliocottia sp. , Brachionus calyciflorus , Brachionus Plicatilis. Αrtemia sp. 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΝΗΤΟΡΩΝ 
 

 

 Τµήµα γεννητόρων  : Πρόκειται για ένα αποµονωµένο µέρος χώρου όπου οι δεξαµενές 

τους κυµαίνονται σε  χωρητικότητα όγκου 50 m3, δεν δέχονται καµία αλληλεπίδραση µε τις 

υπόλοιπες δεξαµενές των υπολοίπων τµηµάτων, και εκεί επιλέγονται και αναπτύσσονται οι πιο 

εύρωστοι γεννήτορες. Η αναλογία αρσενικών και θυλάκων ψαριών είναι συνήθως  1 : 2 

 Οι γεννήτορες ζουν µε τις ιδανικότερες τεχνητές συνθήκες (θερµο-φωτοπερίοδος) που 

µπορούν να επιτευχθούν από τον άνθρωπο, κατά προσέγγιση µε το φυσικό περιβάλλον. Επίσης 

τρέφονται µε σύνθετες τροφές υψηλής περιεκτικότητας σε θρεπτικά συστατικά (πρωτεΐνες 

λιπαρά, ιχνοστοιχεία και υδατάνθρακες) ώστε να παραχθούν αυγά υψηλής ποιότητας και 

ποσότητας .Και τέλος αφού επιτευχθεί µια οµαλή ωοτοκία τα αυγά συλλέγονται από την 

δεξαµενή µε την µέθοδο της υπερχείλισης.   

 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΟΛΑΨΗΣ 
 

 

 Τµήµα εκκόλαψης : Πραγµατοποιείται η διαχείριση και ανάπτυξη των αυγών των 

γεννητόρων ,έτσι ώστε να επιτευχθεί η ποσότητα που έχει προγραµµατιστεί  βάσει του 

χρονοδιαγράµµατος. Στόχος του τµήµατος είναι να επιβιώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα 

αρτιµελή και εύρωστα νεαρά ιχθύδια. Συνήθως το ποσοστό επιβίωσης είναι 80 % και η 

πυκνότητα των αυγών είναι 100-200 ανά λίτρο για την τσιπούρα και λαβράκι. Το εν λόγω τµήµα 

αφού διασφαλίσει την σωστή ποιότητα και ποσότητα θα µεταφέρει τις νεαρές λάρβες στο τµήµα 

ανάπτυξης νυµφών.  

 

 



 18

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΥΜΦΩΝ 
 

 

 Τµήµα ανάπτυξης νυµφών : παραλαµβάνει νεαρές νεο εκκολαπτόµενες που µόλις 

έχουν εκκολαφτεί και αναλαµβάνει να τις σιτίζει µε ζωντανή τροφή έως ότου να αναπτυχθούν 

στο στάδιο µάζας του ενός γραµµαρίου. Τις πρώτες τρεις -  τέσσερις µέρες οι νέο-

εκκολαπτόµενες λάρβες δεν έχουν την δυνατότητα να τρέφονται µε ζωντανή τροφή, επειδή δεν 

έχουν σχηµατιστεί µορφολογικά ολοκληρωµένα τα µάτια και στόµα.  

 

 Όταν περάσουν αυτά τα τρία µε τέσσερα κρίσιµα 24ωρα, ορίζεται ένα σιτηρέσιο βάσει 

χρονοδιαγράµµατος βασισµένο στις ανάγκες τους, έτσι ώστε να τρέφονται µε ζωντανή όπως το 

γνωστό τροχόζωο brachionus plicatilis. Ο λόγος που χρησιµοποιείται το συγκεκριµένο είδος 

τροχοζώου είναι επειδή είναι µικρό σε µέγεθος και είναι ιδανικό για να καταποθεί από το µικρό 

στόµα που διαθέτει η νεαρή λάβρα.  

  

Κατά την διάρκεια ηµερών , οι νεαρές λάρβες τείνουν να αυξάνονται σε µάζα και να 

αναπτύσσονται περισσότερο τα µορφοµετρικά και τα ανατοµικά τους χαρακτηριστικά, 

απορροφώντας ολοένα και περισσότερο τον λεκιθικό σάκο µε τις διατροφικές τους ανάγκες να 

αλλάζουν, όπου κατά συνέπεια  και το στόµα είναι µεγαλύτερο. 

 

  Αυτό έχει ως απόρροια ότι µπορεί να καταποθεί µεγαλύτερου µεγέθους ζωντανή τροφή 

και εδώ λαµβάνει χώρο η αλµυρό γαρίδα Artemia sp. που είναι ικανή να αντικαταστήσει το 

Brachionus plicatilis αφού γίνει και η ανάλογη προσαρµογή.Τα νεαρά ιχθύδια αναπτύσσονται 

συνήθως σε 45 ηµέρες, και µε το πέρας των 45 ηµερών οι νεαρές λάρβες µεταµορφώνονται σε 

νεαρά ιχθύδια. 

 

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΟΥ ΙΧΘΥ∆ΙΩΝ 
 

 

 Τµήµα απογαλακτισµού ιχθυδίων : αναλαµβάνει να απογαλακτίσει τα νεαρά ιχθύδια 

τσιπούρας και λαβρακίου, και να τα σιτίζει µε πλέον συνθέτες τροφές όπως pellets για να 

πάψουν  να τρέφονται µε ζωντανή τροφή και να φτάσουν στο σωµατικό βάρος του ενός 

γραµµαρίου.   

 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟ-ΠΑΧΥΝΣΗΣ  ΙΧΘΥ∆ΙΩΝ 

 

 

 Τµήµα προπόνησης ιχθυδίων : Οι χωροταξικές εγκαταστάσεις πολλές φορές είναι 

εσωτερικές, άλλοτε εξωτερικές, όµως ο σκοπός που καλείται να επιτυγχάνει το εν λόγω τµήµα 

είναι ο εγκλιµατισµός των νεαρών ιχθύων, σε συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος. Αύτη η 

διαδικασία είναι επίπονη για τον πληθυσµό των νεαρών ιχθυδίων τσιπούρας και λαβρακίου, 
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επειδή στρεσάρονται σηµαντικά σε αυτό το νέο περιβάλλον. Βραχυπρόθεσµα  υπάρχει µια 

πραγµατική εικόνα για την επιβίωση των νεαρών ιχθυδίων ,στην µονάδα προ πάχυνσης, επειδή 

υπάρχουν απώλειες κατά την προσαρµογή αλλά συνήθως η θνησιµότητα δεν πρέπει να είναι 

µεγαλύτερη από 3%. 

 

 

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΡΒΩΝ 
 

 

Φάση 1 : Κατά την διάρκεια της ωοτοκίας έχουν εκκολαφθεί αυγά σε νεαρές λάρβες που τις 

πρώτες  4 µε 5 µέρες τρέφονται αποκλειστικά από τον λεκιθοφόρο σάκο. Ο λεκιθοφόρος σάκος 

συντελεί στην ουδέτερη πλευστότητα της λάβρας, αλλά και στην ανάπτυξη της ,έτσι ώστε να 

αναπτυχθεί το στόµα ,τα µάτια και το ατελές πεπτικό σύστηµα.  Όταν απορροφηθεί ο 

λεκιθοφόρος σάκος η λάβρα είναι πλέον έτοιµη να τραφεί µε ζωντανή τροφή. Εκείνη την 

δεδοµένη χρονική στιγµή συντελεί η έναρξη του νυµφικού σταδίου. Άρα έχει αποκτήσει την 

ιδιότητα της στοιχειώδους κολυµβητικής ικανότητας  για να µπορεί να αποφεύγει εµπόδια αλλά 

και να προσλαµβάνει την τροφή. 

  

Φάση 2 : Με την έναρξη της διατροφής µε ζωντανή τροφή έως το τέλος προ νυµφικού σταδίου 

,Οι νεαρές λάρβες λαβράκιου πρέπει να αποκτήσουν σε γενικές γραµµές µέσο µήκος 4,9mm και 

µέσο βάρος 0,4mg. Επίσης οι νεαρές λάρβες τσιπούρας πρέπει να αποκτήσουν σε γενικές 

γραµµές µέσο µήκος 4,13mm και µέσο βάρος (0,18mg). 

 Εάν επιτευχθούν τα αναµενόµενα µορφοµετρικά χαρακτηριστικά σηµαίνει πως έχουµε διανύσει 

οµαλά την δεύτερη φάση.  

  

Φάση 3 : Απογαλακτισµός , είναι η  χρονική περίοδος κατά την οποία αλλάζουν  οι διατροφικές 

συνήθειες των νεαρών λάβρων, από ζωντανή τροφή σε αδρανές τροφή pellet. Συνήθως οι 

διατροφικές προσαρµογές της συγκεκριµένης δίαιτας κυµαίνονται µεταξύ  40η -  50η ηµέρα από 

την ηµέρα της εκκόλαψης. Κατά την διαδικασία του απογαλακτισµού , τα νεαρά ιχθύδια 

συνήθως αλλάζουν δεξαµενή και προσαρµόζονται στις δεξαµενές προ-πάχυνσης, και εκεί είναι 

και το τελικό στάδιο ανάπτυξης όσον αφορά έναν ιχθυογεννητικό σταθµό. 

 

ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΡΟΥΤΙΝΑ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΩΝΤΕΣ 
 

 

 Σε γενικές γραµµές το προνυµφικό στάδιο, δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήµατα, 

κατά την καλλιέργεια του όµως, απαιτείται σχολαστικός έλεγχος των συνθηκών διαβίωσης.  

Οι σχολαστικοί έλεγχοι που πρέπει να λαµβάνονται υπόψιν είναι :  
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Θερµοκρασία : Να ελέγχονται µε calibration οι sensors των θερµοκρασιών.  

 

Ενεργός οξύτητα (pH) : Να γίνονται τεστ ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. 

 

Οξυγόνο : Να είναι σε επίπεδα 80% µε 100% κορεσµού. 

 

Φωτισµός : ∆εν απαιτείται ιδιαίτερος, εκτός εάν υπάρχει, επιτακτική ανάγκη για παρατήρηση.    

 

Αερισµός : Να αερίζεται ο χώρος της δεξαµενής ώστε οι προνύµφες να κατανέµονται 

οµοιόµορφα.  

 

Kαθαρισµός : Ο σχολαστικός καθαρισµός των δεξαµενών είναι εντελώς απαραίτητος για να 

αποµακρύνονται αιωρούµενα στερεά που προκύπτουν από την ζωντανή τροφή.   

 

Αλατότητα : Οταν  η αλατότητα είναι πάνω από 35
 0
/00 για την καθίζηση των αιωρούµενων 

στερεών ,απαιτείται η µείωση της παροχής του αέρα. 

 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 

 Τα ψάρια ως ποικιλόθερµοι οργανισµοί χρειάζονται θερµοκρασία ανάλογη µε το είδος 

τους, ο µεταβολισµός ρυθµίζεται από την θερµοκρασία και κατά συνέπεια επιτελεί όλες τις 

διεργασίες οµαλής επιβίωσης, και έτσι οι κύριες λειτουργιές που επηρεάζονται άµεσα είναι : 

 

 

� Kυκλοφορικό σύστηµα 

� Αναπνευστικό σύστηµα 

� Απεκκριτικό σύστηµα  

� Αναπαραγωγικό σύστηµα 

� Ανοσοποιητικό σύστηµα 

 

 

 Για να καταφέρει ένας ιχθυογεννητικός σταθµός  να επιτύχει ταχεία ανάπτυξη των 

λαρβων πρέπει το θερµοκρασιακό εύρος της τσιπούρας και του λαυρακιού να κυµαίνεται µεταξύ 

(20°C - 22°C), το γεγονός αυτό κατά συνέπεια αυξάνει τις δαπάνες του ενεργειακού κόστους, 

ωστόσο και τον κίνδυνο για ασθένεια και µόλυνση.  

 

 Σε αντιδιαστολή το θερµοκρασιακό εύρος (17°C - 19°C) καθιστά τον ρυθµό αύξησης 

βραδύτερο, ωστόσο µειώνει τον κίνδυνο για ασθένεια και µόλυνση. Οι µονάδες έχουν καταλήξει 

στο θερµοκρασιακό εύρος µεταξύ των (22°C - 24°C) για τσιπούρα και λαβράκι, και πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψιν οι κρίσιµοι χρονικοί περίοδοι , κατά την οποία πραγµατοποιείται και η 

πρώτη διατροφική διεργασία συγκεκριµένα : 
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� Για την τσιπούρα η θερµοκρασία πρέπει να λαµβάνεται υπόψιν µεταξύ τριών µε 

τεσσάρων ηµερών  και επτά µε οκτώ ηµερών. 

� Για το λαβράκι η θερµοκρασία πρέπει να λαµβάνεται υπόψιν µεταξύ τριών  µε τεσσάρων  

ηµερών  και πέντε µε έξι ηµερών. 

 

 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑ (pH) 
 

 

 Η ενεργός οξύτητα  (pH) είναι ένας εύχρηστος τρόπος έκφρασης της  συγκέντρωσης   

των ιόντων υδρογόνου πιο σωστά των κατιόντων υδροξωνίου (H3O+) σε ένα υδατικό διάλυµα. 

Η ενεργός οξύτητα σε µια δεξαµενή εκτροφή λάβρων παίζει σηµαντικό ρόλο, το επιτρεπτό εύρος 

οµαλής λειτουργιάς κυµαίνεται στα όρια του 7.5 µε 8.5, Οι τιµές όµως κάτω του 6.5 και πάνω 

του 8.5 καθιστούν τις συνθήκες επιβίωσης δυσµενής.  

 

 

 

ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ 
 

 

  ορίζεται ως  ποσότητα των αλάτων στη θάλασσα ή σε µια δεξαµενή εκτροφής λάβρων, 

και εκφράζεται συνήθως επί της χιλίοις ανα λίτρο, ωστόσο εξυπηρετεί στην ωσµο-ρύθµιση των 

καλλιεργούµενων λάβρων. Μέχρι σήµερα στις καλλιέργειες τσιπούρας πραγµατοποιούνται µε 

επιτυχία σε αλατότητες µεταξύ (7
0
/00 µε 40%

0
/00). Για λαβράκι οι καλλιέργειες τσιπούρας 

πραγµατοποιούνται µε επιτυχία σε αλατότητες µεταξύ (22
0
/00 µε 40

0
/00 ). 

 

 

ΑΜΜΩΝΙΑ 
 

 

 Η αµµώνια NH3/NH4 σε γενικές γραµµές είναι έντονα τοξική και άµεσα υπεύθυνη ως 

θνησιγενής  αιτία, η προέλευση της προέρχεται από τα ψάρια κατά την διαδικασία της 

ανταλλαγής των αερίων, στην διάσπαση των τροφών σε µικρότερα µόρια, αλλά και από τα 

ανοξικά ιζήµατα των µεταβολικών καταλοίπων των λάβρων. Η αµµώνια πέρα από τις 

θνησιµότητες που προκαλεί, δηµιουργεί και αλλοιώσεις τόσο στα µορφολογικά όσο και στα 

ανατοµικά χαρακτηριστικά µια λάβρας. Ωστόσο η αµµώνια για να ελεγχθεί µε το µέγιστο δυνατό 

τρόπο πρέπει να λαµβάνονται υπόψιν και άλλοι δυο βασικοί παράµετροι που την επηρεάζουν, 

δηλαδή η θερµοκρασία και η αλατότητα. Ο συστηµατικός έλεγχος αυτών των τριών παραµέτρων 

συντελούν στην ορθή πρακτική για τον έλεγχο της θνησιµότητας, όσο και για τις αλλοιώσεις που 

προκαλούνται και κατά συνέπεια υποβαθµίζουν τις λάρβες. 
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ΟΞΥΓΟΝΟ 
 

 

 Το διαλυµένο οξυγόνο στο νερό, αποτελεί ένας από τους σηµαντικότερους παραµέτρους 

για την επιβίωση των λάβρων, το νερό έχει την δυνατότητα να δεσµεύει κάποιο ποσοστό 

οξυγόνου επί της εκατό, µέχρι να φτάσει το επίπεδο κορεσµού.Bεβαία ο κορεσµός οξυγόνου 

αυξοµειώνεται σηµαντικά µε τέσσερις άλλους παραµέτρους, της θερµοκρασίας, αλατότητα, 

υψόµετρο, αλλά και βαροµετρική πίεση.  

 

 Σε γενικές γραµµές η απώλεια του οξυγόνου εξαρτάται µε τον βαθµό των ρύπων, όσο 

περισσότερη η ρύπανση τόσο µεγαλύτερες απώλειες υπάρχουν. Η µάζα του νερού για να 

θεωρείται κατάλληλη για την καλλιέργεια των λάβρων πρέπει τα επίπεδα κορεσµού να είναι στο 

µέγιστο ποσοστό.  

 

 Οταν οι λάρβες στρεσάρονται από την διαδικασία της διατροφής αλλά και από άλλες 

διαδικασίες που υπόκεινται ,οι ανάγκες για οξυγόνο τείνουν να αυξάνονται τα ανοξικα ιζήµατα 

και τα αιρούµενα στερεά επίσης, επιδρούν αρνητικά και αυτά µε την σειρά τους, στην µείωση 

του διαλυµένου στο νερό οξυγόνο. Οι γενικές αναλογίες διαλυµένου οξυγόνου για τις 

εκτρεφόµενες λάρβες, µαζί µε τις λοιπές διαδικασίες που υπόκεινται είναι σε επίπεδο οξυγόνου 

80%, και ως επίπεδο κατωτέρου επιπέδου οξυγόνου, που µπορεί να αντέξει µια εκτρεφόµενη 

δεξαµενή είναι 55%. 

 

ΦΩΤΟ-ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
 

 Το φως του ηλίου πέρα από κυρία πηγή ενεργείας, συντελεί  στην ανάπτυξη των 

υδρόβιων οργανισµών, δηλαδή βοηθάει στην παραγωγικότητα και γονιµότητα. Το φως επιδρά 

άµεσα και σε άλλες βιολογικές διεργασίες των υδρόβιων οργανισµών όπως είναι : 

 

� Eγκλιµατισµό του περιβάλλοντος  

� Ρυθµό ανάπτυξης 

� Γεννητική ωριµότητά 

� Ανάπτυξη των εµβρύων 

 

 Όταν το φως παρεµποδίζεται µε οποιονδήποτε τρόπο, επηρεάζει άµεσα και τους 

υδρόβιους οργανισµούς, και οι λόγοι που είναι άµεσα υπεύθυνοι στην υποβάθµιση των υδάτων 

παρεµποδίζοντας το φως είναι : 

 

� Αιρούµενα σωµατίδια  

� Υψηλές συγκεντρώσεις φυτοπλαγκτόν οργανισµών 

� Κακοκαιρίες που αναδεύουν υπόστρωµα µε την υδάτινη στήλη   

 

 Σε γενικές γραµµές έχει παρατηρηθεί πως η υψηλότερη παράγωγη στην βιοµάζα σε έναν  

πληθυσµό, επιτυγχάνεται συνήθως όταν το φορτίο θολότητας κυµαίνεται σε επίπεδο των 25mg 

ανά Ltr, Σε περίπτωση που αυξηθεί στα 100 mg ανα Ltr.  
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 Η αναµενοµένη βιοµάζα µειώνεται σε ποσότητα του 20%,  ενώ αυτό εξηγείται επειδή οι 

υδρόβιοι οργανισµοί µε την έλλειψη έντασης του φωτός, δεν καθιστούν εύκολη την διεργασία 

της  αναζήτηση της τροφής αλλά και  τον προσανατολισµό. Στις µονάδες προ-πάχυνσης έχει 

παρατηρηθεί, ότι υποβαθµισµένα ύδατα, που επηρεάζουν την διαύγεια του νερού, έχουν ως 

αποτέλεσµα την µειωµένη ανάπτυξη της αναµενόµενης βιοµάζας. Συνήθως στα κλειστά 

συστήµατα προ-πάχυνσης είναι καλύτερες οι συνθήκες όσον αφορά το φως επειδή το κάθε 

τµήµα έχει τον επαρκή τεχνητό εξοπλισµό που χρειάζονται οι νεαρές λάρβες έτσι ώστε να 

αναπτυχτούν.     

 

 

ΠΡΟ-ΠΑΧΥΝΣΗ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ 
 

 

 Με το περάς του απογαλακτισµού, τα νεαρά ιχθύδια µετακινούνται στο τµήµα προ-

πάχυνσης, συνεπώς τα ψάρια προορίζονται για αύξηση σωµατικής µάζα,  αλλά κατά κύριο 

σκοπό, καλούνται να επιβιώσουν σε συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος.  

 

 Ο χώρος σε µερικές περιπτώσεις ορίζεται εντος µονάδος ,άλλοτε έκτος µονάδος, δηλαδή 

προς την θαλάσσιο περιβάλλον. Όσον αφορά την ποιότητα των υδάτων οι ιδανικές συνθήκες 

θερµοκρασία ορίζονται  , µεταξύ κατώτερη θερµοκρασίας 10°C - 15°C και ανώτερης 

θερµοκρασία 28°C, βέλτιστη θερµοκρασία 22°C µε 26°C.  

 

 Το διαλυµένο στο νερό οξυγόνο, να είναι ως κατώτερο όριο 3mg ανα Ltr, και ανώτερο 

µεταξύ 80% - µε 90%  Η αλατότητα ορίζεται ως κατώτερη από (0.5 
0
/00- 1 

0
/00) έως µέγιστη από  

(18 
0
/00 - 30 

0
/00). Η ενεργός οξύτητα (pH), ορίζεται ως κατώτερη τιµή 7.5 pH και µέγιστη τιµή 

pH 8.3 και  βέλτιστη τιµή pH 7,7. Η Αµµώνια πρέπει να είναι ουσιαστικά µηδενική αλλά µια 

µικρή ποσότητα αµµώνια τάξης 0.1 mg ανά Ltr συντελεί ως  θρεπτικά για τα αερόβια 

Νιτροβακτηρια, ο γενικός κανόνας θέτει ως µέγιστη τιµή το 1mg ανα Ltr 

 

 

 

Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟ-ΠΑΧΥΝΣΗΣ 
 

 

 Kατά την έναρξη της προ-πάχυνσης των νεαρών ιχθυδιων οι συγκεντρώσεις ιχθυο -

φορτίσεων ορίζονται συνήθως από 1kg µε 3kg ανά m
3 
και µπορεί να φτάσει µέχρι και τα  

30kg ανά m
3
 στο τέλος του κύκλου προπόνησης ,δηλαδή όταν η µονάδα έχει επιτυγχάνει το 

στόχο, δηλαδή να δηµιουργήσει µε ορθή πρακτική, ποσότητα και ποιότητα νεαρών ιχθυδιων που 

προορίζονται ,είτε για µονάδα πάχυνσης είτε για εµπλουτισµό του περιβάλλοντος.  

 

 Η επιστηµονική κοινότητα έχει καταλήξει πως το φυσικό περιβάλλον προ- πάχυνσης 

πρέπει να κυµαίνονται τα επίπεδα οξυγόνου µεταξύ 7kg ανά m3και στο τελικό στάδιο του 

κύκλου, τα νεαρά ιχθυδια να έχουν µέσο βάρος µεταξύ 10gr µε 15gr.  
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 ∆ιάφοροι ερευνητές έχουν συµπεράνει από τις διάφορες πειραµατικές διαδικασίες πως η 

πυκνότητα των νεαρών ιχθυδιων, εξαρτιέται εξολοκλήρου από την παροχή και εναλλαγή του 

νερού, είτε αυτό είναι φυσικό περιβάλλον ,είτε αυτό είναι τεχνητό. Συγκεκριµένα η ερεύνα του 

(Dosdat., et al, 1984), συστήνει ελάχιστο οξυγόνο 0,266mg / m
3
 / ώρα , και µέγιστο οξυγόνο 

0,053mg / m
3
 / ώρα για το είδος της τσιπούρας, επόµενος συµπέρασµα είναι ότι είναι στα 

επιτρεπτά όρια των 3mg ανά m
3 
που έχουν κατά δείξει και άλλοι έρευνες.  

 

 Επίσης αναφέρεται στης µεση βιοµάζα που είναι αναµενόµενο να διαθέτουν τα νεαρά 

ιχθυδια, στο τέλος του κύκλου προ-πάχυνσης, η ακόλουθη βιοµάζα µε σχέση µε την παροχή 

νερού, είναι πυκνότητα νερού είναι 30kg ανά m
3
, πολλές φορές όµως υπάρχουν αστάθµητοι  

παράγοντες που δεν είναι δυνατόν να επιτυγχάνεται το επιτρεπτό όριο, και χρειάζεται πρακτικά 

µια υποβοήθηση, ειδικά τους καλοκαιρινούς µήνες όταν η θερµοκρασία του νερού αυξάνεται 

στους 25°C. 

 

 Μια άλλη άποψη ερευνάς του (Barnabe., et al 1989) συστήνει µαζί µε τους αστάθµητους 

παράγοντες, που έγινα εκτενώς πριν, Ιχθυο-φόρτιση του1 kg ανα m
3
 έως και τα  15kg ανά m

3
 , 

αύτη η άποψη µπορεί να θεωρείται περισσότερο αυστηρή κατά γενική αναλογία,  αλλά, είναι και 

στατιστικά πιο ασφαλής. 

 

Υ∆ΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 

ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΛΑΡΒΩΝ 
 

 Οι λάρβες ως υδρόβιοι οργανισµοί περιορίζονται σηµαντικά στο υδάτινο περιβάλλον µιας 

δεξαµενή εκτροφής, οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν το νερό είναι οι φυσικοχηµικοι. Για 

τους φυσικούς παράγοντες παίζουν σηµαντικό ρόλο, η θερµοκρασία, η θολότητα , αλλά και η 

ένταση του φωτός, και για τους χηµικούς παραµέτρους παίζουν σηµαντικό ρόλο τα ανόργανα 

άλατα, διάφορες διαλυτές ενώσεις, ρύποι. Για να χρησιµοποιηθεί µια µάζα νερού, πρέπει να 

µελετηθούν σηµαντικά τα κρίσιµα σηµεία των φυσικοχηµικών παραµέτρων, έτσι ώστε να 

χαρακτηριστεί κατάλληλη µε κάποια πρότυπα. Αρχικά µια µάζα νερού πρέπει να ανανεώνεται 

έτσι ώστε να απορρίπτονται  τα προϊόντα των µεταβολικών κατάλοιπων, αλλά και τα αιρούµενα 

στερεά - ανοξικα ιζήµατα που προηλθαν από τις τροφές. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 
 

 Είναι πρωτοφανές πως σε µια µονάδα ,υπάρχει πολυπλοκότητα για να υλοποιηθεί µια 

επιτυχηµένη καλλιέργεια, ωστόσο οι ανάγκες των δεξαµενών είναι σχεδόν ίδιες, και κατά 

συνέπεια όλες οι δεξαµενές πρέπει να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισµό. Όλες οι δεξαµενές 

πρέπει να είναι εφοδιασµένες και εξοπλισµένες µε τα εξής : 

 

� Φωτισµός  

� Θερµοστάτης 

� Παροχή αέρα 

� Παροχή νερού  

� Σύστηµα απορροής νερού 
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 Το σύνολο των σωληνώσεων του δικτύου πρέπει να είναι από πλαστικό υλικό, οι 

διάµετροι των σωληνώσεων µπορεί να είναι ποικίλοι ,επειδή το κάθε δίκτυο σωληνώσεων 

εξυπηρετεί έναν συγκεκριµένο σκοπό. Κάθε δεξαµενή περιέχει πλαγκτονικό δίχτυ µε µάτι 400µ, 

συνήθως είναι τοποθετηµένο στο κέντρο. Στο κέντρο κάθε δεξαµενής  περιέχεται ένας διάτρητος 

σωλήνας εκκένωσης, έτσι ώστε να γίνεται απορροή νερού. Η παροχή αέρα εξασφαλίζεται από 

ένα κύκλωµα διανοµής αέρα, στο εν λόγω σύστηµα υπάρχουν πωρόλιθοι κατανεµηµένοι στο 

κάτω τµήµα κυρίως, και σε απόσταση 2 µέτρων µεταξύ τους. Η θέρµανση µεταβάλλεται στις 

απαιτήσεις κάθε δεξαµενής, µε την βοήθεια µεταβλητών αντιστάσεων (pyrex). Οι αντιστάσεις 

είναι εγκατεστηµένες στα πλάγια της κάθε δεξαµενής, και για να είναι πάντα ρυθµισµένη η 

θερµοκρασία στην επιθυµητή τιµή, επιτυγχάνεται µε την βοήθεια θερµοστάτη, που βρίσκεται 

εσωτερικά σε κάθε δεξαµενή. 

  

 

∆ΙΚΤΥΟ ΝΕΡΟΥ - ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 

 
 

 Το σηµαντικότερο πράγµα σε ένα ιχθυογεννητικό σταθµό περά των λάβρων που 

προορίζονται για ανάπτυξη, είναι και οι µεγάλες ποσότητες νερού που χρησιµοποιούνται ως 

µέσο διαβίωσης των λάβρων. Επειδή οι υδάτινες µάζες είναι σε µεγάλες συγκεντρώσεις, δεν 

είναι δυνατόν να αντικαθίσταται συνολικά και άµεσα. Κατά συνέπεια εδώ λαµβάνει χώρο το 

σύστηµα ανακύκλωσης νερού, συνήθως το σύστηµα ανακύκλωσης νερού επιτυγχάνεται µε την 

βοήθεια µηχανηµάτων άντλησης νερού - αντλίες νερού. Το εν λόγω δίκτυο ανακύκλωσης δεν 

χρειάζεται να λειτουργεί σε µεγάλες πιέσεις, αλλά σκοπός του είναι να δια-βρέχεται η µάζα του 

νερού σε όλο το κλειστό σύστηµα. Συνήθως ο βαθµός ανακύκλωσης νερού κυµαίνεται µεταξύ 30 

µε 70%. 

 

 

θΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

 

 Είναι εµφανές πως τα τελευταία χρόνια ο κλάδος των υδατοκαλλιεργειών έχει αναπτυχτεί 

σηµαντικά, οι ανάγκες για τεχνογνωσία και τεχνολογία είναι επιτακτική ανάγκη, η επιστηµονική 

κοινότητα έχει πετύχει ένα µεγάλο αριθµό ερευνών πεδίου προκειµένου να επιτυγχάνονται 

υψηλής ποιότητας και ποσότητας λάρβες. Σε γενικές γραµµές επικρατεί ένας διχασµός µε τις 

διάφορες γνώµες να αντικρούονται, σύµφωνα µε τον ερευνητή τον (Girin., 1980 et al) από 

πειραµατικές δοκιµές που έχει επιτύχει, συστήνει ανακύκλωση νερού 10% - 25%, έως την 40% 

ηµέρα, δηλαδή λίγο πριν την µέρα του απογαλακτισµού στην συνέχεια  προοδευτική αύξηση 

µέχρι και ανακύκλωση νερού    60% την 80η ηµέρα. Γάλλοι ερευνητές από ερευνητικό κέντρο 

συστήνουν ανακύκλωση νερού 5% στην φάση 1, δηλαδή νυµφικό στάδιο των λάβρων, και λίγο 

πριν την φάση 3 ,του απογαλακτισµού ανακύκλωση νερού 60%, δηλαδή στο στάδιο που 

προσαρµόζονται τα ιχθύδια µε αδρανείς τροφές pellets.  
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 Εντούτοις ο ρυθµός της αλλαγής του νερού των δεξαµενών γίνεται πλήρως κατά την 

διάρκεια της πρώτης διατροφικής διεργασίας των λάβρων, αλλά και µερικώς δηλαδή 3% 

ηµερησίως φθάνοντας µέχρι την πλήρη εναλλαγή του απογαλακτισµού, συνήθως αυτό 

πραγµατοποιείται είτε κάθε 4ωρο του 24ωρου, είτε κάθε 6ωρο του 24ωρου, δηλαδή συνήθως 

µετά το πέρας χορήγησης της τροφής. Οι λάρβες κατά τις πρώτες δυο µε τρεις µέρες που 

σιτίζονται µε τροχόζωα - Rotifers, η ανανέωση του νερού γίνεται τακτικά κάθε µια µε δυο ώρες, 

τα θρύµµατα των ζωντανών τροφών προκαλούν αιωρούµενα στέρεα, που υποβαθµίζουν τις 

υδάτινες µάζες, αποτέλεσµα του οποίου οι λάρβες να µην έχουν προσαρµοστεί στην διατροφική 

διαδικασία της ζωντανής τροφής και να προκληθούν αρνητικές επιδράσεις σε αυτό το κρίσιµο 

σηµείο ανάπτυξης. Οι ανάγκες για ανανέωση νερού µεταβάλλονται διαρκώς και αυτό εξαρτάται 

ανάλογα µε το κάθε στάδιο, συνεπώς µετά την διαδικασία του απογαλακτισµού, στο πέρας της 

διαδικασίας της σίτισης, µε αδρανή τροφή pellets, το νερό ανανεώνεται περισσότερο.  

 

 Το µηχανικό φίλτρο συλλέγει τα αιωρούµενα στέρεα, τα φίλτρα διατίθενται σε διάφορα 

είδη ανάλογα µε το είδος του ιχθυογεννητικού σταθµού, αλλά ο σκοπός που επιτελούν είναι 

ίδιος, κι  εδώ λαµβάνει χώρο το µέγεθος αλλά και το (µάτι - οπές), ανάλογα µε το µέγεθος των 

αιωρούµενων στερεών αλλά και µέγεθος των ιχθυδίων/ Όσον αφορά τον αερισµό δεν υπάρχουν 

τεκµηριωµένες µελέτες που να προσδιορίζουν επακριβώς την ένταση του αερισµού, αυτό το 

γεγονός καθιστά δύσκολο να ρυθµιστεί κατάλληλα η παροχή του αέρα, η διαδικασία αυτή είναι 

καθαρά θέµα εµπειρικό.  

  

 Το σίγουρο είναι πως µεγάλες ποσότητες αερισµού, επιδρούν αρνητικά στην διαδικασία 

της χορήγησης τροφής, ωστόσο και στην εξασθένηση - στρες των λαρβων.Η σωστή ποσότητα 

αερισµού δηµιουργεί ένα ελεγχόµενο ρεύµα εντός των δεξαµενών , που έχει ως σκοπό την 

πλευστότητα αλλά και την ορθή διαλογή των νυµφών. Παλαιοτέρα υπήρχε η πεποίθηση πως στις 

καλλιέργειες έπρεπε να χορηγείται µια ορισµένη ποσότητα  φυτοπλαγκτικών οργανισµών, όµως 

τεκµηριώθηκε από την επιστηµονική κοινότητα πως αυτός ο χειρισµός είναι άσκοπος, επειδή 

ήταν πολυδάπανη και πολύπλοκη. Ωστόσο πλέον είναι κοινά αποδεκτό πως το φυτοπλαγκτόν δεν 

συντελεί στην τροφική αλυσίδα της τσιπούρας, κάποιοι διαχειριστές των µονάδων προσθέτουν 

µια ποσότητα φυτοπλαγκτού στις δεξαµενές.  

 

 Κατόπιν υποβοηθούν τον πληθυσµό των τροχόζωων - rotifers που δεν καταναλωθήκαν. 

Το περιβάλλον πλέον προσεγγίζει περισσότερο το φυσικό και είναι αξιοσηµείωτο να σηµειωθεί 

πως σε αυτή την διαδικασία είναι επιτακτικής ανάγκης η χορήγηση θρεπτικού υποστρώµατος, 

αλλά, και φωτισµός καθ όλη την διάρκεια του 24 ώρου  Όταν τα νεαρά ιχθύδια θα 

απογαλακτιστούν από την ζωντανή τροφή και προσαρµοστούν στην συνθέτη αδρανής τροφή, 

είναι πρακτικά δυνατόν να µετακινηθούν στο τµήµα προ-πάχυνσης. Η προ-πάχυνση είναι το 

τελικό στάδιο ανάπτυξης των νεαρών ιχθυδίων, µέχρι να φτάσουν το αναµενόµενο εµπορικό 

µέγεθος που έχει συµφωνηθεί από την µονάδα πάχυνσης. Η προ-πάχυνση δεν είναι κάτι άλλο 

από περιβάλλον προσαρµογής, κατά την έναρξη της προσαρµογής τα νεαρά ιχθύδια 

στρεσάρονται σε αυτό το νέο περιβάλλον και σηµειώνεται κάποιο ποσοστό θνησιµότητας, αλλά  

το γεγονός αυτό δεν είναι ανησυχητικό, επειδή είναι αναµενόµενο σαν διαδικασία.  

 Συνήθως τα γραµµάρια που αναπτύσσονται είναι µεταξύ 5gr - 10gr άλλοτε και 20gr, πέρα 

της συµφωνίας που όµως έχει επιτευχθεί, εδώ λαµβάνουν χώρο και οι εγκαταστάσεις που 

χρειάζονται να φιλοξενούν µεγαλύτερης µάζας ιχθύδια, δηλαδή διαφορετική ιχθυο-φόρτιση. Στο 

σηµείο που πραγµατοποιείται η προ- πάχυνση επιβάλλεται το φως να µην είναι σε µεγάλη 

ένταση, για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα της τοποθεσίας , και για τον παράγοντα έντασης 
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του φωτός,  χρησιµοποιείται δίσκος του secchi. Ο εν λόγω δίσκος χρησιµοποιείται προκειµένου 

να διαπιστώσει το βάθος που φτάνει το φως εντός της υδάτινης στήλης, ενώ για να 

πραγµατοποιηθεί ο χειρισµός αυτός χρειάζεται 3 διαφορετικά άτοµα µε ικανοποιητική όραση, ο 

δίσκος µετακινείται προς το βάθος και οι παρατηρητές το παρατηρούν µέχρι να το χάσουν από 

την οπτική. Στο σηµείο αυτό κατά προσέγγιση περίπου 90 % φτάνει το φως και λαµβάνονται 

υπόψη όλοι οι βιολογικοί παράγοντες που αφορούν την µονάδα προ-πάχυνσης. 

  

 Είναι εξίσου σηµαντικό πως η φώτοκλιµα σε µια εντατική καλλιέργεια παίζει σηµαντικό 

ρόλο, επειδή επιδρά άµεσα στον βιολογικό κύκλο του υδροβίου οργανισµού, και απαιτείται ορθη 

ρύθµιση της έντασης του φωτός.Η αλλαγή του νερού που γίνεται τακτικά, µε συνδυασµό µε τους 

πωρόλιθους που απορρέουν αέρα, βοηθαει σηµαντικά στην συνολική διασπορά του αέρα στην 

υδάτινη µάζα, αλλά και του καθαρού οξυγόνου που διανέµετε στις δεξαµενές. Όµως όταν αύτη 

δηµιουργεί ισχυρά ρεύµατα περι τον 10cm ανά second πρέπει να είναι τακτική προς αποφυγή, 

επίσης το καθαρό νερό που εισέρχεται στην δεξαµενή, κυλά στα τοιχώµατα και η δεξαµενή 

διαβρέχεται µε τέτοιο τρόπο υποτονικό που δεν προκαλεί στρες στις καλλιεργούµενες λάρβες,και 

µε την δράση αύτη η ταχύτητα ελαττώνεται περι των 2cm ανά sec.  

 

  Επίσης οι πορωλιθοι που διανέµουν και απορρέουν αέρα - οξυγόνο, για να επιταχυνθεί η 

διασπορά του συµπιεσµένου αέρα περιφερικά, επιβάλλεται πριν την έναρξη της σίτισης των 

λάβρων, περιορίζεται ο αέρας από τους πωρόλιθους του πυθµένα έως και 0.1 Ltr ανα min. 

Ωστόσο µετά την χρονική περίοδο των 15 ηµερών από το στάδιο της εκκόλαψης επιβάλλεται 

αύξηση παροχής αέρα έως και 0.6 Ltrs ανά Min. και έπειτα πρέπει να εξασφαλίζεται ο γενικός 

κανόνας του ρυθµού ανανέωσης αέρος µεταξύ 80% µε 100% κορεσµού σε όλη την διάρκεια του 

χρονοδιαγράµµατος σίτισης των λάβρων.  

 

ΙΧΘΥΟΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
 

 

 Κατά την διάρκεια της ωοτοκία τσιπούρας, παράγονται αυγά τα οποία πριν τοποθετηθούν 

στα ειδικά δοχεία, περνούν από υγειονοµικό έλεγχο, και αποστείρωση, στην συνεχεια 

πραγµατοποιείται η επιτυχηµένη εκκόλαψη και συλλέγονται οι νεαρές λάρβες. Έπειτα 

µετακινούνται και τοποθετούνται στις δεξαµενές εκτροφής των νυµφών, η εν λόγο δεξαµενή 

αποτελεί περίοδος προετοιµασία και εγκλιµατισµού, τις 3µε 4 ηµέρες για το είδος της τσιπούρας, 

ανοίγει ο οφθαλµός, σχηµατίζεται πεπτικό σύστηµα και η λάβρα αποκτά κολυµβητική ικανότητα 

έτσι ώστε να σιτίζεται. Τα αυγά της τσιπούρας πρέπει να διασκορπιστούν σε όλη την υδάτινη 

µάζα, της δεξαµενής και σε γενικές γραµµές επικρατεί η αναλογία των 200 αυγών ανά Ltr. Στην 

περίπτωση που τοποθετηθούν τα αυγά για εκκόλαψη , στις ειδικές δεξαµενές οι πυκνότητες των 

αυγών κυµαίνονται µεταξύ 10000 έως και 15000 αυγά ανά Ltr, για κάθε δεξαµενή αντίστοιχα. 

Όσον αφορά το νερό των δεξαµενών ανανεώνεται µε µια ολική αλλαγή νερού, πριν επιττευθει η 

προγραµµατισµένη εκκόλαψη. Στο τµήµα ανάπτυξης λάβρων, ο χώρος περιλαµβάνει κυκλικού 

τύπου δεξαµενές, όπου ο πυθµένας είναι σχήµατος συγκλίνον και στο ανώτερο τµήµα αποκλίνον, 

δηλαδή οµοιάζει µε έναν ανεστραµµένο κώνο, οι ποσότητες των δεξαµενών είναι ποικίλοι και 

καταλαµβάνουν χωρητικότητα από 2m
3
 έως και τα 16m

3
. 
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 Στις προαναφερόµενες δεξαµενές τοποθετούνται ευθύς αµέσως τα αυγά της τσιπούρας,  

και στην συνεχεία συλλέγονται  µε την διαδικασία της υπερχειλίσεις από τις δεξαµενές του 

τµήµατος των γεννητόρων. Τα αυγά της τσιπούρας χαρακτηρίζονται ως πελαγικά αυγά 

υφάλµυρου περιβάλλοντος, η φυσική επιλογή έχει προσαρµόσει τα αυγά να επιπλέουν µε την 

βοήθεια ενός ειδικού ελαίου που περιέχει εσωτερικά στο αυγό. Η φυσική προσαρµογή έχει ως 

αποτέλεσµα  τα αυγά να επιπλέουν και τα ρεύµατα να συµπαρασύρουν έτσι ώστε τα αυγά να 

σκορπίζονται οµαλά και σε µεγάλες εκτάσεις, µε τον  τρόπο αυτό διαιωνίζεται ο εκάστοτε 

οργανισµός, από όλους τους φυσικούς κινδύνους που απειλείται. η εκκόλαψη συνήθως αρχίζει 

στις 48 ώρες από την στιγµή της ωοτοκίας, η θερµοκρασία κυµαίνεται στους 16 µε 17 και οι 

προνύµφες έχουν µήκος στα 3mm. 

 

 To 33% του σώµατος του καταλαµβάνει, είναι ένας µορφοµετρο-ανατοµικός χώρο που 

ονοµάζεται λεκιθικός σάκος, οι οφθαλµοί δεν έχουν σχηµατίσει την ανάλογη χρωστική και τα 

θωρακικά πτερύγια αρχίζουν να φένονται µετά από ένα 24 ωρο µετά την εκκόλαψη , και το 

στόµα είναι κλειστό. Στα αµέσως επόµενα δυο 24ωρα τα µάτια θα ανοίξουν και θα 

χρωµατιστούν , µέρα µε την µέρα η σχέση του λεκιθικού σάκου µε το σώµα θα είναι 

αντίστροφος ανάλογη, δηλαδή ο λεκιθικός σάκος θα συρρικνώνεται και τα αποθέµατα θρεπτικών 

θα µειώνονται, για να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες των λάβρων.  

 

 Η ανατοµική δραστηριότητα του στόµατος θα είναι προς ανάπτυξη, αποτέλεσµα του 

οποίου να ανοίξει το στόµα, συνήθως γίνεται αντιληπτό όταν είναι  οι λάρβες έχουν µήκος τα 

4mm κατά προσέγγιση, και αυτό συµβαίνει την 3 ηµέρα µετά την εκκόλαψη. Στο µήκος των 

4mm θα αρχίζει να γίνεται πλήρωση της νηκτικής κύστης µε αέρα και το σώµα θα ανάπτυξη 

µελανηφόρα κύτταρα στην επιδερµίδα, στις 15 ηµέρες περίπου µετά την εκκόλαψη  το µήκος 

αυξάνεται κατά προσέγγιση τα 5mm και εδω η νηκτική κύστη έχει πλέον πληρωθεί πλήρως µε 

ατµοσφαιρικό αέρα. Στις 20 µέρες µετά την εκκόλαψη θα έχει καλυφθεί  πλήρως η επιδερµίδα 

του σώµατος µε µελανοφόρα κύτταρα, και στις 40 µε 45 µέρες τα ραχιαία και τα κοιλιακά 

πτερύγια θα γίνουν  πλήρως λειτουργικά., ωστόσο κάνουν την πρώτη εµφάνιση τους και τα λέπια 

που είναι και αυτά ασχηµάτιστα και ανοµοιόµορφα στο σώµα. 

 

 Η διαλογή µεγεθών γίνεται συνήθως στο τέλος ανάπτυξης νυµφών, είτε ή  µετά την 

διαδικασία του απογαλακτισµού, όταν υλοποιηθεί η διαδικασία τα νεαρά ιχθύδια κατευθύνονται 

προς το τµήµα πάχυνσης. Ωστόσο πολλές φορές επιτυγχάνεται µεταµόρφωση νωρίτερα για 

ορισµένα άτοµα, και αυτό επιφέρει αρνητικά αποτελέσµατα µε την διαφοροποίηση των 

διαφορών µεγεθών, και επιβάλλεται δεύτερη διαλογή, που έχει αρνητικές επιδράσεις σε κόστος. 

Η διαλογή επιτυγχάνεται µε ειδική δεξαµενή που περιέχει τοιχώµατα, το κάθε τοίχωµα 

σχηµατίζεται µε κατακόρυφα εµπόδια  αποστάσεων 2 - 3mm, αυτά που παρακάµπτουν τα 

εµπόδια  είναι αυτά του µικτότερου µεγέθους και µετακινούνται στην άλλη δεξαµενή και τα 

αλλά που είναι µεγαλυτέρου µεθόδους παραµένουν στην δεξαµενή. 

 

 Κατά την  διάρκεια της προ-πάχυνσης είναι σηµαντικό στα νεαρά ιχθύδια να παρέχονται 

η κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες ως προς την ορθή πρακτική ποιότητας και ποσότητας, 

όπως είναι ο ρυθµός ανανέωσης νερού. Επίσης κρίνεται σηµαντικό η ιχθυο-χωρητικότητα να 

είναι µικρότερη, δηλαδή να µην υπάρχει µεγάλος συνωστισµός ατόµων ώστε κατά συνέπεια 

βιοµάζα να µην είναι αυξηµένη, επειδή έλλειψη του οξυγόνου θα δηµιουργήσει στρες. Είναι 

γνωστό πως οι στρεσογονοι προάγοντες επιδρούν αρνητικά στις λάρβες- ιχθύδια, δηλαδή αίτια 

για κακή σίτιση, µειωµένη αναµενόµενη βιοµάζα έως και µαζικες θνησιµότητες. 
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ΙΧΘΥΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΥΠΕΡ-

ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 Οι ιχθυοτροφες είναι συνθέτης η φυσικής προέλευσης τροφές ,που προκύπτουν από 

σάρκα έµβιων υδρόβιων οργανισµών, χορηγούνται προκείµενου οι εκαστοτε εκτρεφόµενοι 

πληθυσµος να αναπτυζονται, να καλύπτουν τις ενεργειακές τους ανάγκες ,αλλά και να είναι 

γεννητικά ώριµοι ώστε το είδος να διαιωνίζεται. Σε ένα κλειστό σύστηµα εντατικής Και υπέρ-

εντατικής καλλιέργειας , το σύστηµα παραγωγής  σιτίζει πλήρως ,είτε µερικός ελεγχοµένη 

διατροφή λάβρων - νεαρών ιχθυδιων, και αυτό εξαρτάται συνήθως τους παράγοντες , του είδους, 

του διατροφικού τύπου ,την σχέση µήκους βάρους µε ηλικία, και τέλος  την ευρωστίακη 

κατάσταση του. Οι ιχθυοτροφες χορηγούνται σε καθηµερινή βάση, και εξυπηρετούν στην 

κάλυψη των ενεργειακών αναγκών µε θρεπτικών συστατικά,  και ταυτόχρονα  να διασφαλίσουν,  

την οµαλή πέψη και απορρόφηση των θρεπτικών  συστατικών, ώστε ο οργανισµός να 

αναπτύσσεται οµαλά και να είναι βιολογικά εύρωστος.  

 Οι ιχθυοτροφες επίσης  σε συστήµατα εντατικής και υπέρ εντατικής καλλιέργειας , 

εµπλέκονται σηµαντικά στην χηµική σύσταση του σώµατος του ψαριού, για να επιταχυνθεί αυτό 

σε εκτρεφόµενους πληθυσµούς πρέπει να λαµβάνεται υπόψη  χρονοδιάγραµµα  που καθορίζει 

όλες τις συνιστώσες της διατροφής όπως ένιαι η συνολική ηµερήσια ποσότητά της, ο αριθµός και 

η συχνότητα των ηµερήσιων γευµάτων και ο τρόπος παροχής της τροφής Oλοι αυτοί οι 

παράγοντες επηρεάζουν σηµαντικά στην ευρωστία των ψαριών και µπορούν να προκαλέσουν 

σηµαντικές διαφοροποιήσεις όταν υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί εκτρεφόµενοι πληθυσµοί στην 

ίδια χρονική στιγµή, που δεν χρησιµοποιούνται µε τον ίδιο τρόπο το χρονοδιάγραµµα 

διαδικασιών σίτισης. 

 Η διατροφική διαδικασία µε συνδυασµό µε την σύσταση του νερού εκτροφής, για τους 

παράγοντες ,σκληρότητα, αλατοτητα, ρύπανση, Οι παράγοντες αυτοί υποβαθµίσουν την σάρκα 

των εκτρεφόµενων ιχθύων, περισσότερο µε την σχέση νερού - λίπος, δηλαδή λιπαρά οξέα αλλά 

και σε ιχνοστοιχεία, βιταµίνες, πρωτεΐνες. Με την ελεγχόµενη διατροφή των λάβρων - νεαρών 

ιχθυδιων  λαµβάνονται υπόψην όλα τα οργανοληπτικά στοιχειά, για την χηµική σύσταση  της 

σάρκας, αλλά των αυγων. Η αλληλεπίδραση της χηµικής σύστασης σάρκας, µε την χηµική 

σύσταση της τροφής, έχουµε µια αλληλένδετη σχέση µεταξύ τους, στις µεταβολικες διεργασίες 

που εκτελούνται στο σώµα των λάβρων -νεαρών ιχθυδιων σε όλη την διάρκεια της ανάπτυξης. 

 Οι ιχθυοτροφες προκύπτουν από φυτική και ζωική προέλευση, η σύσταση της προκύπτει 

αποκλειστικά από το είδος του εκτρεφόµενου οργανισµού στην τσιπούρα, συνήθως περιέχεται 

περισσότερη σε περιεκτικότητα ζωική προέλευση τροφής, για τον απλούστατο λόγο, ότι η 

τσιπούρα είναι σαρκοβόρος οργανισµός. Στις φυτικές τροφές συµπεριλαµβάνεται και οι  

φυτοπλαγκτονικοί όπως φύλλα από µακροφύκη φαιοφύκη κυανοφύκη και καρποί υδρόβιων 

φυτών, οι φυτοπλαγκτονικοί οργανισµοί προορίζονται για τη διατροφή φυτοφάγων λάβρων - 

νεαρών ιχυθυδίων  κύριος για τα πρώτα σταδία ζωής των φυτοφάγων ψαριών. Στις ζωικές ζωικης 

προελευσης , εκτός από τους ζωοπλαγκτονικούς οργανισµούς που κύριος  σιτίζονται ως ζωντανή 

τροφή, µπορεί να περιέχει και επεξεργασµένες ζωικές ύλες, νωπές  ή διαµορφωµένες κατάλληλα, 

κατά κυρία προέλευση από υδρόβιους οργανισµούς.  
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 Οι τροφές σχεδιάζονται από τις διάφορες εταιρίες παρασκευής τροφών προκειµένου να 

καλύπτουν πλήρως όλα τα σταδία ανάπτυξη των εκτρεφόµενων σαρκοφάγων είτε φυτοφάγων 

λάβρων -νεαρών ιχθυδιων. Ωστόσο οι τροφές µπορούν να χρησιµοποιηθούν και σε µετέπιπτα 

σταδία ανάπτυξης όπως λόγου χάρη τις µονάδες πάχυνσης ψαριών, έως και το τελικό στάδιο 

ανάπτυξης δηλαδή το στάδιο πριν την εξ'αλίευσης, δηλαδή όταν τα ψάρια φτάσουν στο 

εµπορεύσιµο µέγεθος και διοχετεύουν στην αγορά. Παρόλο που οι ιχθυοτροφές έχουν την ίδια 

χηµική σύσταση και προσφέρουν θρεπτικά  του ίδιου τύπου για την ανάπτυξη των ψαριών, 

διαφοροποιούνται στην σύνθεση µεγέθους, της αδρανούς τροφής pellets. Ανάλογα µε το στάδιο 

ζωής τα ψάρια έχουν ανάλογο άνοιγµα στόµατος, που κατά συνέπεια µπορεί να καταπονούν οι 

τροφές. 

 Γενικά, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων κατά την κύρια εκτροφή, 

χρησιµοποιούνται η αδρανής τροφή - ιχθυάλευρα. Η χρήση τους είναι κυριος σε εντατικά και 

υπερεντατικά συστήµατα, και πολύ σπανία σε συστήµατα εκστατικής εκτροφής επειδή, ο 

συλλογισµός της εκστατικής βασίζεται στο φυσικο περιβάλλον. Οι ιχθυοτρόφες διακρίνονται σε 

τρεις κατηγορίες τροφών ανάλογα µε  την συγκέντρωση του ποσοστού (υγρασίας - νερό).  

� Στην πρώτη κατηγορία τροφών παρασκευάζονται οι επονοµαζόµενες ξηρές τροφές µε 

µειωµένα ποσοστά υγρασίας από 8% έως 12%. 

� Στην δεύτερη κατηγορία τροφών παρασκευάζονται, οι επονοµαζόµενες ηµίξηρες τροφές , 

µε ενδιάµεσα ποσοστά από 12% έως και 75%. 

�  Την τρίτη κατηγορία τροφών παρασκευάζονται οι επονοµαζόµενες υγρές τροφές, µε 

αυξηµένα  ποσοστά υγρασίας από 75% έως και 95% 

 Οι ξηρές ιχθυοτροφες µπορεί να είναι άλλοτε ζωικές άλλοτε φυτικές , ή ακόµα και 

συνθέτες των δυο κατηγοριών, κατά την διάρκεια της σίτισης των λάβρων - νεαρών ιχυθυδίων 

τσιπούρας, αυτές χορηγούνται σε µορφή ιχθυαλεύρων ή µάζας συµπυκνώµατος. Οι συνθέτες 

τροφές επιλέγονται για την καταλληλότητα τους µε βάση τις θρεπτικές απαιτήσεις των 

καλλιεργηµένων ψαριών, πολλές φόρες παρατηρείται η σύνθεση ιχθυαλεύρων µε 

συµπυκνωµένες µάζες ζωικής - φυτικής τροφής, όπου προκύπτει µια νέα συνθέτη τροφή όπου 

επιτυγχάνει πλευστότητα και δεν καταβυθίζεται. Επίσης η κυρίαρχη µορφή των τροφών αυτόν 

είναι κυλινδρικού - σφαιρικού τύπου, αλλά τα τεταρταία χρόνια παρατηρείται ολοένα και 

περισσότερο ο πειραµατισµός και η ποικιλία των διάφορων σχηµάτων, που παράγονται και 

διοχετεύονται στο εµπόριο. Οι συνθέτες τροφές περιχούν επίσης ένα µεγάλο αριθµό, κόκκων 

διάφορων διαµετρών, όπως νιφάδες τρίµµατα,που χορηγούνται σε πιο ειδικευµένες περιπτώσεις 

υπερ-εντατικων καλλιεργούν. 

 Στις ηµίξηρες ιχθυοτροφες περιλαµβάνονται συγκεντρώσεις ιχθυααλεύρων σε ποικίλια σε 

σχέση µε το ποσοστο (υγρασίας - νερού), πολλές από αυτές µπορούν να χορηγούνται ως νωποί 

,είτε µετά από συντήρησή κατάψυξη, είτε ακόµα και ως µε συµπυκνωµένες µάζες ζωικής - 

φυτικής τροφής ,µετά από επεξεργασία. Ενώ στις υγρές ιχθυοτροφές περιέχονται υδάτινα 

αιωρήµατα και αραιοί πολτοί,  ανάλογα µε τη φυσική τους κατάσταση οι ιχθυοτροφές 

διακρίνονται σε νωπές και συντηρηµένες. Για την ορθή πρακτική ως προς την σύνθεσης 

συνθετικής, τροφής είτε αυτή είναι ζωική - φυτικής ή ακόµα και ενδιάµεσης σύστασης. πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη όλοι οι απαραίτητοι υγειονοµικοί έλεγχοι, συνήθως οι τροφές θα υποστούν 

έναν ήπιο βρασµό ώστε να µην  καταστραφούν τα θρεπτικά συστατικά και υποβαθµιστεί η 

τροφη. Ο σκοπός που εξυπηρετεί ο βρασµός αποστείρωσης, είναι στην εξουδετέρωση όλων 
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αυτόν των µικροβίων που µπορούν να προκαλέσουν ασθενείς, αλλά και στην υποβάθµιση άλλων 

µικροβίων που συντελούν στις λεγόµενες βακτηριακές αλλοιώσεις , της τροφης. 

 Στις συντηρηµένες ιχθυοτροφες περιέχονται όλες οι προηγούµενες κατά προσέγγιση 

κυρίως ζωικής προελεύσεως τροφές, που χορηγούνται µετά από συντήρησή επειτα της 

διαδικασία της αποψύχεις. Σε όλες τις περίπτωση τροφών που προορίζονται για σίτιση ,  θα 

πρέπει να είναι ισορροπηµένες  ως προς τα θρεπτικά συστατικά των εκτρεφόµενων ιχθύων, έτσι 

ώστε να είναι ευκολοεύπεπτες, λαµβάνοντας υπόψη όλοι οι απαραίτητοι χειρισµοί υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος ώστε να υπάρχει σωστή ανάπτυξη και οµοιοστασία του οργανισµού.Το 

περιβάλλον γενικά είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, ενέργεια, ιχνοστοιχεία  και στόχος ενός 

ιχθυοκαλλειργιτη είναι να µπορέσεις να φτάσει το φυσικό περιβάλλον όσο τον δυνατον 

καλύτερα, όµως  γεγονός αυτό καθιστά δύσκολη την κάλυψη σίτισης των εκτρεφόµενων 

πληθυσµών, επειδή τα εκτρεφόµενα ψάρια αλλάζουν διαρκώς τις ανάγκες τους ακόµα και εντος 

κάποιων ηµερών, έως και εντος του 24ωρου.  

 Oι περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν συνήθως την εκτροφή των ιχθύων είναι 

ανάλογα µε τον :  

� Βιολογικό κύκλος του ιχθύος 

� Στάδιο ανάπτυξης του ιχθύος 

� Ηλικία  

�  Φυσιολογική κατάσταση 

� Υγεία 

 Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν αρκετά την διαδικασία της σίτισης µε αποτέλεσµα οι 

τροφές που χορηγούνται να µεταβάλλονται µε βάση τους προαναφερόµενους παράγοντες, 

ωστόσο για να για να λαµβάνονται υπόψη αυτές οι µεταβολές πρέπει ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα να γίνονται εξετάσεις ώστε να γίνεται διάγνωση- διαπίστωση της παρούσας 

κατάστασης. Τα ιχθυάλευρα σε γενικές γραµµές διαθέτουν ισορροπηµένες ιδιότητες, και 

χαρακτηρίζονται κατά κορών, από το διατροφικό τύπο που ανήκουν, όµως εδώ λαµβάνει χώρο 

και η κορεστικη ικανότητα των ψαριών, να εξασφαλίζονται από την µια τα (θρεπτικά - 

ενεργειακή κάλυψη) τους αλλά να µην  παρουσιάζουν δε και συµπτώµατα δυσπεψίας η και 

εµετός. Οι τροφές επιδρούν ευεργετικά στην οµαλή λειτουργιά του εντέρου, και είναι 

διαµορφωµένες µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην δηµιουργούν παρενέργειες, όπως λόγου χάρη 

διάρροια , δυσκοιλιότητα, και διακρίνονται ανάλογα µε τον διατροφικό τύπο του εκτρεφόµενου 

οργανισµού. Επίσης µια άλλη ιδιότητα που της διακρίνει η είναι η δυνατότητα πεπτικοτητας των 

οργανικών ενώσεων, η τσίπουρα ως γνωστών είναι σαρκοβόρος οργανισµός, σιτίζεται µε τέτοιο 

που καθορίζεται από την ηλικία του, όταν είναι σε πρώιµο στάδιο εκτρέφεται από το υδάτινο 

οικοσύστηµα µε αµφιποδα, πολυχαιτους, γαστεροποδα, µαλακια, καρκινοειδη ακόµα και µε 

ζωοπλαγκτούς οργανισµούς, σε τέτοιο µέγεθος που είναι ικανά να καταποθουν.  

 Στα πρώτα σταδία ζωής,  οι νεαρές λάρβες τσιπούρας διαθέτουν τον λεκιθικό σάκο, ο 

σάκος αυτός απορροφάται για να την ανάπτυξη των λάβρων µε αποτελεσµατικότητα, ωστόσο 

µπορούν να προσλαµβάνουν ταυτόχρονα και τροφή.Τα ανατοµικά χαρακτηριστικά του πεπτικού 

συστήµατος αναπτύσσονται από τις πρωτες 3 πρώτες µέρες, όµως για την πλήρη ανάπτυξη 

κυµαίνεται στις 40 περίπου ηµέρες, και  ενδεικτικά ο µέσος όρος αποθηκευµένης ενεργείας ανά 

αυγό τσιπούρας  (39 - 50mu/g ξέρας ουσίας), µετά την διαδικασία της εκκόλαψης µειώνεται 
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περίπου 7% δηλαδή πριν από το στάδιο της γονιµότητας. Κατά την διάρκεια της ανάπτυξης των 

λάβρων τσιπούρας, για να επιτεθεί η µέγιστη εµπορεύσιµη ανάπτυξη, χρειάζεται περίπου (50% - 

55%), περιεκτικότητα των απαραίτητων αµινοξέων, για να δηµιουργηθεί η ανάλογη τροφή µε 

βάση τις απαιτήσεις του οργανισµού , λαµβάνεται υπόψη το αµινιγραµµα του εκτρεφόµενου 

οργανισµού αλλά  και η ενεργειακές απαιτήσεις του οργανισµού.  

 Είναι ξεκάθαρο πως οι περιεκτικότητες της χορηγούµενης τροφής , πρέπει να είναι 

πλούσιες σε µακροµορια πρωτεΐνες, από µια άποψη υψηλής βιολογικής ποιότητας, αποτέλεσµα 

του οποίου να χορηγούνται στις τροφές πρώτες ύλες, που έχουν προέρθει από το υδάτινο 

οικοσύστηµα. Ωστόσο ένα ακόµα βασικό µακροµοριο που συντελεί στην ορθή πρακτική 

ποιότητα και ποσότητας των εκτρεφόµενων λάβρων τσιπουρας, είναι να θρετπικα λιπη που σε 

γενικες γραµµές διαφοροποιούνται µεταξύ τους σηµαντικά αναλογα µε το στάδιο του βιολογικού 

κύκλου που διανύουν.  

 Επίσης διακρίνονται σε λιπίδια, που σε γενικές γραµµές, 

αποτελούν λιποδιαλυτά µόρια που απαντώνται φυσιολογικά σε έναν ζωντανό οργανισµό, όπως 

τα λίπη, τα έλαια, οι κηροί, η χοληστερίνη, οι στερόλες, οι λιποδιαλυτές βιταµίνες (A, D, E και 

K). Τα µονογλυκερίδια, διγλυκερίδια, φωσφολιπίδια και άλλες, τα λιπίδια είναι αναγκαία δοµικά 

συστατικά των κυττάρων, αλλά προτιµώνται και ως αποθήκες ενέργειας σε πολλούς 

οργανισµούς, επειδή κατά την διασπασή τους απελευθερώνεται µεγάλο ποσό ενέργειας.  

 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. 

Το προσωπικό που διαχειρίζεται τέτοιου είδους διαδικασίες, πρέπει να διαθέτει  κατάρτιση 

πεδίου, επίσης πρέπει να έχει µια γενική εικόνα του ιστορικού της µονάδας ώστε να γνωρίζει 

τους χειρισµούς που έχουν πραγµατοποιηθεί, το χρονοδιάγραµµα που πρέπει να επιπτευθεί, έτσι 

είναι σε θέση να προγραµµατίσει και να οργανώσει το σιτηρέσιο την δεδοµένη στιγµή. Σε 

γενικές γραµµές η αναλογία των λιπων δεν µεταβάλλεται σηµαντικά σε όλη την διάρκεια 

διαδικασίας εκτροφή, και κατά συνέπεια σε όλα τα βιολογικά σταδία η τσιπούρα µπορεί να 

κυµαίνονται από 8% έως και 10% αλλά και 19% µε 23% σε περιεκτικότητα λίπους µε τον 

προϋπόθεση πως η υγρασία δεν ξεπερνά το 10%.  

 Η σύστασή τους εξαρτάται από και την προέλευσή της τροφής  όσο και από τη 

διαβίωσητου στο εκάστοτε οικοσύστηµα που συλλεχτήκαν, επίσης το περιβάλλον που 

διαβιώνουν περιέχει  µεγάλη ποικιλοµορφία θρεπτικών συστατικών, µε αποτέλεσµα οι τροφές 

ναι είναι πλουσιότερες ως προς την διατροφική άξια τους. ∆εν είναι λίγοι οι παράγοντες που 

διαφοροποιούν τις ενεργειακές ανάγκες των λάβρων και υπάρχουν ισχυρές ένδειξης, πως 

επηρεάζουν σηµαντικά την φυσιολογία της τσιπούρας, ωστόσο, κάποιοι από αυτούς τους 

παράγοντες είναι : 

� Περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

� Συνθήκες εκτροφής. 

� Ηθολογία της διαβιώσεώς. 

 Οι παράγοντες αυτοί είναι άµεσα υπεύθυνοι για τα στρεογονα αποτελεσπµατα που 

προκαλούν, προκαλουν προβλήµατα στην φυσιολογία των εκτρεφόµενων πληθυσµών , Πιο 

συγκεκριµένα, έχει υποθει πως οι στεσογονες αίτιες µε συνδυασµό µε  µικρότερες θερµοκρασίες 
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από τις επιθυµητές που έχουν καθιερωθεί, έχουν το αποτέλεσµα στο να δηµιουργουν 

προβλήµατα στην διαδικασία ης σίτισης. Αυτό συµβαίνει επειδή η θερµοκρασία είναι αυτή  που 

ανεβάζει τον µεταβολισµό και οι λάρβες έχουν µεγαλύτερες ενεργειακές απαιτήσεις, σε 

αντιδιαστολη όταν η θερµοκρασία είναι µικρή τότε χορηγείται τροφή η οποία δεν καταναλώνεται 

και υποβαθµίζει το νερό, καθώς και τα εκτρεφόµενα ψάρια να µην αναπτύσσονται αναµενόµενα.  

 Επίσης, κατά την διαρκεια της χορηγησης της τροφης, όταν οι αναλογιες είναι σε υψηλα 

επιπεδα τα ολικων και λιπαρων οξεων - πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (ω-3, ω-6), δηµιουργούν 

κακής ποιότητας νερο επιρεαζοντας σηµαντικα τον χρωµατισµο των υδατίνων µαζών, των 

δεξαµενών εκτροφής. Ωστοσο µια άλλη παραµετρος που επηρεάζει σηµαντικά, είναι όταν 

υπάρχει µεγάλη συγκέντρωση λίπους στο πεπτικό σύστηµα, αυτή η επίπτωση προκαλεί 

αλλοιώσεις στους ιστούς, πιο συγκεκριµένα στην υφή τους.  

 Καθως καθιστουν τις συνθηκες πιο ευνοϊκές ώστε να να παρουσιάσουν παθογόνα 

συµπτώµατα συνδιαστικα µε την χαµηλη θερκοκρασια νερου. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να 

προκαλεί υποβάθµιση αλλά και την δυσµενέστερη την εκτροφή των λάβρων, µε σχετικά υψηλής 

συγκέντρωση των ΄΄αιωρούµενων΄΄ σωµατιδίων στο νερό εκτροφής, αυξανει τα επιπέδα 

θνησιµότητας.  

 Στην εντατική καλλιέργεια των νυµφών, των ευρυαλων ειδών, χρησιµοποιούνται κατά 

κόρον ζωντανές τροφές, (rotifers -  τροχοζωα), (Artemia αλµυρογαριδα), και φυτοπλαγκτον όταν 

για την καλλιέργεια των παραπάνω, ωστόσο για να επιτευθει η µια τεχνιτη τροφικη αλυσιδα, 

ώστε να καλλιεργουνται και να παραγονται, φυτοπλαγκτον >>> ζωοπλαγκτον >>> λαρβες, 

πρέπει να υπάρχουν τα ακόλουθα : 

 

� Νερό σε περιεκτικότητα επί της χιλίοις  άλατος και εξαρτάται από τον οργανισµό που 

είναι προς εκτροφή. 

� θρεπτικά συστατικά ή αλλιώς θρεπτικό υπόστρωµα, πρόκειται για ένα µείγµα θρεπτικών 

όπως το κοινό λίπασµα, περεχεί, ιχνοστοιχεία, βιταµίνες, λοιπά στοιχειά, και συµβάλει 

στην ανάπτυξη των οργανισµών. 

� Τεχνητός φωτισµός, που ρυθµίζει την φωτοπεριοδο για φυτοπλαγκτόν είτε ζωοπλαγκτόν, 

αλλά και την διαδικασία της φωτοσύνθεσης το φυτοπλαγκτόν. 

� Χορηγηση Co2 που συντελεί στην ανάπτυξη του φυτοπλαγκτόυ.. 

  Οι νύµφες τσιπούρας τρέφονται την 3η ηµέρα µετά την εκκόλαψη, µε φυτοπλαγκτόν και 

ζωοπλαγκτόν έως και τη 30η ηµέρα, στην αρχή οι λάρβες τσιπούρας κατά το πρώτο δεκαήµερο, 

τρέφονται µε τροχόζωα rotifers, και η περιεκτικότητα τους ορίζεται µε µέσο όρο τα 5 άτοµα / ml, 

την 3 ηµέρα και όσο περνανε οι µέρες φτάνουν την αναλογία 10 άτοµα /ml. Το στόµα των 

λάβρων έχει υπολογιστεί πως το πρώτο δεκαήµερο σίτισης, µπορεί να τραφεί µε ζωντανή τροφή 

µεγέθους περι τα 100µm, η επιστηµονική κοινότητα µετά από έρευνες χρόνων, έχει κατάληξη 

πως η καλύτερη ζωντανή σε µέγεθος αλλά και σε επίπεδο θρεπτικών συστατικών είναι το 

Brachionus plicatilis και το Brachionus rotundiformis. Στις 20 µε 25 ηµέρες µετά την 

εκκόλαψη σταµάτα η σίτιση µε τροχόζωα και γίνεται έναρξη σίτιση µε ναυπλιους 

αλµυρογαριδας Artemia, Επειδή οι λάρβες τσιπούρας έχουν ανάγκη µεγαλύτερες µάζες τροφής 

και τα (τροχόζωα rotifers), αδυνατούν να καλύψουν τις διατροφικές τους ανάγκες. Με το πέρας 
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της τεχνικής του απογαλακτισµού, καθηµερινά πραγµατοποιείται η σίτιση των νεαρών ιχυθυδίων 

µε ποσότητες ορισµένες ανάλογα µε το στάδιο ζωής των εκτρεφόµενων οργανισµών,και στην 

συνεχεία εναποθέτονται στην δεξαµενή εκτροφής.Η χορήγηση φυτοπλαγκτόυ τελειώνει την 

χρονική περίοδο 30 µέρες  µετά την ηµέρα της εκκόλαψης. 

 Στην συνεχεία, οι αναπτυσσόµενοι εκκολαπτόµενοι ναυπλιοι της αλµυρό-γαρίδας 

Artemia, αρχίζουν να χορηγούνται στην δεξαµενή για σίτιση την 15ηµερα µετά την εκκόλαψη, 

τα τροχόζωα - rotifers σταδιακά µέρα µε την µέρα αρχίζουν να µειώνονται, οι ποσότητες  της 

artemia αυξάνονται, έτσι ώστε προοδευτικά να σταµατήσουν οι λάρβες να τρέφονται µε 

τροχόζωα rotifers και να τρέφονται αποκλειστικά µε Αrtemia έως την χρονική στιγµή περι των 

40 µε 45 ηµερών µετά την εκκόλαψη. Από την 30η µερα και έπειτα έχει προγραµµατιστεί η 

χορήγηση µικρών ποσοτήτων συνθέτης αδρανούς τροφής pellets, οι συνθέτες τροφές διαθέτουν 

κυλινδρικό σχήµα µε διάµετρο 80 έως 200µm και προοδευτικά όσο αναπτύσσεται ο 

εκτρεφόµενος οργανισµός φτάνουν το µέγεθος των 150 έως και 300µm. Όταν οι λάρβες 

µεταµορφωθούν σε νεαρά ιχθύδια πλέον τρέφονται αποκλειστικά µε (αδρανής τροφή pellets). 

Την χρονική στιγµή που σιτίζονται οι λάρβες µε ζωντανή τροφή, επιβάλλεται προγραµµατισµός 

της δίαιτας σε 3 γεύµατα ηµερησίως, και πραγµατοποιείται µε σίτιση των παρακάτω (ηµερών - 

ωρών). 

� 08 : 00 π.µ.  χορήγηση 50% ζωντανή τροφή στην δεξαµενή εκτροφής. 

� 14 : 00 µ.µ χορήγηση 25% ζωντανή τροφή στην δεξαµενή εκτροφής. 

� 18 : 00 µ.µ χορήγηση µε 25% ζωντανή τροφή στην δεξαµενή εκτροφής. 

 Μετά το πέρας της επιτυχηµένης διαδικασίας της µεταµόρφωσης των νυµφών σε νεαρά 

ιχθύδια , τα νερά ιχθύδια αποκτούν ενήλικα χαρακτηριστικά στην πάροδο του χρόνου. Μετά την 

µεταµόρφωση βασικός σκοπός του εκτροφέα είναι να τα εναποθέσει τα νεαρά ιχθύδια σε µέρος 

που διαθέτει µεγαλύτερες υδάτινες µάζες,και µε αυτό πετυχαίνει την εξάσκηση των νεαρών 

ιχθυθιων στην κολυµβητική ικανότητα που τους είναι απαραίτητη για το επόµενο στάδιο, αυτό 

της προ-πόνησης. Ανεξάρτητα µε το εάν η προ-πάχυνση είναι είτε στο φυσικό περιβάλλον είτε 

σε δεξαµενές τσιµεντένιες, δηλαδή ένα υποτυπώδες σύστηµα υπέρ-εντατικής καλλιέργειας, 

πολλές φορές στις σύγχρονες µονάδες συναντάµε (Σ.Α.Ε.) συστήµατα αυτοµάτου έλεγχου 

διανοµέων τροφής, επειδή το λειτουργικό κόστος για εργατικό προσωπικό είναι ένα κόστος 

πολλές φορές ασύµφορο,και απαιτεί πεπειραµένο εργατικό προσωπικό, που πρέπει να βρίσκεται 

πολλές ώρες στον χώρο εργασίας, και  ως αποτέλεσµα είναι να γίνονται λάθη, ανθρωπινού 

παράγοντα εδώ τα συστήµατα αυτόµατου έλεγχου εκτροφής είναι να καλύψουν αυτό το κενό, 

δηλαδή να παρέχουν ποσότητες ορισµένες και να χορηγούνται στις χρονικές στιγµές που πρέπει 

να ταΐστουν. Το µειονεκτήµατα στα Σ.Α.Ε εκτροφής είναι πως χρειάζονται τακτικούς ελέγχους 

συντήρησης και ειδικευµένο προσωπικό για την κάλυψη τους. 

 Ενδεικτικά ένας πληθυσµός νεαρών ιχυθυδίων τσιπούρας 1000g, πρέπει να τρέφεται µε 

420g πρωτεΐνη, 240g λιπίδια και 180g υδατάνθρακες, η όρεξη και το αίσθηµα πληρότητας 

καθορίζονται από τον τύπο των αµινοξέων, καθώς και την ποιότητα γλυκιδίων, και παίζουν έναν 

κυρίαρχο παράγοντα στην ανάπτυξη των νεαρών ιχυθυδίων, η ενέργεια που τους είναι 

απαραίτητη στην δίαιτα καθορίζεται από την αναλογία συστατικών συνθέτης τροφής pellets σε 

βάρος 1g και είναι : (Γλυκίδια : 4.10 Kcal,  Πρωτεΐνες : 5.65 Kcal,  Λιπίδια : 9.45 Kcal.) Από την 

χρονική στιγµή που οι νύµφες µεταµορφωθούν, διανύουν το αρχικό στάδιο του νεαρού ιχθυδίου, 

το µόνο που µένει είναι να προσαρµοστούν στην νέα διατροφική δίαιτα, δηλαδή να σταµατήσουν 
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να τρέφονται σταδιακά µε ζωντανή τροφή και να τρέφονται αποκλειστικά µε αδρανής τροφή 

pellets. Σε γενικές γραµµές θεωρητικά η προσαρµογή των νεαρών ιχθυδιων στην µονάδα προ-

πάχυνσης δεν αργεί ιδιαίτερα. 

  Ωστόσο στην πράξη δεν είναι εφικτό, και πρέπει τα νεαρά ιχθύδια να µείνουν σε 

διαµορφωµένες εγκαταστάσεις και να τρέφονται εκεί έως ότου αποκτήσουν ένα µέγεθος ικανό 

για την ορθή διαβίωση τους, το µέγεθος διαβίωσης αρχίζει από το 1 µόλις gr αλλά πολλές φορές 

και το 1.5g ανά άτοµο. Στις εγκαταστάσεις εγκλιµατισµού δηλαδή µονάδα προ-πάχυνσης, 

περιέχονται δεξαµενές κυλινδρικού τύπου , είτε ελλειψοειδούς τύπου Foster-Lucas είτε τύπου 

raceways που έχουν διαπιστωθεί για την καταλληλόλητα τους. Στην διαδικασία της µεταβολής 

της διατροφής από ζωντανή τροφή σε αδρανής τροφή pellets, δηλαδή φάση απογαλακτισµού, 

αρχίζει να σηµειώνεται άνοδος της θνησιµότητας. Με τον όρο γενικά του απογαλακτισµού 

εννοούµε την διαδικασία πλήρης αποκοπής από ζωντανής τροφής σε αδρανής τροφή pellets, ενώ 

οι νύµφες έχουν πλέον µεταµορφωθεί σε ατελείς ιχθύδια και τρέφονται µε συνθέτες τροφές, η 

θνησιµότητα τείνει να αυξάνεται επειδή τα νεαρά ιχθυδια δεν είναι ικανά να προσαρµοστούν 

στην µεταβατική δίαιτα και πεθαίνουν από ασιτία.   

 Το κύριο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν κατά την µετάβαση από ζωντανή τροφή σε 

αδρανής τροφή pellets, είναι πως τα νεαρά ιχθυδια τείνουν να εθίζονται στην τεχνητή τροφή µε 

αποτέλεσµα να µην προτιµείται πλέον η ζωντανή τροφή. Όταν πλέον επιτευχθεί ο 

απογαλακτισµός και τα νερά ιχθύδια εκτρέφονται αποκλειστικά µε τεχνητή τροφή, µετά την 

φάση της µεταµόρφωσης, προκύπτει ένα άλλο θέµα αυτό της διαχείρισης των δεξαµενών προ-

πάχυνσης. Ο πρώτος χειρισµός που πρέπει να επιµεληθεί το τµήµα προ-πάχυνσης είναι να 

παρέχεται συµπιεσµένο οξυγόνο είτε µε καθαρό οξυγόνο.  

 Ο λόγος για τον οποίο χρειάζεται περισσότερο οξυγόνο στις δεξαµενές προ-πάχυνσης 

είναι επειδή η αδρανής τροφή παραµένει αρκετή ώρα στο χώρο µε την µορφή των αιωρούµενων 

στερεών, τα αιωρηµένα στέρεα δεσµεύουν οξυγόνο για την βίο-αποικοδόµηση τους, ενώ στην 

συνέχεια πρέπει να αυξηθεί ο ρυθµός εναλλαγής του νερού για να υπάρχει αποτελεσµατική 

αποµάκρυνση των αιωρούµενων στερεών, της αποµάκρυνσης των  µεταβολικών καταλοίπων  

αλλά και την πλήρη οξείδωση της τροφής σε αµµωνία. Στο τέλος της σίτισης πρέπει να γίνεται 

καθαρισµός του πυθµένα των δεξαµενών προ-πάχυνσης µε την διαδικασία του συφωνισµού. Η 

διαδικασία του συφωνισµού συντελεί στην αποµάκρυνση των αιωρούµενων στερεών, στην 

αποµάκρυνση των µεταβολικών καταλοίπων, αλλά και στην εξισορρόπηση του αµµωνιακού 

φορτίου. Το αµµωνιακό φορτίο είναι αυτό που δεν πρέπει να εξαλείφεται πλήρως αλλά ούτε να 

είναι και σε µεγάλες συγκεντρώσεις, αλλά πρέπει να είναι ανάλογο µε το την φόρτιση του 

βιολογικού φίλτρου, και ένα άλλο σηµαντικό σηµείο του χειρισµού προ-πάχυνσης είναι οι 

βιολογικές ανάγκες των νεαρών ιχυθυδίων, που επιβάλλουν κάθε 24ωρο να αλλάζεται το νερό, 

αλλά και να διατηρείται η θερµοκρασία στις βιολογικές απαιτήσεις. 

 Συνήθως το νερό για τις εναλλαγές του, πηγάζει από διάφορες γεωτρήσεις που 

πραγµατοποιούνται κοντά στον χώρο της µονάδας, έτσι ώστε να αποφεύγονται περιττά έξοδα 

(µετακίνησης  - διακίνησης) του νερού. Με την χρήση των γεωτρήσεων συλλέγεται νερό 

κατάλληλο για καλλιέργεια υδροβίων οργανισµών, η ποιότητα προκύπτει από την 

καταλληλότητα της  αλατότητας αλλά και της θερµοκρασίας που παρέχεται άφθονα και χωρίς 

ενεργειακό κόστος. Η διεργασία εκτροφής των νεαρών ιχθυδίων πραγµατοποιείται στην µονάδα 

προ-πάχυνσης µε µέσο βάρος το 1g, µε δεξαµενές ογκοχωρητικότητας περι των 10m
3
, και τέλος 
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στην κάθε δεξαµενή εκτροφής αναγράφεται το ποσοστό επιβίωσης του εκτρεφόµενου 

πληθυσµού. Έπειτα ακολουθούν και άλλες χρήσιµες καταγραφές στοιχείων όπως είναι η έναρξη 

της  πρώτης σίτισης µε συνθέτη αδρανή τροφής pellets.  

 Οι φυσικοχηµικοί παράµετροι που είναι απαραίτητοι προκειµένου να υλοποιηθεί 

επιτυχηµένη καλλιέργεια, σε δεξαµενές εκτροφής προ-πάχυνσης είναι τα εξής :   

� Θερµοκρασία δεξαµενής από 20 ºC έως 24 ºC 

� Ηλικία νεαρών ιχθυδίων από (40 µε 45 µέρες) έως προ-πάχυνση (90 έως 100 µέρες). 

� Αριθµός ατόµων καλλιεργούµενων νεαρών ιχθυδίων από 50000 έως 100000 είτε από 

40.000 έως 80.000. 

� πυκνότητα  ιχθυο-φόρτισης : (5 - 10) άτοµα ανά Ltrs, είτε (4 - 8) άτοµα ανά Ltrs. 

� ποσοστό επιβίωσης (15% έως 25%) και από (12% έως 20%) 

 Για να γίνει επιτυχής µια καλλιέργεια εκτροφής πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κάποια 

κριτήρια για την επιλογή των ιχθυοτροφών , συνήθως λαµβάνονται υπόψη δυο παράµετροι, ο 

πρώτος λαµβάνει χώρο µε την αλληλεπίδραση τροφής µε σχέση εκτρεφόµενου οργανισµού 

συγκεκριµένα για τα νεαρά ιχθυδια τσιπούρας, και δεύτερον τα διάφορα βιολογικά σταδία αλλά 

και οι βιολογικές τους απαιτήσεις που προκύπτουν από αυτά. Ως προς την αλληλεπίδραση της 

τροφής µε τον εκτρεφόµενο οργανισµό, παίζει σηµαντικό ρόλο το επίπεδο πεπτικότητας σε 

συνδυασµό µε την θρεπτική άξια που προσφέρει, αλλά και το επίπεδο αποδοχής στην επιλογή 

τους. Ως προς την αλληλεπίδραση της τροφής µε το στάδιο ανάπτυξης του εκτρεφόµενου 

οργανισµού, τον πρώτο ρόλο επιµελεί ο παραγωγός της µονάδας, δηλαδή, η ευχέρεια για 

διαθεσιµότητα και αντικατάσταση των τροφών µε άλλο είδος, καθώς και σύνθεση τροφών 

καθαρά στις βιολογικές απαιτήσεις του την παρούσα στιγµή εκτροφής. Σηµειώνεται ωστόσο πως 

η ζωντανή τροφή και ειδικά αυτή που παράγεται κατ ιδιαν από το τµήµα πλαγκτού, θα πρέπει να 

χορηγείται και να προσλαµβάνεται από τα εκτρεφόµενα ιχθύδια διαθέτοντας η τροφή τα 

απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, ώστε να έχουµε σωστή ανάπτυξη νεαρών ιχθυδίων στο µέγιστο 

δυνατό χρόνο. Ο συνδυασµός και η ποσότητα των τροφών ορίζεται µε τον αριθµό ατόµων  ανά 

µονάδα όγκου νερού (ιχθυοχωρητικότητα), τον αριθµό και συχνότητα των γευµάτων σίτισης 

ηµερησίως, καθώς και τον αριθµό των εκτρεφόµενων νεαρών ιχυθυδίων εκτροφής. Σε ένα τυπικό 

ιχθυογεννητικό παράγονται µεγάλες ποσότητες φυτοπλαγκακτικών οργανισµών που προορίζεται 

για την κάλυψη της σίτισης  στους ζωοπλαγκτικούς οργανισµούς και αντίστοιχα παράγονται 

µεγάλες ποσότητες ζωοπλαγκτού ώστε να θρεψουν τις νεαρές νέο-εκκολαπτόµενες λάρβες µέχρι 

την φάση του απογαλακτισµού. Η συγκέντρωση των κυττάρων ανά ml ,συντελεί ως  θρεπτική 

πηγή φυτοπλαγκτικών καλλιεργειών και, η χηµική σύσταση των εν λόγω πραγµατοποιείται µε 

την βοήθεια προτύπων θρεπτικών υποστρωµάτων ανάπτυξης αλλά και εφαρµοζόµενες τεχνικές 

ανάπτυξης. Η συγκέντρωση των παραγόµενων κύτταρων ανά ml, µπορεί να είναι στο επιτρεπτό 

όριο (2x10
6
ml έως 40x10

6
ml) ,παράγοντας επιθυµητές ποσότητες σε µίγµα υγρή βάσης : 

� Πρωτεΐνες = 12% 

�  Yδατάνθρακες = 8.5% 

� Λίπη = 15.5% 

� Υγρασία = 64% 
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Επίσης, οι  επιθυµητές ποσότητες σε µίγµα ξηράς βάσης αδρανής τροφής pellets : 

� Πρωτεΐνες = 7% 

�  Yδατάνθρακες = 23% 

� Λίπη = 4.5% 

� Υγρασία = 12% έως 35 % 

 όσον αφορά  την περιεκτικότητα των λιπαρών οξέων που περιέχονται στις σύνθετες 

τροφές, συγκεκριµένα στα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα µε 16 άτοµα άνθρακα µπορεί να 

αποτελείται από 0% έως  και το 26%, επίσης µε την κατηγορία των 18 ατόµων άνθρακα  που 

µπορεί να αποτελείται από 2% έως και το 52%. Τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα από την σειρά 

του υδατάνθρακα, συγκεκριµένα 20/5 από 3.5% έως και 20 των 22/6 δηλαδή περίπου 0,5 έως και 

9.5  και των ω3 από 5 έως και 70% και των ω6 που αποτελούνται από 1 έως 27%. Όσον αφορά 

την περιεκτικότητα των τροφών ξηράς βάσεως, σε βιταµίνες C µπορεί να αποτελείται από 0.11% 

έως και 1.62%, δηλαδή 1,100 έως 3.800µm ανά g. Βέβαια η θρεπτική αξία τους σε λιπαρά οξέα 

όπως λόγου χάρη το EPA δηλαδή 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, ωστόσο όλα αυτά 

εξαρτάται από το είδος των καλλιεργηµένων φυτοπλαγκτού. 

 Ως προς την περιεκτικότητα σε DHE και EPA υπάρχουν αρκετές (ποικίλες - διάφορες), 

που εξαρτώνται ανάλογα την κατηγορία του φυτοπλαγκτού, όπου προορίζονται για σίτιση του 

ζωοπλαγκτού. Το ζωοπλαγκτόν είναι αναµφίβολα ένας σηµαντικός ζωικός οργανισµός για την 

ανάπτυξη των λάβρων, επειδή προορίζονται ως ζωντανή τροφή, όπου είναι αποδειγµένα 

αναντικατάστατη από οποιαδήποτε άλλη  συνθέτη τροφή. Το ζωοπλαγκτόν χορηγείται στα 

πρώτα σταδία ζωής των εκτρεφόµενων λάβρων, και είναι επιτακτική ανάγκη µαζική παραγωγή 

τους, επειδή τα πρώτα σταδία των λάβρων τρέφονται και από τον λεκιθοφόρο σάκο, όπου δεν 

επαρκεί στην πλήρη κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών, ενώ συµπερασµατικά η σχέση ως 

προς τα  θρεπτικά του φυτοπλαγκτόυ µε το ζωοπλαγκτόν και το ζωοπλαγκτόν µε τις νέο-

εκκολαπτόµενες λάρβες δηµιουργεί µια ο ανάµιξη θρεπτικών που είναι απόλυτως απαραίτητη 

για τα  πρώτα σταδία των λάβρων.  

 Όπως έχει αναφερθεί το ζωοπλαγκτόν συντελεί στην ανάπτυξη των πρώτων σταδίων και 

εµπλέκεται σηµαντικά στα ανατοµικά και µορφολογικά σταδία πιο συγκεκριµένα στα σταδία 

ανάπτυξης οπτικών και οσµωτικών µηχανισµών και καθώς και µηχανικών υποδοχέων τους 

(πλευρική γραµµή, και δηµιουργία του ατελούς πεπτικού συστήµατος. Με την ορθή και οµαλή 

λειτουργιά των µορφολογικών και ανατοµικών οργάνων καλύπτονται όλες οι βασικές τους 

διεργασίες όπως, σίτιση, οπτική επαφή, όσφρηση ευσταθία, κίνηση, πέψη, απόρριψη 

µεταβολικών καταλοίπων, για οµαλή επιβίωση και συµβίωση µεταξύ των εκτρεφόµενων λάβρων 

τσιπούρας. Η υπάρχουσα ανατοµική και φυσιολογική κατάσταση των εκτρεφόµενων λάβρων 

τσιπούρας, σε συνδυασµό µε το µέγεθος αλλά και την χηµική σύσταση της τροφής, εξαρτάται 

εξολοκλήρου από τον τύπο του ζωοπλαγκτού καθώς και τον τύπο του φυτοπλαγκτόυ που σιτίζει 

το εν λόγω ζωοπλαγκτόν που προορίζεται για τις εκτρεφόµενες λάρβες τσιπούρας.  

 Η σύνθεση, διαθεσιµότητα, η ενεργότητα των πεπτικών ένζυµων καθώς και η ιστολογική 

πορεία τελειοποίησης του πεπτικού συστήµατος των νεαρών λάβρων τσιπούρας, συνήθως 

εξελίσσονται  παράλληλα µε τα  υπόλοιπα µορφοµετροανατοµικά χαρακτηριστικά, ωστόσο, σε 
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όλες τις φάσεις για την πορεία και την εξέλιξη προέρχονται κυρίως από την σίτιση εξωτερικών 

τροφών δηλαδή ζωντανή τροφή, εν τούτοις η διαδικασία ανάπτυξης των πρώτων σταδίων έχει 

ξεκινήσει από την εµβρυογένεση αλλά  και µετά την εκκόλαψη των αυγών. Είναι γεγονός πως 

στις καλλιέργειες λάβρων, η ζωντανή τροφή καλύπτει όλες τις ανάγκες όσο αφορά την σίτιση 

των νεαρών λάβρων, όχι µονό ως προς το µέγεθος, αλλά και ως προς την χηµική σύσταση των 

πεπτικών ένζυµων. Ο εµπλουτισµός των λαρβων µε πεπτικά ενζυµα του εµπορίου,  αποτελει 

ακατάλληλη πρακτική, επειδή η διάλυση των ένζυµων γίνεται σε σχετικά χαµηλές θερµοκρασίες, 

αντίθετα µε αλλά υλικά που είναι ευκολοδιασπεµενα από τους ζωοπλακτικους. Ωστόσο το 

µέγεθος του λεκιθικού σάκου των λάβρων αποτελεί κοµβικό σηµείο αναφοράς, η αρίστη γνώση 

του σταδίου ωριµότητας του λεκιθικού σάκου, µπορεί να καθορίσει την έναρξη και τον 

συνδυασµό µε την αδρανής τροφή.  

 Επισηµαίνεται πως το µέγεθος και η διάµετρος του λεκιθοφορου σάκου, καθορίζεται από 

τον χρόνο επώασης των αυγών, ο χρόνος επώασης καθιστά και το είδος των ιχθύων, εντούτοις ο 

χρόνος που απαιτείται µετά την εκκόλαψη ,καθιστά και τον χρόνο έναρξης λήψης συνθέτης 

αδρανής τροφής pellets, το µέγεθος του λεκιθικού σάκου µετά την εκκόλαψη αλλά και ο χρόνος 

απορροφήσεως διαρκεί  περίπου 3/4  µε 4/5 του µεγέθους της τσιπούρας. Το µέγεθος τροφής 

πρέπει να µην είναι µεγαλύτερο από 0.1mm, από 3η µε 5η ηµέρες σε περιπτώσεις που χορηγείται 

ζωντανή τροφή, επίσης πρέπει να είναι σε κατάλληλα επίπεδα ενεργείας καθώς και να είναι 

εύκολοεύπεπτα θρεπτικά συστατικά. ωστόσο τα απαραίτητα αµινοξέα, ολιγοπεπτίδια, βιταµίνες 

λιπαρά οξέα αλλά και ανάµιξη ενδυµάτων που συντελούν στις λειτουργιές πέψη, η χορήγηση της 

ζωντανής τροφής επιτυγχάνεται µε την διαµόρφωση των συνθηκών διαβίωσης, λόγο της 

ελεγχόµενης ροής νερού, οι λάρβες κινούνται διαρκώς εντος των δεξαµενών και είναι εµφανές 

κατά την διάρκεια της σίτισης.    

 Ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχτεί η εντατική καλλιέργεια  

εκτροφής ιχθύων. Η ζωντανή τροφή που χρησιµοποιείται για την σίτιση των νεαρών λάβρων δεν 

είναι άλλη από το τροχόζωα Brachionus plicatilis, ο εν λόγω οργανισµός είναι ο απόλυτα 

κατάλληλος για χορήγηση ως ζωντανή τροφή και ο λόγος που έχει διακριθεί είναι το βιολογικό 

υπόβαθρο, καθώς και οι θρεπτικές ιδιότητες του. Κάποιες από τις σηµαντικές ιδιότητες που 

διαθέτουν τα τροχόζωα, είναι η µεγάλη ανεκτικότητα όσον αφορά την αντιξοότητα του 

περιβάλλοντος, την ταχύρρυθµη αναπαραγωγή σε µεγάλες πυκνότητες, το ικανό µικρό µέγεθος 

για σίτιση νεαρών λάβρων µε βάση το άνοιγµα του στόµατος, η ικανή κολυµβητική ικανότητα 

για την προσέγγιση των λάβρων κατά την διαδικασία της σίτισης, η απαραίτητη χηµική σύσταση 

που συντελεί στην σωστή ανάπτυξη του σώµατος των νεαρών λάβρων.  

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν άµεσα τα (τροχόζωα - Rotifers), είναι η 

θερµοκρασία του νερού, η ένταση του φωτός, τα ποσοστά του οξυγόνου, αλλά και η πλήρης 

απουσία των παθογόνων οργανισµών. Η θρεπτική άξια των συγκεκριµένων ειδών είναι ανάλογη 

µε τις ανάγκες των εκτρεφόµενων λάβρων. Οι τεχνικές εφαρµογές που γίνονται στα τροχόζωα 

εµπλουτίζονται µε θρεπτικά συστατικά που εάν χορηγούνται στις απαραίτητες  συγκεντρώσεις, 

µπορούν να δείξουν ένα ικανοποιητικό αποτέλεσµα µόλις σε  λίγες ώρες καθώς και σε λίγες 

µέρες. Το (τροχόζω - rotifer) Brachionus plicatilis περιέχει σε ένα ικανοποιητικό βαθµό 

πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, που συµβάλουν στην ανάπτυξη και στην λειτουργία των νεαρών 

λάβρων. 
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 Όταν το τροχόζωα προορίζονται για σίτιση στις νεαρές λάρβες, πρέπει να έχουν σιτιστεί 

πριν από ένα εύλογο διάστηµα, και επιβάλλεται να µην έχουν πεφθεί όλα τα θρεπτικά συστατικά 

των φυτοπλαγκτονικών οργανισµών που έχουν ταϊστεί, ωστόσο ο χρόνος παραµονής στο ειδικό 

χώρο εµπλουτισµού, δεν διαρκεί περισσότερο από 6 ώρες και πριν από την σίτιση των λάβρών 

τσιπούρας, και ανάλογα µε το µέγεθος που διαθέτουν οι λάρβες πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη 

συγκέντρωση του εµπλουτισµού. Στα µετέπειτα σταδία των λάβρων τσιπούρας εκτρέφονται 

σταδιακά µε άλλο τύπο ζωντανής τροφής, δηλαδή Artemia sp. το συγκεκριµένο είδος διαθέτει 

πολλά υποείδη και διαφοροποιούνται µε τον ποικίλο πολυπλοειδισµό τους, τον τρόπο µε τον 

οποίο αναπαράγονται, τις επιθυµητές συνθήκες διαβίωσης, τη συγκέντρωση των αποβιωµένων 

απογόνων, το όγκο µάζας σώµατος, το µήκος του σώµατος, τις απαιτούµενες ενεργειακές 

συγκεντρώσεις ανά τροχόζωα. 

  Τα  θρεπτικά συστατικά των Ναυπλίων της Artemia, χορηγούνται στα µετέπειτα σταδία 

εκτροφής λάβρων µε µεγαλύτερη ευχέρεια καθώς και ο βαθµός απόδοσης  ως ζωντανής τροφή 

είναι αρκετά ικανοποιητικός. Ως προς το µέγεθος η Artemia θεωρείται πιο ικανοποιητική ως 

ζωντανή τροφή, όσο µεγαλύτερο είναι το µέγεθος που χορηγείται για σίτιση τόσο αποδοτικότερη 

είναι και η συγκέντρωση θρεπτικών συστατικών. Αυτό συµβαίνει επειδή όσο µικρότερο είναι το 

µέγεθος της αλµυρό γαρίδας τόσο µικρότερο ενεργό βάρος διαθέτει και ως αποτέλεσµα έχει 

µικρότερη αναλογία θρεπτικών ώστε να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες των νεαρών λάβρων.  

Σε γενικές γραµµές η σίτιση της Artemia πρέπει να γίνεται σύντοµα επειδή όσο περισσότερο 

βρίσκεται σε αναµονή τόσο περισσότερο υποβαθµίζονται σε θρεπτικά συστατικά.  

 Σχετικά µε την περιεκτικότητα των Ναυπλίων όσον αφορά το επίπεδο των αµινιοξέων δεν 

υπάρχουν ιδιαίτερες αυξοµειώσεις, αλλά τα επίπεδα των θειούχων αµινοξέων παρουσιάζονται 

χαµηλά. Η περιεκτικότητα των Ναυπλίων είναι πλούσια σε ανόργανα στοιχεία  καθώς και 

ιχνοστοιχεία και χαρακτηρίζεται ως επαρκής για τις ανάγκες σίτισης των ιχθυδίων όπως επαρκείς 

χαρακτηρίζονται και οι διάφορες βιταµίνες που χρησιµοποιούνται για τη σίτιση των ιχθυδίων 

που τρέφονται. Η θρεπτική αξία των Ναυπλίων γίνεται κατανοητή αν διαπιστωθεί το τι περιέχει 

η περιεκτικότητα των τροφών που σιτίζονται τα ιχθύδια. Πρόκειται για πρωτεολυτικά ένζυµα τα 

οποία εντοπίζονται στον εντερικό σωλήνα των ψαριών και θεωρείται ότι βοηθά στην ατέλεια που 

έχει η ενζυµική τους κατάσταση έχοντας ως αποτέλεσµα καλύτερες συνθήκες  αξιοποίησης της 

ζωντανής τροφής που καταναλώνεται από τα ιχθύδια.  

 Ο όρος ανάπτυξη χαρακτηρίζεται ως η συσσωµάτωση των βιοχηµικών διαδικασιών από 

τις οποίες προκύπτουν οι µεταβολές σε βιολογικό υπόβαθρο που αναµένονται από τον γονότυπο 

του κάθε είδους ιχθύ. Οι µεταβολές αυτές προσβλέπουν στην αύξηση της σωµατικής διάπλασης 

και των βιολογικών φάσεων των ιχθυδίων και πιο συγκεκριµένα από την εµβρυογένεση ως τον 

φυσικό θάνατό τους. Το πιο αξιοσηµείωτο κριτήριο της διάθεσης  συνύπαρξης των ψαριών µε 

άλλα άτοµα που ανήκουν στο ίδιο είδος καθώς και στον ίδιο χώρο που διαβιούν όλα µαζί, 

αποτελεί το επίπεδο της πυκνότητας εκτροφής. Όσον αφορά την συγκεκριµένη διάθεση είναι 

πιθανό να αποφέρει θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στο ρυθµό αύξησης που αφορά την ανάπτυξη 

και διαπλάθεται σύµφωνα µε τον αριθµό των ατόµων που συµβιώνουν, στο πλαίσιο των 

διαφορετικών περιόδων- µε βιολογικό υπόστρωµα- των ιχθύων. 

 Zωτικής σηµασίας για την ανάπτυξη των ιχθύων, αποτελεί η εµπλοκή της διατροφής για 

την αύξηση της µάζας τους.  Είναι σηµαντικός παράγοντας που καλύπτει πλήρως το θέµα της 

σίτισης των ιχθύων. Η σχέση διατροφής-ανάπτυξης µπορεί να επηρεάζεται από διάφορα 
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περιβαλλοντικά ή µη φαινόµενα αλλά κυρίως εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από το πώς 

εφαρµόζεται η διεργασία της τροφής των ιχθυδίων και πιο συγκεκριµένα σε περιπτώσεις όπου 

παρατηρείται ελεγχόµενη ολική παραγωγή ιχθύων  και αυτό σχεδόν ισχύει αν όχι για όλα, για τα 

περισσότερα συστήµατα παραγωγής. Για να γίνουµε πιο σαφείς, για να επιτύχουµε έναν 

ικανοποιητικό προβλεπόµενο ρυθµό του συνόλου ανάπτυξης των ιχθύων αυτό συνεπάγεται να 

γνωρίζουµε το είδος και τη χηµική σύσταση της τροφής που καταναλώνεται σε ηµερήσια βάση 

από τους ιχθύες και επίσης οφείλουµε να γνωρίζουµε το ρυθµό και τα χρονικά διαστήµατα της 

σίτισης και όλα αυτά σε συνδυασµό µε τα συστήµατα παραγωγής. 

   Αξίζει να σηµειωθεί το γεγονός ότι η µέγιστη ποσότητα της τροφής όσον αφορά την 

απόδοση για την ορθή ανάπτυξη της σωµατικής µάζας των ιχθύων δεν πετυχαίνεται συνήθως µε 

τη µέγιστη ποσότητα της καταναλωµένης τροφής και ειδικά όταν χρησιµοποιείται περίσσευµα 

από την καθηµερινή ποσότητα τροφής για τη σίτιση και δίνεται σε µη νεαρά άτοµα του 

πληθυσµού των ιχθύων µε µεγάλα σε αριθµό γεύµατα. Ο αυστηρός καθορισµός για τα επίπεδα 

που απαιτούνται και που αφορούν τη θρεπτική αξία αναλογικά µε την ποσότητα της καθηµερινής 

καταναλώµενης τροφής από τους ιχθύες αποτελεί τόσο στο παρόν όσο και στο παρελθόν για 

σχεδόν όλα τα είδη ιχθύων που εκτρέφονται το ουσιαστικότερο πεδίο έρευνας µε ακριβή 

οικονοµικά όρια.  

 Σε γενικό πλαίσιο, έχοντας ως οδηγό την εµπειρία σε παγκόσµιο επίπεδο, διατυπώνεται 

το τεκµήριο ότι το καθηµερινό ποσοστό τροφής που χορηγείται και το επίπεδο της διατροφής 

µειώνεται σιγά σιγά από το ποσό αρχής της ενεργούς εξωτερικής τροφής που διακυµαίνεται στο 

5-6% σε 1-2% σε ιχθύες που προσεγγίζουν τη σωµατική µάζα που απαιτείται για το εµπόριο, και 

σε συνδυασµό µε το είδος, τις απαιτήσεις που κυριαρχούν στην αγορά και τέλος την οργανωτική 

δοµή της λειτουργίας της επιχείρησης. Κατά την φάση της µείωσης, στην εµβρυογένεση πρέπει 

να καθορίζεται ο αριθµός των γευµάτων ηρεµήσεως, για να επιτευχθεί η οµαλή διεργασία της 

σίτισης των εκτρεφόµενων λάβρων, ο αριθµός των γευµάτων συντονίζεται συνήθως  από 8 έως 

και 10 γεύµατα τις ώρες που υπάρχει φως στο 24ωρο, ( δηλαδή τις ώρες της Φώτοπερίοδου).  

 Ένας άλλος παράγοντας που επιβάλλεται να λαµβάνεται υπόψη για την ρύθµιση των 

γευµάτων, είναι θερµοκρασία εκτροφής καθώς και η φυσιολογία θρέψεως του πληθυσµού 

εκτροφής. Ο γενικός συλλογισµός που επικρατεί για υλοποίηση ορθής πρακτικής στην ποιότητα 

και στην ποσότητα εκτροφής λάβρων τσιπούρας, είναι τα αλιεύµατα που για κατανάλωση να 

έχουν την ορθή χηµική σύσταση καθώς και την περισσότερη επί της % πρόσληψη τροφής από 

τις λάρβες, ώστε να προκύπτει µεγαλύτερη ανάπτυξη και βιοµάζα οι λάρβες εκτροφής, 

συνοψίζοντας ο στοχος των ιχθυοκαλλιεργειών είναι σε συντοµότερο διάστηµα η µέγιστη 

ανάπτυξη  και βιοµάζα, που αυτό συνεπάγεται σε κέρδος.  

 Οι επιτακτικές ανάγκες των λάβρων που καλούνται να καλύψουν οι ιχθυολόγοι είναι να 

σιτίσουν τα εκτρεφόµενα είδη µε θρεπτικά συστατικά αλλά και µε την απαιτουµένη ενέργεια. Σε 

καµία περίπτωση δεν πρέπει να διαθέτουν οι συνθέτες τροφές επιπρόσθετα δοµικά υλικά επειδή 

έτσι δεν υπάρχει η µεγάλη ανάπτυξη συλλογικά στον πληθυσµό καθώς και η απαιτουµένη 

συγκέντρωση παραγόµενου γεννητικού υλικού. Όσον αφορά τις ανάγκες των εκτρεφόµενων 

λάβρων είναι ποικίλες, είναι άλλοτε µεγάλες άλλοτε µικρές, ανάλογα τις φάση ανάπτυξη τους 

αλλά και τους στόχους του ιχθυογενετικού σταθµού ως προς την διαχείριση των λάβρων σε 

πλαίσιο management. 
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 Σε πρακτικό επίπεδο η οµαλή σίτιση δεν είναι πλήρως εφικτή πάντα, επειδή τα ατελής 

ιχθύδια βρίσκονται διασκορπισµένα σε διασπορά όλων των κατευθύνσεων εντος των δεξαµενών 

και αυτό έχει ως αποτέλεσµα να µην τρέφεται όλος ο πληθυσµός ίδιο. Αυτή η διατροφική 

ανοµοιοµορφία προκαλεί στα ατελή ιχθύδια διαφοροποιήσεις ως προς τον πληθυσµό, δηλαδή 

δηµιουργούνται υπό κατηγορίες µεγεθών σε σχέση µήκους - βάρους των εκτρεφόµενων 

υδρόβιων οργανισµών, αυτό προκαλείται εξαιτίας του τρόπου σίτισης, δηλαδή κάποιες λάρβες 

υποσιτίζονται και άλλες υπερσιτίζονται. Περά των κατηγοριών που προκύπτουν σε σχέση µε 

µήκους - βάρους οι εκτρεφόµενες λάρβες, επηρεάζουν αρκετά την βιολογική ανάπτυξη αλλά και 

επιβαρύνουν και την υγεία. Συνήθως ο τρόπος µε τον οποίο ορίζεται η ποσότητα τροφής για την 

σίτιση των ατελών ιχυθυδίων, έχει να κάνει µε την αναλογία της βιοµάζας ανά άτοµο ατελους 

ιχθυδιου, είτε αθροιστικά µε το σύνολο των µαζών όλου του πληθυσµού, οι περιεκτικότητες, οι 

ανάγκες ολικών αζωτούχων ουσιών και των ολικών λιπαρών ουσιών συνήθως εκφράζονται ως % 

ποσοστό της τροφής, ενώ οι ανάγκες σε αµινοξέα ή ως % ποσοστό της τροφής σε g/16g N και 

των λιπαρών οξέων ως % ποσοστό του % ποσοστού των ολικών λιπαρών ουσιών της τροφής. 

 Η  θρεπτική αξία έχει να κάνει µε την συνθετη τροφη των εκτρεφοµενων λαρβων, δηλαδη 

εχουν να κανουν µε το περιεχόµενο της συνθέτης τροφής, δηλαδή µε την συγκέντρωση των 

ολικών αζωτούχων βάσεων καθώς και την συγκέντρωση σε επί της % σε  πρωτεΐνες προς το 

επίπεδο µεταβολισµού τοθ εκαστοτε υδροβίου οργανισµού. Οι ενεργειακές ανάγκες των ιχθύων 

µπορεί άλλοτε να καλυφθούν από τα περιεχόµενα των σύνθετων τροφών, οι εν λόγο τροφές 

περιχούν  ποικιλίες  ποσότητες, πρωτεϊνών, λιπών και υδατανθράκων, συνεπως η  ανάπτυξή τους 

καθορίζεται πρωτίστως από τα ποσοστά των πρωτεϊνών, ορισµένων λιπαρών οξέων καθώς και 

από τα ποσοστά των βιταµ ινών και των ανόργανων στοιχείων. Η εξασφάλιση ωστόσο της 

µέγιστης δυνατής αξιοποιήσεως των πρωτεϊνών µπορεί να επιτευχθεί µε το καταλληλότερο 

επίπεδό όταν η τροφή µε συνδυασµό µε τη χρήση 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 δηλαδή να 

διατηρούν σταθερά τα θρεπτικά συστατικά καθώς και η ενέργεια ιστούς των ιχθύων µε την  

σύνθεση των αµ ινοξέων τους. 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

 Κύρια ασχολία και  µέληµα του κάθε ιχθυολόγου αποτελεί η µέριµνα για τη σωστή 

λειτουργία των ιχθυογεννητικών µονάδων και των σταθµών ιχθυοκαλλιέργειας στα οποία 

πραγµατοποιούνται οι λειτουργίες αναπαραγωγής, εκτροφής των αλιευµάτων, αλίευσης, 

µεταποίησης ώσπου φτάνει στο τελικό στάδιο που είναι αυτό της τυποποίησης των ιχθύων.  

 

 Επίσης, ασχολείται µε τον σχεδιασµό των εγκαταστάσεων και των δοµών επεξεργασίας, 

συσκευασίας και διανοµής ιχθύων και όλα αυτά γίνονται µε τη συνδροµή και λοιπών τεχνικών. 

Στα ενδιαφέροντα του σχετικά µε την εργασία του περιλαµβάνονται η προστασία και η ανάπτυξη 

των υδάτινων καλλιεργειών και συνεπώς και της αλιείας.  

 

 Τα καθήκοντά του περιέχουν µια γκάµα διαφορετικών πραγµάτων και ασχολιών όπως: η 

συγκέντρωση, η τήρηση, η επεξεργασία και η δηµοσίευση στοιχείων και πληροφοριών. Επίσης 

µεταλαµπαδεύει αξίες και δίνει  οδηγίες και πληροφορίες  στους αλιείς και τους 

υδατοκαλλιεργητές σχετικά µε την επαγγελµατική τους µόρφωση και ανέλιξη. Ακόµα, 
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ενδιαφέρεται και για τους οργανισµούς που ζουν στο νερό, καθώς και για την αλιευτική 

εκµετάλλευση βάζοντας µέτρα.  

 

 Άλλο ένα µέρος των καθηκόντων του αφορά στο να συντάσσει µελέτες σχετικά µε την 

εκτίµηση αξιολόγηση και ορθή διαχείριση ιχθυοκαλλιεργικών δοµών και συστηµάτων υδάτων, 

Στη συνέχεια λαµβάνει µέτρα για και για την προστασία του υδρόβιου πλούτου 

 

 .Όσον αφορά το µέρος το εκκολαπτήριο, υπάρχει ένα δελτίο το οποίο καταγράφει τις 

καθηµερινές εργασίες του ιχθυολόγου που είναι υπεύθυνος και το οποίο συµπληρώνεται από τον 

ίδιο. Ο υπεύθυνος ιχθυολόγος εργάζεται ως τοµεάρχης µέσα στο εκκολαπτήριο και ελέγχει σε 

τακτική και καθηµερινή βάση: 

 

� Τον φωτισµό και τη ροή των δεξαµενών 

� Την προσάρτηση εξαρτηµάτων στις δεξαµενές όπως για παράδειγµα ταίστρες, 

εξαφρωτήρες, αερόλιθοι, τύµπανα, φίλτρα 

� Αν η παροχή Ο2 είναι επαρκής 

� Αν το κεντρικό φίλτρο χρειάζεται πλύση ή πρέπει να αντικατασταθεί. 

� Έλεγχος για την ενεργή οξύτητα(Ph) και της τοξικής αµµωνίας. 

� Πόσο είναι το ποσοστό της αναλογίας των χορηγούµενων ως ζωντανή τροφή. 

rotifersπρος Artemia. 

� Πόση ξηρά τροφή πρέπει να χορηγείται και ποιος είναι ο τρόπος διακίνησής της(πόσα 

ταίσµατα πρέπει να επιτυγχάνονται το 24ωρο και πόσος χρόνος πρέπει να 

παρεµβάλλεται ανάµεσα στα ταίσµατα). 

 Στο δελτίο επίσης σηµειώνεται και ο έλεγχος που επιτελείται από τον  ιχθυολόγο-

τοµεάρχη στο πεπτικό σύστηµα των λαρβών και των ιχθυδίωνκαι επιπλέον ο έλεγχος ανάπτυξής 

τους και αυτό αναλύεται περαιτέρω δηλαδή κάνει καταγραφή για 5 µέρες και από αυτές τις µέρες 

προκύπτουν στοιχεία δηλαδή πιο συγκεκριµένα 

 

� Αυξηµένος ή µειωµένος αριθµός (Rotifers - Artemia) που καταναλώθηκαν και ποιο 

είναι το ποσοστό (%) αύξησης ποσότητας ξηράς τροφής ανά ηµέρα 

� Μέτρηση βάρους-µήκους των λαρβών και των ιχθυδίων και υπολογισµός του 

ποσοστού (%) όσον αφορά την αύξηση του βάρους σε αυτές τις 5 µέρες 

� Έλεγχος για την ορθή ανάπτυξη και λειτουργία της νυκτικής κύστης, η καλή 

διάπλαση της κεφαλής της σπονδυλικής στήλης, των πτερυγίων και καλή διάπλαση 

όλου γενικώς του µυοσκελετικού συστήµατος. 

 Ο υπεύθυνος στη συνέχεια πρέπει να µεριµνά για την επίπλευση των ψαριών, διαχωρίζει 

τα ψάρια µε κριτήριο το µέγεθος και µετά κάνει την αραίωση και µεταφέρει τους ιχθύες σε άλλες 

δεξαµενές. Οι χειρισµοί του ιχθυολόγου που απαιτείται για τα αυγά πρέπει να είναι 

λεπτοί(εκκόλαψη), έχει την εποπτεία του ελέγχου του ζωοπλαγκτού(χορήγηση µαγιάς-

εµπλουτιστικών),και τον έλεγχο της πλύσης και απολύµανσης (R/A) (χρήση απόγευµα-βράδυ).  

 

 Ο ιχθυολόγος έχει επίσης και τη φροντίδα ώστε να γίνει ακριβής και σωστή καταγραφή 

για τα αποθέµατα των κύριων υλών όπως είναι τα βιονιτρικά (bionutrics) , εµπλουτιστικά, 

artemia, ξηρά τροφή, nitro-kits, αλλά και εξοπλισµός που χρησιµοποιείται και αναλώνεται 

δηλαδή σωληνάκια, φίλτρα, διακόπτες, σφιγκτήρες. 
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Καίριας σηµασίας αποτελεί ο έλεγχος του υπευθύνου σχετικά µε τις παραγγελίες αποθεµάτων 

γενικά , να γίνει σωστή απολύµανση στον τοµέα, αλλά να υπάρχει και αξιοκρατία αναφορικά µε 

το πρόγραµµα εργασίας του προσωπικού όσον αφορά τις εργασίες που πραγµατοποιεί καθώς 

πότε θα δοθεί ρεπό ή άδεις στο ενεργό εργατικό δυναµικό της µονάδος. Ζωτικής σηµασίας όµως 

αποτελεί και το γεγονός ότι ο υπεύθυνοε έχει υποχρέωση να ξέρει αν η ωοτοκία είναι φυσική ή 

αν η ωοτοκία βασίζεται στην φωτοθερµοπερίοδο και ωποσδήποτε πρέπει να διεξάγεται έλεγχος 

για: 

 

 

� Το πόσο έντονο είναι το φως ως lux επιφάνειας. 

� Πόσο είναι το ποσοστό ανανέωσης του νερού. 

� Το ποσοστό της θερµοκρασίας, του οξυγόνου(Ο2)  και του αερισµού του ύδατος(2 

αερόλιθοι/10 m2). 

� Το ποσοστό οξεοβασικής ισορροπίας(Ph), της τοξικής αµµωνίας, καθώς και της 

αλατότητας του νερού. 

� Ο υπολογισµός του αριθµού των εξαφρώσεων ανά µέρα και του σιφωνισµού στον 

πυθµένα της δεξαµενής. 

� Πολύ σηµαντικό είναι η αλλαγή του κεντρικού φίλτρου στη δεξαµενή. 

� Πόσο πρέπει να είναι ο συνολικός αριθµός χορήγησης ζωντανής τροφής artemiaκαι 

rotifers. 

� Πόσο υπολογίζεται το ποσό της συνολικής ποσότητας και του µεγέθους της ξηράς 

τροφής που χορηγείται στους ιχθύες, και µέσα σε αυτό µετράται και το ποσοστό της 

αύξησης της χορηγούµενης ξηράς τροφής. 

� Αν η πεπτική κοιλότητα ικανοποιεί την απαιτούµενη πληρότητα και αν η λειτουργία 

της νυκτικής κύστης είναι ορθή, καθώς και η εµφάνιση δυσµορφικής διάπλασης. 

� Το συνολικό µήκος και βάρος του ιχθύοςκαι πόσο περίπου είναι το αναµενόµενο 

ποσοστό αύξησης του σωµατικού βάρους του ψαριού. 

 

 Αν απαιτείται να σταλούν δείγµατα ψαριών απαιτείται άµεσα καταγραφή πολλών και 

ποικίλων διαδικασιών όπως για παράδειγµα  ποιος είναι ο αριθµός των δειγµάτων που  έχει 

σταλθεί, το σωµατικο µέσο βάρος των ιχθύων, σηµείωση ηµεροµηνίας και στοιχείων αυτού του 

ατόµου που τα στέλνει, ο αριθός της δεξαµενής στην οποία ανήκαν τα ψάρια που θα 

αποσταλλούν, ο ολικός αριθµός των ψαριών που υπάρχουν µέσα στη συγκεκριµένη δεξαµενή, 

ποια µέρα ξεκίνησε να παρατηρείται θνησιµότητα στα ψάρια,ο αριθµός των νεκρών ψαριών ανά 

µέρα, το ποσοστό του αριθµού των νεκρών ψαριών ως τη µέρα της αποστολής, αν πριν την 

αποστολή είχαν διεξαχθεί µελέτες σχετικά µε ευρήµατα κλινικού και νεκροτοµικού 

περιεχοµένου των ψαριών που νόσησαν.  

 

 Άλλο ένα καθήκον του υπεύθυνου ιχθυολόγου περιλαµβάνειτον ενδελεχή έλεγχο στο 

ρυθµό ροής,της θερµοκρασίας του νερού, της ανανέωσης του ύδατος της δεξαµενής, της 

αλατότητας, του πόσο θολό είναι το νερό. Ακόµα επιβάλλεται ο λεπτοµερής έλεγχος για το ποσό 

του διαλυµένου οξυγόνου που υπάρχει στο νερό της δεξαµενής, του Ph,της τοξικής αµµωνίας, 

των νιτρωδών και των νιτρικών , Σχετικά µε το ζήτηµα της διατροφής. O υπεύθυνος διεξάγει 

έλεγχο για το όνοµα της τροφής  και το πόση θα πρέπει να είναι  η τροφή,τον αριθµό των 

γευµάτων ανά µέρα, το χρονικό περιθώριο µεταξύ των γευµάτων, και έλεγχος για την ποσότητα 

της τροφής που θα δοθεί στα ψάρια.  
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 Μεγάλης σηµασίας αποτελούν οι διαφορετικοί χειρισµοί που χρησιµοποιούνται για την 

αποστολή των δειγµάτων και αυτοί είναι η επιλογή του µεγέθους, η επίπλευση, η µεταφορά, ο 

εµβολιασµός, η επιλογή και η απόρριψη των ψαριών που πάσχουν από δυσµορφικήδιάπλαση, 

και επίσης να φτιαχτούν οµάδες από διάφορες δεξαµενές.. Αν επίσης έχουν επιχειρηθεί 

προηγούµενες αγωγές σχετικά µε τη θεραπεία του πληθυσµού των ψαριών οφείλεται να 

σηµειώνεται το όνοµα που έχει το φάρµακο, η δόση που θα πρέπει να χορηγηθεί, από ποια οδό 

χορηγείται,πόσο πρέπει να διαρκέσει η αγωγή, η ηµεροµηνία που δόθηκε η τελευταία αγωγή, 

ποιος είναι ο σκοπός της παραπάνω αγωγής και τέλος ποιο αναµένεται να είναι το αποτέλεσµα 

της ανωτέρω χρησιµοποιούµενης θεραπείας. 

 

 Ο ιχθυολόγος κατά κάποιον τρόπο είναι υποχρεωµένος να αγαπά και να σέβεται τη φύση 

αλλά ιδιαιτέρως πρέπει να αγαπά το νερό δηλαδή τη θάλασσα και κατά συνέπεια και τα 

πλάσµατα που αυτή περικλείει και να εκδηλώνει το ενδιαφέρον του σε θέµατα που αφορούν το 

περιβάλλον και την οικολογία. Ακόµα πρέπει να διαθέτει σωµατική ευρωστία λόγω της 

εργασίας του διότι οι συνθήκες που θα αντιµετωπίζει στη δουλειά του δεν θα είναι πάντα 

ευνοικές αλλά πολλές φορές θα αναγκάζεται να εργαστεί κάτω από σκληρές συνθήκες και 

κυρίως σκληρά καιρικά φαινόµενα.  

 

 Το επάγγελµα του ιχθυολόγου δεν είναι καθόλου εύκολο καθώς είναι συνδυασµός 

πρακτικότητας και ικανοτήτων που αφορούν   οργάνωση και  διοίκηση εφόσον πρέπει να 

χειρίζεται διεργασίες αναφορικά µε τη λειτουργία των µονάδων παραγωγής. Η οξεία αντίληψη 

και η ευχέρειά του στη χρήση της τεχνολογίας θα πρέπει να αποτελούν κτήµα του όµως και 

αυτά θα πρέπει να συνδυάζονται µε την ικανότητα να παίρνει αποφάσεις άµεσα, θα πρέπει να 

λειτουργεί επιχειρησιακά δηλσδή να διαθέτει πρωτοβουλία και να έχει ρηξικέλευθες και 

καινοτόµες ιδέες κατά νου σε ζητήµατα τα οποία έχουν άµεση σχέση µε το θέµα πως θα 

προστατευθεί το περιβάλλον και το οικοσύστηµα. Χρειάζεται όµως ταυτοχρόνως να είναι και 

επιχειρηµατικός ώστε να διαθέτει τις σχετικές ικανότητες  για να µπορεί να προωθεί τα σχετικά 

προιόντα και υπηρεσίες µε αποτελεσµατικό τρόπο. 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΑΧΥΝΗΣ ΙΧΘΥ∆ΙΩΝ(ΜΕΣΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ 

ΒΑΡΟΥΣ ΑΠΟ 1 Γρ. 
 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟ-ΠΑΧΥΝΣΗΣ 
  

 

 Ένας τυπικός ιχθυογεννητικός σταθµός αποτελείται από διάφορα τµήµατα για να 

επιτελέσει Εντατική και Υπέρ-εντατική καλλιέργεια εκτροφής, συγκεκριµένα το τµήµα προ -

πάχυνσης αποτελείται από κυλινδρικού τύπου δεξαµενές µε ποικιλία διαµετρών που 

εξυπηρετούν τόσο ανάλογα µε το στάδιο ανάπτυξης εκτρεφόµενου οργανισµού τόσο και άλλες 

λοιπές διαδικασίες που διεξάγονται στο χώρο προ - πάχυνσης. 
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  Το κατασκευαστικό υλικό των κλωβών είναι συνθετικού υλικού σκυροδέρµατος είτε από 

υλικό Race Waves, δηλαδή δεξαµενές τετράγωνες άλλοτε παραλληλεπίπεδες,  το µήκος 

κυµαίνεται από 3 έως 25 µέτρα και το πλάτος  από 1 έως και 3 µέτρα, καθώς το ύψος 1.5 µετρό.  

 

 Συνήθως ο επικρατέστερος συνδυασµός σύνδεσης των δεξαµενών είναι σε σειρά, το 

ανακυκλωµένο νερό εισέρχεται από την πρώτη σε σειρά και καταλήγει έως την τελευταία, µε 

αυτή την διαδικασία το νερό κάνει όλο τον κύκλο οµαλά ώστε να υπάρχει ορθή λειτουργιά. Το 

µειονεκτήµατα σε ένα τέτοιο σύστηµα είναι πως οι δεξαµενές βρίσκονται σε ύπαιθρο χώρο, είτε 

µε ένα τυπικό σκέπαστρο, είτε χωρίς κάποια προστασία. 

  

 Ωστόσο το γεγονος αυτό  είναι αίτια να  αυξάνονται οι πιθανότητες µετάδοσης ασθενειών 

από οποιαδήποτε δεξαµενή σε όλο το σύστηµα εκτροφής, και αυτό οφείλεται επειδή το 

ανακυκλωµένο νερό είναι κοινό µεσο για όλους τους εκτρεφόµενους υδρόβιους οργανισµούς 

οργανισµούς. 

 

ΣΤΙΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΡΟ - ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ   
 

 

� Κεντρικό φυσικό φίλτρο συνηθεστέρα είναι τύπου κολώνα. 

� Κεντρικό µηχανικό φίλτρο. 

� Ένα φίλτρο skimmer συντελεί στην αποµάκρυνση των αιωρούµενων στερεών.  

� Περιφερειακά εντος των δεξαµενών υπάρχουν 2 πέτρες αέρος, 2 πέτρες οξυγόνου. 

� Σύστηµα  Σιφώνισµου.  

� Αγωγό απορροής υδάτων. 

� Σύστηµα υπερχείλισης υδάτων. 

� Σύστηµα ακτινοβολίας UV το συγκεκριµένο  σύστηµα επιδρά στην αποστείρωση από 

παθογόνους οργανισµούς.  

 

 

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΩΝ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ 

 
 

� Προσφέρουν οµοιόµορφο περιβάλλον για την οµαλή διαβίωση του πληθυσµού. 

� Η συντήρηση των δεξαµενών πραγµατοποιείται σύντοµα και απλοϊκά. 

� Η Προσφέρουν Βέλτιστη περιστροφική ταχύτητα για κολυµβητική ικανότητα των ψαριών 

καθώς και ιδιότητες αποκαθαρισµού (φυγοκεντρη οδύνη) 

� Η κυκλική ροή του νερού, κατανέµει τις συνθέτες τροφές µε διασπορά.  

� Γρήγορη αποµάκρυνση ιζηµάτων από το κέντρο λόγο της (φυγόκεντρη οδύνη)   

� Εύκολη παρατήρηση των εκτρεφόµενων οργανισµών και κατάσταση αιωρούµενων. 
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ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΩΝ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ 
 

 

� ∆ηµιουργία νεκρών ζωνών εντος των δεξαµενών εκτροφής. 

� Λόγω στροβιλισµού - φυγόκεντρης οδύνης, δηµιουργείται έντονο στρες στα εκτρεφόµενα 

ατελής ιχθύδια. 

 

∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΥΠΟΥ FOSTER – LUCAS 
 

 Οι τύποι δεξαµενών (Foster – Lucas), διαθέτουν σχήµα ορθογωνίου - παραλληλεπιπέδου 

και η κάθε γωνία των δεξαµενών περιέχει (µικρές πλευρές - γωνίες) που σχηµατίζουν ηµικύκλια 

και καθώς στο κέντρο της δεξαµενής υπάρχει ένα διάφραγµα εγκατεστηµένο, έτσι ώστε το 

ανακυκλωµένο νερό να αναδεύεται και να δηµιουργεί ένα ελεγχόµενο περιστροφικό ρεύµα.  

Η ταχύτητα του ανακυκλωµένου νερού εισέρχεται από διάφραγµα και ενισχύεται µε την βοήθεια 

παρεχόµενου συµπιεσµένου αέρα ή καθαρού οξυγόνου µέσω κάποια αντλίας κυκλοφορίας.  

 

 Οι δεξάµηνες επιτυγχάνουν αποκαθαρισµό των αιωρούµενων στερεών µε την βοήθεια 

του στροβιλισµού του νερού, µε την περιστροφή του νερού όλα τα αιρούµενα στέρεα 

συγκεντρώνονται στο κέντρο και  κάτω µέρος της δεξαµενής ,ωστόσο υπάρχει δυνατότητα µε 

την βοήθεια µηχανικού εξαρτήµατος flowter, να παραµένει η στάθµη στο σηµείο που έχει 

οριστεί, ώστε να είναι αδύνατη η ανεπιθύµητη η  υπερχείλιση του νερού για ευνόητους λόγους.  

 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΓΟΝΟΥ 
 

 

 Σε έναν τυπικό ιχθυογεννητικό σταθµό ο γόνος παράγεται από τα εκκολαπτήρια, στην 

συνέχεια αναπτύσσεται, και τέλος καταλήγει στο τµήµα της προ-πάχυνσης ώστε να 

προσαρµοστούν και να συνεχίζουν την πορεία τους στην µονάδες πάχυνσης, Όλοι αυτοί οι 

χειρισµοί απαιτούν καταρτισµένο προσωπικό και ειδικούς χειρισµούς, επειδή οι λάρβες είναι 

υπερβολικά ευαίσθητες στα πρώτα σταδία ζωής τους.  

 

 Εάν δεν πραγµατοποιούνται οι χειρισµοί άρτια, παρατηρείται ο αισθητά ο παρατεταµένος 

τραυµατισµός των λάβρων καθώς και η αύξηση των ποσοστών θνησιµότητας. Στην αρχική 

φάση, οι νεαρές λάρβες εκκολάπτονται από τα εκκολαπτήρια και διακινούνται σε δεξαµενές για 

περεταίρω ανάπτυξη, σε δεξαµενές διαθέτουν χωρητικότητας από 12m
3
 έως 17m

3
 κυλινδρικού 

τύπου, συνήθως το µέγεθος κυµαίνεται περί της όγκο-χωρητικότητας λάβρων από  0.3gr έως και 

1gr,και  συνήθως ρυθµίζεται  από τον βαθµό κορεσµού στον χώρο  δεξαµενών ανάπτυξης.  

 

 Ωστόσο η παροχή νερού προέρχεται από νερό γεωτρήσεων θερµοκρασίας από 17°C έως 

και 19°C. Οι εκτρεφόµενες λάρβες οδηγούνται στις δεξαµενές  προ-πάχυνσης µε έναν ειδικό 

δίκτυο σωληνώσεων µε πίεση νερού σε φυσικά επίπεδα , ώστε να µην τραυµατίζονται και να 

στρεσάρονται κατά την διάρκεια της διαδικασίας µετακίνησης από τµήµα σε τµήµα. Στην 

συνεχεία ο υπεύθυνος ιχθυολόγος κατά την διάρκεια της επιτυχής µεταφοράς, ασχολείται µε τις 
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διαδικασίες ρουτίνας για την ρύθµιση των παραµέτρων δεξαµενών εγκατάστασης, ώστε να 

επιτυγχάνεται η οµαλή πορεία της καλλιέργειας, 

 

  Οι παράγονται που ρυθµίζονται συνήθως είναι, ταΐστρες, αερόλιθοι, παροχή οξυγόνου, 

φυσικο φίλτρα, µηχανικό φίλτρο αιωρούµενων στερεών) , τέλος πραγµατοποιουνται  έλεγχοι 

όπως Ph και της τοξικής αµµωνίας NH³, ποσοστά οξυγόνου. Αφού τοποθετηθεί ο γόνος στην 

δεξαµενή µε θερµοκρασία τουλάχιστον 23°C ,παρατηρούµε εάν η συµπεριφορά τους είναι 

φυσιολογική καθώς και το εάν σηµειώνονται θνησιµότητες. 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟ- ΠΑΧΥΝΣΗΣ 
 

 

ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ 
 

 

 

 `Πρόκειται για την διαδικασία κατά την οποία γίνεται πλήρωση της νηκτικής κύστης µε 

τη απαραίτητη ποσότητα αέρος ώστε να διαθέτουν ορθή πλευστότητα, ως γνωστών η νηκτική 

κύστη είναι ο τρόπος µε τον οποίο ο γόνος έχει ξεπεράσει το πρόβληµα της βύθισης ή της αέναης 

κίνησης, τα ιχθύδια που την διαθέτουν µπορούν να αιωρούνται στο νερό χωρίς προσπάθεια, σε 

οποιοδήποτε βάθος. 

 

 

 

 

∆ΙΑΛΟΓΉ ΜΕΓΕΘΩΝ 

 

 

 Οι ιχθυολόγοι που αναλαµβάνουν τη διοίκηση του τµήµατος µια µονάδος, προκειµένου 

να διασφαλίσουν την µέγιστη καλή ποιότητα και ανάπτυξη του ιχθυοπληθυσµού που 

καλλιεργείται,φροντίζουν για την επιλογή των ιχθυδίων σε δύο έως και τρία µεγέθη 

αναλογικά µε τη σωµατική τους µάζα. Με αυτή την διεργασία που διεξάγεται αναβάλλεται ο 

κανιβαλισµός κατά εξακολούθηση από τα µεγαλύτερα ιχθύδια όσον αφορά το µέγεθος προς 

τα µικρότερου µεγέθους ιχθύδια. 
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ΑΡΑΙΩΣΗ 

 

Ο υπεύθυνος ιχθυολόγος µε τη διεργασία της αραίωσης, αποσκοπεί στο εξής πράγµα: τα 

ψάρια τοποθετούνται ανάλογα µε το µέγεθός τους σε σωστές ποσότητες πυκνοτήτων µέσα σε 

διαµορφωµένες δεξαµενές ώστε να επιτευχθεί αυτή η διαδικασία  και αυτό γίνεται για να µην 

υπάρχει υπερπληθυσµός και συνδυαστικά  για να µην υπάρχει κανιβαλισµός ανάµεσα στα 

ιχθύδια.  

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 

 

Η διεργασία της απογραφής του γόνου σε κάθε µια δεξαµενή είναι σπουδαίας σηµασίας 

για να είναι η κάθε µονάδα ενηµερωµένη όσον αφορά την δυναµικότητά της σύµφωνα µε την 

παραγωγή, αλλά και για την ορθή ανάπτυξη των ειδών που σιτίζονται. 

 

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 

 

Ο εµβολιασµός των ιχθύων προληπτικά είναι πολύ σπουδαίος για την κάθε µονάδα γιατί 

µε την συγκεκριµένη πρακτική διασφαλίζεται η εξαφάνιση νόσων που είναι διαδεδοµένα 

ευρέως όπως λόγου χάριν η δονακίωση. Πριν διεξαχθεί η διαδικασία του εµβολιασµού το 

ψάρι πρέπει  να µην έχει σιτιστεί για 24 ώρες.  

 

Ύστερα από τον εµβολιασµό τα σιτιζόµεναιχθύδια µεταφέρονται σε δεξαµενή που 

περιέχεται καθαρό νερό για να συνέλθουν.Τέλος,µετά τον εµβολιασµό διεξάγεται έλεγχος για 

να εξακριβωθεί αν υπάρχει στα ιχθύδιαθνησιµότητα,αν έχουν όρεξη(εξαρτάται από τη 

θερµοκρασία, το άγχος και το εξωτερικό περιβάλλον) και επίσης είναι σηµαντικό να 

σηµειωθεί ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει στρες στα ιχθύδια µετά  τον εµβολιασµό τις πρώτες 

εβδοµάδες. 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Υπάρχουν όµως και δραστηριότητες για τις οποίες ο υπεύθυνος ιχθυολόγος πρέπει να 

φροντίζει για να είναι η παραγωγική  διαδικασία ολοκληρωµένη και να καθίσταται 

ελεγχόµενη πλήρως.  

 

Αυστηρό καίριο συντελεστή αποτελεί η απολύµανση όλου του εξοπλισµού και ο 

ηµερήσιος καθαρισµός του καθώς και η σίτιση των ψαριών πρέπει να πραγµατοποιείται µε 

ελεγχόµενο τρόπο και να σιτίζονται σε καθηµερινή βάση. 
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ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΞΗΡΗΣ ΤΡΟΦΗΣ 

 

 

Όσον αφορά την ξηρά τροφή µε την οποία σιτίζονται και αναπτύσσονται τα ψάρια,  

αυτή περιλαµβάνει διάφορα συστατικά που αποτελούν σπουδαίο παράγοντα  για την ορθή 

ανάπτυξή τους (πρωτείνες, υδατάνθρακες, λιπίδια κ.α). Οι χορηγούµενες τροφές διαλέγονατι 

µε βάση το είδος του ιχθυοπληθυσµού που καλλιεργείται το µέγεθος αυτού καθώς και την 

εποχή σίτισης Η σίτιση των ιχθυδίων που τρέφονται πραγµατοποιείται από εξειδικευµένο 

εργατικό δυναµικό, αλλά  είναι πιθανό ανάλογα και µε τις δυνατότητες του τµήµατος κάθε 

µονάδος  να υπάρχουν αυτοµατοποιηµένα µηχανήµατα σίτισης. Τα εκτρεφόµενα ψάρια 

σιτίζονται ανά δύο ώρες. 

 

 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΟΝΟΥ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 

 

 

Στο τελικό πλαίσιο της παραγωγικής διεργασίας, ο γόνος έρχεται στην τελική του 

µορφοποίηση. Όταν φτάνει την τελική σωµατική του µάζα δηλαδή 1,5 έως και 10 γραµµάρια, 

διεξάγεται ο έλεγχος πριν σταλεί ο γόνος στο τµήµα πάχυνσης.  

Καταρχάς, διαλέγεται µια οµάδα ψαριών (περίπου 100 ψάρια) από την δεξαµενή που θα 

πραγµατοποιηθεί η πώληση και γίνεται ποιοτικός έλεγχος για να ελεγχθεί αν υπάρχει κάποιο 

πρόβληµα στη δεξαµενή (ασθένεια, µέγεθος, δυσµορφική σωµατική διάπλαση) και 

τοποθετούνται σε ειδικούς καταψύκτες για να υπάρχει εγκυρότητα. 

Έτσι ξεκινά η πώληση και ετοιµάζεται η δεξαµενή, το όχηµα που θα µεταφέρει το 

οξυγόνο, ο σωλήνας διαµέσου του οποίου θα µεταφερθούν τα ψάρια, και ύστερα από αυτό 

υπολογίζεται το σωµατικό µέσο βάρος και  καταχωρείται στο αρχείο του τµήµατος.  

Μετά το πέρας της διεργασίας ο γόνος µεταφέρεται  ενώ σηµειώνεται και η µάζα του 

γόνου.Τελικά,  επέρχεται η ολοκλήρωση της µεταφοράς και η δεξαµενή καθαρίζεται  για να 

είναι έτοιµη να δεχτεί την νέα οµάδα ψαριών που προορίζονται για πώληση.  

 

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΣΤΙΣ ΛΑΡΒΕΣ 

 

 

Η χορήγηση εµβολίου στα ψάρια  πραγµατοποιείται µε πολλές και διαφορετικές 

τακτικές και πιο σηµαντικές αποτελούν η ένεση, η εµβάπτιση και χορήγηση από το στόµα. 

Στο στάδιο της προπάχυνσης γίνεται εµβολιασµός µε την τακτική της εµβάπτισης Αυτή η 
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τακτική αποτελεί πολύ καλή λύση σε εµβολιασµούς µικρών ψαριών που γίνονται µαζικά. Τα 

ψάρια τοποθετούνται για 20-30 δευτερόλεπτα σε µια δεξαµενή που περιλαµβάνει το 

διαλυµένο εµβόλιο.  

 

Το αντιγόνο µπαίνει στο σώµα των ψαριών από το δέρµα ή τα βράγχια .Αποτελεί καίριο 

παράγοντα το ποσοστό συγκέντρωσης του εµβολίου που υπάρχει στη δεξαµενή καθώς και το 

χρονικό διάστηµα έκθεσης των ιχθύων και από αυτούς τους παράγοντες εξαρτάται η τελική 

ανοσία. Οι εµβολιασµοί πραγµατοποιούνται σε ιχθύες πάνω από 1 g πριν γίνει η πώληση διότι 

το 1 g αποτελεί ελάχιστο µέγεθος κατά το οποίο γίνεται η ανάπτυξη του δευτερογενούς 

ανοσοποιητικού συστήµατος του ιχθύ (παραγωγή αντισωµάτων). 

 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥ∆ΙΩΝ 

ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ (ΠΑΧΥΝΣΗ) 

 

 

Αρχικά διαλέγεται µια κατηγορία ψαριών (περίπου 100 ψάρια) από την δεξαµενή που 

θα γίνει η πώληση  και χορηγείται µεγάλη ποσότητα αναισθητικού για να καθηλωθεί ο 

ιχθυοπληθυσµός και ο ιχθυολόγος που έχει την ευθύνη οφείλει να κάνει ενδελεχή έλεγχο 

ποιότητας έτσι ώστε να εξακριβωθεί η εγκυρότητα της πώλησης.  

 

Μετά από αυτή τη διαδικασία ο ιχθυολόγος που έχει τη µέριµνα για το  συγκεκριµένο 

τµήµα , κάνει τον έλεγχο ποιότητας και σηµειώνει αρχικά τη σωµατική µάζα του κάθε ψαριού 

ξεχωριστά και ελέγχει  αν υπάρχει κάποια δυσµορφική διάπλαση, αναλογία µεγέθους, νόσος 

κ.α. Έπειτα, βάζει τα ιχθύδια που έχει διαλέξει σε ένα αριθµηµένο χαρτί (1-100) ώστε να 

φαίνεται το µέγεθος που έχει το κάθε ψάρι και αν έχει σηµειωθεί κάποια δυσλειτουργία. Τα 

στοιχεία που συγκεντρώνονται σηµειώνονται στο αρχείο του τµήµατος. 

 

Τελειώνοντας, το δείγµα ασφαλίζεται µε περισσή προσοχή και πάνω σε αυτό 

σηµειώνεται το εκτρεφόµενο είδος του ιχθύ καθώς και η ηµέρα και η ώρα που ελέγχθηκε το 

δείγµα. Αυτό το δείγµα τοποθετείται σε ειδικούς καταψύκτες και διατηρείται ακέραιο  έως 

ότου ολοκληρωθεί η πώληση µερίδας ψαριών από την πάχυνση.  

 

 Η συνολική διάρκεια τοποθέτησης των ψαριών που θα 

πωληθούν σε ειδικούς καταψύκτες  και η φύλαξή τους συνίσταται σε 2 µε 3 χρόνια. Αν όµως 

γίνει η πώληση και οι ιχθυολόγοι που είναι υπεύθυνοι για το τµήµα της µονάδας πάχυνσης δεν 

έχουν χρειαστεί το δείγµα τότε το δείγµα δύναται να είναι άχρηστο και απορρίπτεται από το 

αρχείο. Θεωρείται σηµαντικό να ειπωθεί ότι ο υπεύθυνος που έχει κάνει τον λεπτοµερή 

έλεγχο ποιότητας  έχει φροντίσει να σηµειώσει τα προσωπικά του στοιχεία. 
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ΕΡΕΥΝΑ ΠΕ∆ΙΟΥ 
 

 

Επισπευτήκαµε  ιχθυογεννητικό σταθµό παραγωγής γόνου τσιπούρας και παρατηρήσαµε 

πως επιτελεί τα καθήκοντα του ο υπεύθυνος ιχθυολόγος όσον αφορά το Τµήµα Λαρβών και την 

Προ-πάχυνση των ιχθυδίων έως ότου αυτά αποκτήσουν µέσο σωµατικό βάρος 1 γραµµάριο. 

 

 Η µελέτη επιτήρησης των καθηκόντων στόχευε στο να διαπιστώσουµε αν αυτά τα 

καθήκοντα σηµειώνονταν σε κάποιο "βιβλίο" του ιχθυογεννητικού σταθµού σε περίπτωση που 

ήταν απαραίτητο να επανελεγχθεί η ορθή τήρηση των καθηκόντων του ιχθυολόγου. 

 

 Αξίζει να πούµε στο σηµείο αυτό ότι όταν παρατηρούµε  υποπαραγωγή σχετικά µε τον 

αριθµό των ιχθυδίων ή και υποπαραγωγή όσον αφορά την ποιότητα των ιχθυδίων αυτών σε 

συνδυασµό µε κάποια ενδεχόµενη ύπαρξη δυσµορφικής διάπλασης ή άµα υπάρχει 

καθυστερηµένη σωµατική διάπλαση τότε αυτά τα στοιχεία σηµειώνονται στο "βιβλίο" του 

σταθµού και δείχνουν µια κατεύθυνση για περαιτέρω  έρευνα και λύση κάποιων προβληµάτων 

που ενδεχοµένως δηµιουργούνται  στην παραγωγή ή αν υπάρχει ανεπαρκής τήρηση καθηκόντων 

από το εργατικό δυναµικό του σταθµού.  

 

Μετέπειτα ακολουθήσαµε το <<∆ΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΛΩΒΩΝ / ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ>>, για 

να µελετήσουµε και να σηµειώσουµε στοιχεία για το στάδιο της προ-πάχυνσης όπως έχει 

σχεδιαστεί και χρησιµοποιείται από το εργαστήριο Φυσιολογίας και Οργανογένεσης του 

Τµήµατός µας.  

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟ-ΠΑΧΥΝΣΗΣ 
 

 O ιχθυολόγος που έχει την ευθύνη για το τµήµα της προ-πάχυνσης κανονίζει τη ροή του 

νερού από την παροχή της κάθε µιας δεξαµενής, επιτηρεί αν όλες οι δεξαµενές είναι κλειστές 

όσον αφορά το σύστηµα απορροής επίσης µεριµνά για τη διατήρηση των φίλτρων της δεξαµενής 

καθώς και την ηµερήσια καθαριότητα των δεξαµενών µε τον τρόπο του σιφωνισµού.  

 

 ια σπουδαία και σηµαντική ασχολία του ιχθυολόγου αποτελεί να φροντίζει ηµερησίως τα 

γεύµατα των ιχθυδίων και ο παράγοντας που λαµβάνει υπόψιν και εκτιµά ο ιχθυολόγος για τη 

σίτιση είναι η θερµοκρασία που θα πρέπει να έχει η δεξαµενή τη στιγµή που θα χορηγηθεί το 

γεύµα.  

 

 Η διάµετρος της τροφής εξαρτάται από το στάδιο που υπάγεται το ιχθύδιο. Άλλη µια 

καίρια ασχολία αποτελούν οι µετρήσεις των φυσικοχηµικών παραγόντων του ύδατος, της 

αλατότητας και της θερµοκρασίας.  

 

 Η µεγίστη θερµοκρασία για τις νεαρές λάρβες είναι 28
ο
 C. Ακόµα ο υπεύθυνος 

ιχθυολόγος οφείλει να επιτηρεί ηµερησίως αν υπάρχουν συµπτώµατα που να οδηγούν σε υποψία 

νόσου και να φροντίζει για πρόληψη ασθενειών µε την τακτική των εµβολιασµών µε εµβάπτιση.   
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΑΤΟΜΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ 

ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΛΑΡΒΩΝ ΚΑΙ ΙΧΘΥ∆ΙΩΝ » ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 

ΤΩΝ ΛΑΡΒΩΝ 
 

 Με την επιτυχηµένη συµπλήρωση του  <<ατοµικού δελτίου εξέτασης λάρβων και 

ιχθυδιων >>  ο υπεύθυνος ιχθυολόγος του τµήµατος είναι σε θέση να έχει την πλήρες εικόνα 

όλων τον βιοτικών και αβιοτικών  παραγόντων που εξασφαλίζουν  µια ορθή πρακτική  

γιεπιτυχηµένη ανάπτυξης των λαρβών.  
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       ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

Κλινικά ευρήµατα νοσόυντων Λαρβων : Καταγράφονται και συµπληρώνονται  check list ,  εφόσον και εάν 

υπάρχουν κλινικά ευρήµατα. για να υπάρχει µια κλινική εικόνα των λάβρων. 

 Τα check list αποθηκεύονται στο µητρώο της µονάδος, και εάν υπάρξουν µαζικές θνησιµότητες, να 

ανακληθούν πληροφορίες από το µητρώο και να αξιολογηθούν από τον εκάστοτε εµπειρογνώµονα, είτε 

υγειονοµικής αρχή της περιοχής. 

Νεκροτοµικά ευρήµατα : ∆ιεξάγεται  κλινική βιοψία (in vitro), από εστία του  προβληµατικού ιστού. και σε 

περίπτωση µη προβλεπόµενης  % θνησιµότητας, αξιολογείται η κλινική εικόνα της δεξαµενής εκτροφής των 

λάρβων και εν κατακλειδι να χορηγηθεί η εκάστοτε φαρµακευτική αγωγή. 
 

 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ  

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ 

ΑΓΩΓΕΣ 

Ονοµα φαρµάκου : Καθορίζεται και 

συνταγογραφείται ανάλογα µε την κλινική εικόνα. 

Ηµεροµηνία τελευταίας αγωγής :  

## / ## / #### 

∆οσολογία :  

καθορίζεται από την συγκέντρωση του πληθυσµού 

καθώς και το επίπεδο του προβλήµατος. 

Οδός χορήγησης : 

Εµβαπτισµός εντος δεξαµενής, Ενέσιµη ενεργεία  

Σίτιση µε εµβαπτισµένοµενη ζωντανή τροφή 

Αιτολογία της ανωτέρω αγωγής : 
Συµφώνα µε τον κτηνίατρο της µονάδας που έλαβε γνώση 

για την κλινική εικόνας προβαίνει σε συνταγογράφηση 

και χρήση φάρµακου για την ίαση της ασθένειας.   

∆ιάρκεια της αγωγής : 

Ανάλογα µε το κλινική εικόνα του προβλήµατος 

Θεραπευτικό αποτέλεσµα : Ίαση ασθένειας , ενίσχυση 

ανοσοποιητικού για άµεση καταπολέµηση της ασθένειας 

στο µέλλον. 
 

 

  ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ 

Συνήθως πραγµατοποιούνται εµβολιασµοί όταν στις δεξαµενές υπάρχουν µεγάλες συγκέντρωσης (Λαρβο-

φορτησεων) και συνήθως χορηγείται υπό την µορφή ένεσης, είτε συνηθέστερα σε µορφή εµβαπτισµού. καθώς και 

των εµβολιασµό των ζωντανών τροφών που προορίζονται για σίτιση. 

Με τον  εµβολιασµό επιτυγχάνεται ανοσία στις κύριες ασθενείς τσιπούρας ∆ονακίωση -Παστερέλωση 

             Είδος ψαριού :  Sparus aurata  

             Αριθµος δεξαµενής : ('n) 

             Συνολικός αριθµός λαρβών ή ιχθυδίων : 50000-100000 άτοµα είτε 40000- 80000 άτοµα 

             Πληθυσµός από ωοτοκία φυσική : �  Πληθυσµός από ωοτοκία  µε Φωτοθερµοπερίοδο  : � 

Ηµέρες 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Ένταση φωτός ως Lux επιφανείας Χειρισµός µεταξύ 500-1000 lux έναντι φορτίο θολότητας 25ml-100ml                                                 

∆ιάρκεια φωτός / σκότους (ΩΡΕΣ) Με την τεχνική υποδοµή Σ.Α.Ε  ρυθµίζεται το φως έως 14ωρες-  σκότος 10ωρες  

% Ανανέωση νερού Ο αερισµός ρυθµίζεται τουλάχιστον 55% (σίτιση) και 80% (ανάπτυξη)                             σελ.21 

 Θερµοκρασία νερού οC Κυµαίνεται  µεταξύ 20 ºC έως 24 ºC για περισσότερες πληροφορίες                                  σελ.36 

Οξυγόνο νερού (mg/L)  3ml ανά Lts επί συνολικού όγκου νερού δεξ = Συνολικά mg οξυγόνου                               σελ.24 

Αερισµός νερού (2 αερόλιθοι /10 m2 ) Τουλάχιστον ανά 2µετρά σε συστοιχίες  2τεµαχίων αερόλιθοι στον πυθµένα                     σελ.25 

(pH) / Τοξική Αµµωνία νερού Το ph κυµαίνεται στα όρια του 7.5 µε 8.5 για περισσότερες πληροφορίες                          σελ 21 

Αλατότητα νερού Απο 70/00 εως 40%0/00, λαµβάνονται υπόψη θερµοκρασία δωµ. (εξάτµιση)                         σελ 22 

Αριθµός Εξαφρώσεων / Ηµέρ Ηµερησία παρατήρηση των δεξαµενών.   

Σιφωνισµός Πυθµένα ∆εξαµ. Σιφωνισµός πυθµένα κατά την έναρξη της εργασίας καθώς και πριν την σίτιση.  

Αλλαγή Κεντρικού Φίλτρου ∆εξαµ. Ορίζεται από τον εκάσοτε πολιτική εταιρίας αλλά και από τον τεχνικό µε την ωστόσο ο 

τοµεάρχης γνωρίζει την εικόνα των δεξαµενών (απρόοπτες καταστάσεις ) 

Ολικός Αριθµός  χορ. Rotifers (Χ109) Μετά το πέρας 4' η 5'η ηµέρα πραγµατοποιείται έναρξη της σίτισης κάθε 5 ηµέρες αξιολογείται 

η σχέση µήκους-βάρους, ώστε να βρεθεί x109 άτοµα/ηµερησίως                                        σελ.42 

Ολικός Αριθµός χορ. Artemia (Χ106) Μετά το πέρας 25'η ηµέρα πραγµατοποιείται έναρξη της σίτισης κάθε 5 ηµέρες αξιολογείται η 

σχέση µήκους-βάρους, ώστε να βρεθεί x109 άτοµα/ηµερησίως                    

Ολική Ποσότητα & Μέγεθος  

χορ. ΞΤ (gr) % Αύξηση Χορ.ΞΤ 

Μετά το πέρας 30'η ηµέρα και έπειτα έχει προγραµµατιστεί η χορήγηση µικρών ποσοτήτων 

συνθέτης αδρανούς τροφής  pellets, 80 έως 200µm. σελ.  

Πληρότητα Πεπτικού Σωλήνα 08:00 π.µ. χορήγηση 50%, 14:00 µ.µ χορήγηση  25%, 18:00 µ.µ χορήγηση 25%               σελ.34                      

Λειτουργία Νηκτικής Κύστης Εντατική παρατήρηση µεταξύ 4'η -5'η ηµέρας έναρξη αναπ. νηκτικής κύστης                   σελ 29 

Παρουσία ∆υσµορφιών Συχνή παρατήρηση στην επιφανειακή στήλη της δεξαµενής για λιπαρά ελαία  

ΟΜ (cm) ή ΜΒ (gr)  

% Αύξηση Σώµατος 

Πραγµατοποιείται δειγµατοληψία ('n) ατόµων λάβρων ώστε να υπολογιστεί η µέση τιµή, 

τυπικό σφάλµα, cm, gr, για να επιβεβαιωθεί η ευρωστία καθώς FGR, FCR  
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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 
 

  Εκπονήθηκε και εφαρµόζεται από το Εργαστήριο Φυσιολογίας και Οργανογένεσης του 

τµήµατός µας. Σχετικά µε το συγκεκριµένο δελτίο, πρόκειται για αρχείο στο οποίο σηµειώνονται 

λεπτοµέρειες για τα ιχθύδια  και πιο συγκεκριµένα για την θνησιµότητά τους, τις νόσους καθώς 

και τις θεραπευτικές αγωγές που επιχειρούνται. Μετά, αξιολογούµε τα στοιχεία που 

συγκεντρώνονται σε συνδυασµό µε διάφορους συντελεστές που επηρεάζουν τη δυνατότητα 

επιβίωσης των ιχθυδίων για παράδειγµα οι ιχθυολογικές διαχειρίσεις που έχουν γίνει, οι 

παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος (θερµοκρασία, αλατότητα νερού, κ.α), όπως και η 

σωστή ή λανθασµένη σίτιση των ιχθυδίων.  Επιπλέον, σε κάθε δελτίο παρατηρείται µια 

¨θέση¨,στην οποία καταγράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου ιχθυολόγου και της 

εταιρίας αλλά και το είδος του ιχθύ που θα σηµειώσουµε. Ειδικότερα στο δελτίο που είναι Α4 

σηµειώνονται για κάθε µια από τις 20 δεξαµενές προπάχυνσης τα παρακάτω στοιχεία:   
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΕΙ∆ΟΥΣ ΤΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΨΑΡΙΟΥ 
 

 

� Ιστορικό θνησιµότητας 

� Έλεγχος χειρισµών (πριν ηµέρες) 

� Ελεγχος διατροφής 

� Ελεγχος προηγούµενων θεραπευτικών αγωγών 

� Ελεγχος εµβολιασµών. 

� Γενική εικονα δεξαµενών  / αποθηκών και λοιπών κτιρίων 

� Παράµετροι νερού εκτροφής 

� Κλινικα ευρήµατα ιχθυδιων 

� Νεκροτοµικα ευρήµατα ιχθυδιων (επί οµάδων 5 ατόµων / κλωβό / δεξαµενή) 

� Προτεινόµενες εργαστηριακές εξετάσεις 

� ∆ιάγνωση και προτεινόµενη θεραπευτική αγωγή 

� Στοιχεια του ιχθυογεννητικου σταθµου kai του ειδους του εκτρεφοµενου ψαριου 

 

 

  Για να µην υπάρξουν λάθη είναι αναγκαίο να καταγράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας 

της εταιρίας και του ιχθυολόγου που έχει τη φροντίδα του τµήµατος προπάχυνσης αλλά και 

καταγραφή των ατοµικών στοιχείων του πληθυσµού των ψαριών και αναλυτικότερα το είδος του 

ιχθύ, το µέγεθος, η ηλικία του και από πού προέρχεται (δηλαδή από ποια κατηγορία γεννητόρων) 

και αν εκκολάφθηκε µε φυσική ωοτοκία ή φωτοθερµοπερίοδο. 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
 

 Στην συγκεκριµένη θέση σηµειώνονται στοιχεία θνησιµότητας των ψαριών (αν 

υπάρχουν).Καταγράφεται το ποσοστό των νεκρών ψαριών ηµερησίως ανά δεξαµενή και ο ολικός 

αριθµός των νεκρών ιχθύων ώστε να υπάρξει µια γενική εικόνα για την κάθε δεξαµενή και να 

λυθεί οποιοδήποτε πρόβληµα προκύψει δραστικά. Ακόµα σε αυτή τη θέση σηµειώνεται  και το 

συνολικό ποσοστό των ψαριών δηλαδή πόσα ιχθύδια έχουµε βάλει σε κάθε δεξαµενή και στόχος 

µας είναι να µην υπάρξει υπερπληθυσµός στις δεξαµενές. 

 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ (ΠΡO ΗΜΕΡΩΝ) 
 

 

 Στη θέση σχετικά µε τους χειρισµούς ρουτίνας καταγράφονται οι ασχολίες που 

πραγµατοποιούν οι υπεύθυνοι ιχθυολόγοι για να διαβιεί ένας αριθµός ιχθύων φυσιολογικά. Όταν 

θα διεξαχθούν όλοι οι αναγκαίοι µέθοδοι προετοιµασίας της δεξαµενής, για ένα βέλτιστο υδάτινο 

περιβάλλον για τα ιχθύδια,εκείνη τη στιγµή τοποθετούµε τον καταχωρηµένο αριθµό του 

πληθυσµού των ιχθυδίων.  
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 Αν διαπιστωθεί υπερπληθυσµός σε κάποια από τις δεξαµενές ο υπεύθυνος ιχθυολόγος 

κάνει αραίωση για να µην υπάρξουν δυσάρεστα προβλήµατα ή συρρίκνωση σωµατικής  µάζας. 

Αν υπάρξουν σε µια δεξαµενή διάφορα µεγέθη ιχθύων τότε γίνεται επιλογή για να χωριστούν τα 

µεγέθη των ιχθυδίων σε διαφορετικές δεξαµενές. Εν κατακλείδι, η δεξαµενή καθαρίζεται, 

υφίσταται αλλαγή και αντικατάσταση εξαρτηµάτων που πιθανόν να χρειάζεται. Όλες οι 

παραπάνω ασχολίες γενικά και ειδικά συµπληρώνονται στο δελτίο.  

 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 
 

 

 Εδώ καταγράφονται στοιχεία σχετικά µε τη σίτιση των ιχθυδίων για κάθε δεξαµενή, για 

παράδειγµα το είδος της τροφής µε την οποία σιτίζονται, το µέγεθός της, τα κιλά της τροφής που 

χορηγείται ηµερησίως, και ο αριθµός γευµάτων ηµερησίως.  

 

 Αν δίνεται στα νεαρά ιχθύδια συµπλήρωµα διατροφής συµπληρώνεται και αυτό στην 

αντίστοιχη θέση του δελτίου. Καίριας σηµασίας αποτελεί επίσης ο υπολογισµός του ποσοστού 

του Συντελεστή Ταίσµατος (%) καθώς και η καταχώριση του κάθε πενθήµερο. Υπολογίζουµε 

όµως εξίσου και το ποσοστό του Συντελεστή Μετατρεψιµότητας της Τροφής (FCR). 

 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 
  

 

 Eδώ σηµειώνουµε στοιχεία που αφορούν τα θεραπευτικά µέσα που χρησιµοποιούνται 

(δραστική ουσία,  εµπορική συσκευασία, εµπορικό όνοµα) αλλά και από ποια οδός είναι 

κατάλληλη για το κάθε θεραπευτικό µέσο(ενοποιηµένα µε την τροφή, ή στο λουτρό ή στη 

µέθοδο της εµβάπτισης). Συµπληρωµατικά σηµειώνονται το ποσό της δόσης, ποια µέρα θα 

ξεκινήσει η χορήγηση, και το ολικό χρονικό διάστηµα της αγωγής.  Αποτυπώνεται η 

θεραπευτική απόρροια αλλά και το αν υπάρξουν ανεπιθύµητα αποτελέσµατα µετά από λίγες 

µέρες όταν θα έχει  τελειώσει η χορήγηση της αγωγής. 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ 

 
 

 Εδώ σηµειώνονται δεδοµένα σχετικά µε τον τύπο του εµβολίου τη µέρα που έγινε το 

εµβόλιο, τη µέθοδο που ακολουθήθηκε για τη χορήγηση και αν υπήρξε επανάληψη αυτής της 

αγωγής σε προηγούµενο στάδιο. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 
 

 

 Σε αυτή την «θέση» σηµειώνονται οι ασχολίες που οφείλονται να πραγµατοποιηθούν για 

να υπάρξει µια φυσιολογική λειτουργία µιας δεξαµενής. Μελετάται αν υπάρχει κυµατισµός ή 

περινήδηση ύδατος έτσι ώστε να µην πληγωθεί κάποιο ιχθύδιο ή να µην χαθεί κάποιο ποσοστό 

οξυγόνου ή αέρα από τους σωλήνες που παρέχουν οξυγόνο ή αέρα στα ιχθύδια.  

Τέλος εξετάζεται η καθαριότητα της δεξαµενής, των ταιστρών αλλά και του εξοπλισµού της 

δεξαµενής. 

 

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΝΕΡΟΥ 
 

 

 Σε αυτή την «θέση» εξετάζονται δεδοµένα σχετικά µε την παρατήρηση του ύδατος 

δηλαδή η θερµοκρασία της επιφάνειας του πυθµένα,το διαλυµένο οξυγόνο µέσα στο νερό,η 

ενεργός οξύτητα( pH), η αλατότητα και η θολούρα του νερού και η εµφάνιση ή όχι τοξικής 

αµµωνίας στο νερό. 

 

 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΙΧΘΥ∆ΙΩΝ 
 

 

 Στο σηµείο αυτό, σηµειώνονται τα προβλήµατα που πιθανόν να παρατηρηθούν στα 

ιχθύδια κατά τη σίτιση τους. Ο υπεύθυνος ιχθυολόγος που έχει τη φροντίδα του τµήµατος 

επιτηρεί και καταγράφει αν παρατηρήσει κάποια ύποπτη συµπεριφορά λόγου χάριν ελάττωση 

όρεξης, ελάττωση κινήσεων, µη ισορροπία στην κολύµβηση,αδιαφορία σχετικά µε το υδάτινο 

περιβάλλον τους κ.α. 

 

 

ΝΕΚΡΟΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΙΧΘΥ∆ΙΩΝ (ΕΠΙ ΟΜΑ∆ΩΝ 5 

ΑΤΟΜΩΝ - ΚΛΩΒΟ - ∆ΕΞΑΜΕΝΗ) 

 
 

 Σε αυτή την «θέση» παρατηρούνται και σηµειώνονται τα  ευρήµατα από ψάρια που 

απεβίωσαν ανά δεξαµενή και αυτό γίνεται ως εξής: ο υπεύθυνος παίρνει τυχαίο δείγµα 5 

ιχθυδίων από κάθε µια δεξαµενή, κοιτά προσεκτικά ένα ένα ψάρι και καταλήγει στο συµπέρασµα 

αν υπάρχουν δυσπλασίες ή διάφορα άλλα προβλήµατα στα ζωτικά όργανα αλλά και γενικά σε 

όλο το εσωτερικό σύστηµα των ιχθύων.    
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 
 

 Οι  εργαστηριακές εξετάσεις διακρίνονται σε 5 κύριες οµάδες οι οποίες διεξάγονται για 

να υπάρχει µια γενική εκτίµηση για την κατάσταση του ιχθυοπληθυσµού : 

 

� Εξετάσεις για τους ιστούς των ιχθύων 

 

� Παρασιτολογική εκτίµηση 

 

� Εξετάσεις για µικροβιολογικά ευρήµατα 

 

� Σχεδιασµός αντιβιογράµµατος 

 

 

 

∆ΙΑΓΝΩΣΗ  KAI ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ 
 

 

 Σε αυτή την «θέση>>σηµειώνεται η διάγνωση που προκύπτει από τον 

ιχθυολόγο/ιχθυοπαθολόγο  που έχει την ευθύνη για τη  µονάδα εν συνεχεία καταγράφεται το 

παρασκεύασµα του θεραπευτικού προιόντος καθώς και η δραστική ουσία του σκευάσµατος η 

οποία θα χορηγηθεί στους ιχθύες. Ακόµα προστίθεται η δοσολογία, η µέρα χορήγησης του και το 

χρονικό διάστηµα κατά το οποίο θα χορηγείται η θεραπευτική αγωγή.  Προσδιορίζεται επίσης η 

µέρα και ώρα που θα υπάρξει επανεξέταση του σιτιζόµενου ιχθυοπληθυσµού. 
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«∆ΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΛΩΒΩΝ - ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ» (µεγέθυνση) 
 

 

A4
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

 H επιστήµη της ιχθυοκοµίας και περαιτέρω της ιχθυοκαλλιέργειας στον ελλαδικό χώρο 

µετρά χρόνο λειτουργίας πάνω από 30 χρόνια και στα χρόνια αυτά εξελίχθηκε αλλά ακόµα 

µεταβλήθηκε προς το καλύτερο η τεχνογνωσία και η τεχνολογία σχετικά µε την διαδικασία της 

αναπαραγωγής και σίτισης των ψαριών. Προς το παρόν, η ιχθυοκαλλιέργεια στην Ελλάδα 

συγκροτεί έναν από τους σηµαντικότερους κλάδους εξαγωγής της ελληνικής αγροτικής 

βιοµηχανίας και έχει περίοπτη θέση στην παραγωγή σιτιζόµενων ιχθύων, τόσο στην Ευρώπη όσο 

και σε παγκόσµιο επίπεδο.Ο κλάδος µπορεί να ανθίζει αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν 

ζητήµατα σχετικά µε τη σίτιση των ιχθύων και αυτό µε τη σειρά του πυροδοτεί οικονοµικές  

απώλειες στις παραγωγικές εταιρίες και σε εταιρίες σχετικές µε σίτιση ιχθύων.  

 

  Η παρούσα έρευνα προσβλέπει στην ανάλυση του ζητήµατος αυτού και κοµµάτι από την 

ολική λύση του αποτελεί ο ανθρώπινος συντελεστής δηλαδή το  εργατικό δυναµικό των 

εταιριών. ∆ιαπιστώθηκε ωστόσο και εξακολουθεί να διαπιστώνεται ότι αρκετές φορές οι 

εργαζόµενοι δεν τηρούν τα βήµατα που οφείλουν να τηρήσουν για την πραγµατοποίηση της 

ορθής εργασίας και ακόµα δεν σηµειώνουν σωστά και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα τις 

εργασίες που ανέλαβαν. Όταν διεξάγεται έρευνα και στόχος αποτελεί ο εντοπισµός του αιτίου 

του προβλήµατος που υφίσταται δεν υπάρχουν πιστά, αντικειµενικά  και είναι και περιορισµένα 

σε αριθµό αποδεικτικά δεδοµένα που να είναι σηµειωµένα στα βιβλία ή έντυπα της εταιρίας. Eν 

τούτοις λόγω του ότι υπάρχει ανεπαρκής  ή  απούσα καταγραφή οι υπεύθυνοι ιχθυολόγοι της 

εταιρίας δεν είναι σε θέση να δώσουν διασαφηνιστικές απαντήσεις στους συναδέρφους που 

ρωτούν και οι οποίοι έχουν κληθεί για να βοηθήσουν στο πρόβληµα και να βρουν κάποια λύση. 

 

 Η απάντηση του εργατικού δυναµικού <<πάντα πράττουµε το ίδιο και ποτέ δεν υπήρξε 

κάποιο πρόβληµα>> είναι ανεπαρκής εξήγηση και προσπαθεί να συγκαλύψει την ανάληψη 

ευθυνών.  Το Εργαστήριο Φυσιολογίας και Οργανογένεσης του Τµήµατος µας έχοντας γνώση  

για τις ασχολίες που  διεξάγονται στις µονάδες αναπαραγωγής και σίτισης αλλά και τη διεργασία 

µεταφοράς των ιχθύων από τους ιχθυογεννητικούς σταθµούς τις µονάδες πάχυνσης και έχοντας 

ως στόχο στο να βρεθεί κάποια ιδανική λύση στα προβλήµατα που προκαλούνται από τον 

ανθρώπινο παράγοντα αλλά και για να υπάρχει µια υπεύθυνη ορθή καταγραφή και µελέτη των 

στοιχείων έφτιαξε και εφαρµόζει τα παρακάτω : 

 

 

∆ΕΛΤΙΑ - ΜΗΤΡΩΑ 

   

  

� Ατοµικό δελτίο δεξαµενής λάβρων και ιχθυδίων 

� ∆ελτίο εξέτασης κλωβών / δεξαµενών 

� Μητρώο γεννητόρων 

� ∆ελτίο ακτινολογικής εξέτασης ιχθύων 

� ∆ελτίο αποστολής δειγµάτων ιχθύων  

� ∆ελτίο µεταφοράς ιχθύων 

� ∆ελτίο εξέτασης νερού εκτροφής 

� ∆ελτίο συσκευαστηρίου ιχθύων (iso & haccp) 
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Στην παρούσα πτυχιακή εργασία χρησιµοποιήσαµε στον ιχθυογεννητικό σταθµό που 

επισπευτήκαµε το δελτίο υπ’ αριθµό 1 και 2 για τις δεξαµενές των λαρβών και της προ-

πάχυνσης των νεαρών ψαριών µε µέσο ατοµικό βάρος  έως 1 γραµµάριο αντίστοιχα. 

 

Ακολούθως διαπιστώσαµε ότι: 

 

 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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Μεγέθυνση δελτίου  
 

«ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΛΩΒΩΝ / ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 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 

Μετατρεψιµότητ

α 
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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 

                    

 
 

 

Γενική εικόνα κλωβών – δεξαµενών / αποθηκών και λοιπών κτηρίων 
 

 

 

Πλευστότητα/                    
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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/πυθµέ

να 

                    

∆ιαλυµένο 

οξυγόνο mg/l 

                    

Ενεργός οξύτητα 

(pH) 

                    

Τοξική αµµωνία 

mg/l 

                    

Αλατότητα                      

θολερότητα                     

(λοιποί)                     

 

Κλινικά ευρήµατα ιχθύων 
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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                     
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οφθαλµοί                     

µύες                     

σκελετός                     

 
 

 

Προτεινόµενες εργαστηριακές εξετάσεις 

Ιστολογηκή 
 

 

 

Γενική                     

δέρµα                     

βράγχια                     

καρδιά                     

οισοφάγος                     

στόµαχος                     

έντερο                     

Ύπαρ και χοληδ. 

κύστη 

                    

σπλήνας                     

γονάδες                     

Νηκτική κύστη                     

νεφροί                     

εγκέφαλος                     

οφθαλµοί                     

µύες                     

σκελετός                     

 

 

Παρασιτολογική 
 

 

Εκτοπαρασιτά                      

Ενδοπαρασιτά                      
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Μικροβιολογική 
 

Γενική                     

Ειδική                      

 

 

Αντιβιόγραµµα 
 

Θεραπευτικά 

σκευάσµατα 

                    

                    

 

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 
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