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Η έννοια του OPTIFEED
Η έρευνα στη Διατροφή των Ψαριών
χρησιμοποιεί
μέχρι σήμερα τις
παραδοσιακές μεθοδολογίες για την
ανάπτυξη νέων ιχθυοτροφών σε ένα
πολύ ασταθές περιβάλλον, όπου η
ποιότητα και η τιμή των πρώτων υλών
αλλάζει συνεχώς.
Τα τελευταία χρόνια, η τάση να
χρησιμοποιούνται αυξανόμενες
ποσότητες φυτικών πρωτεϊνών στις
τροφές των ψαριών έδωσε
σημαντικές νέες γνώσεις σχετικά με
την ανοχή των διαφόρων ειδών, αλλά
η βιομηχανία ιχθυοκαλλιεργειών
υπέστη ζημιά με επιβράδυνση των
επιδόσεων και πιθανή αρνητική
επίδραση στη σύνθεση του τελικού
προϊόντος και τα οργανοληπτικά του
χαρακτηριστικά.
Σε όλο τον κόσμο, πολλές ερευνητικές
ομάδες εργάζονται στις διατροφικές
απαιτήσεις των διαφόρων τοπικών
ειδών για να αναπτύξουν πρωτότυπα
και να βοηθήσουν τις εταιρείες να
αναπτύξουν νέα σιτηρέσια ψαριών με
βάση τις διάφορες διαθέσιμες σε
τοπικό επίπεδο πρώτες ύλες.
Τα σιτηρέσια για τα Σαλμονοειδή
έχουν χρησιμοποιηθεί ως βάση για
την ανάπτυξη όλων των άλλων
ιχθυοτροφών για θαλασσινά και
ψάρια γλυκού νερού έιτε παμφάγα
είτε σαρκοφάγα, αλλά τα τελευταία
20 χρόνια έχει αναπτυχθεί σημαντική
τεχνογνωσία σε τοπικό επίπεδο σε
χώρες με γρήγορα αναπτυσσόμενη
βιομηχανία ιχθυοκαλλιεργειών.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OPTIFEED
Η Τεχνολογία OPTIFEED αναπτύχθηκε σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
στην Ελλάδα, βασίζεται στον in vitro
προσδιορισμό της in vitro πεπτικότητας των
διατροφικών πρωτεϊνών χρησιμοποιώντας
τη μέθοδο pH-stat, μια μέθοδο συνεχούς
μέτρησης της διάσπασης των πεπτιδικών
δεσμών. Η μέθοδος του pH-Stat είχε αρχικά
αναπτυχθεί και χρησιμοποιήθηκε στη
βιομηχανία τροφίμων για ανθρώπινη
κατανάλωση (1983). Έκτοτε, η μέθοδος έχει
ενίοτε χρησιμοποιηθεί σε μελέτες διατροφής
ψαριών.
Η Τεχνολογία OPTIFEED εκμεταλλεύεται στο
έπακρο τις δυνατότητες της μεθοδολογίας
του pH-stat με χρήση εκχυλισμάτων πεπτικών
ενζύμων που απομονώνονται από
διαφορετικά είδη και στάδια ζωής ψαριών.
Η Τεχνολογία OPTIFEED επιτρέπει την προσομοίωση των συνθηκών που
επικρατούν στο πεπτικό σύστημα και είναι ρυθμιζόμενη για να αξιολογήσει
όλους τους παράγοντες που είναι γνωστό ότι επηρεάζουν πέψη των
πρωτεινών. Η Τεχνολογία OPTIFEED συγκεντρώνει χρόνια έρευνας σχετικά με
τη διακύμανση του δυναμικού πέψης διαφορετικών ειδών ψαριών και στάδια
της ζωής τους με επικύρωση των αποτελεσμάτων με μελέτες in vivo με
αποτέλεσμα να είναι δυνατή η αποτελεσματική και γρήγορη συγκριτική
αξιολόγηση των:
* Πρώτων υλών που δοκιμάζονται και επιλέγονται για την παραγωγή
ιχθυοτροφών
* Ιχθυοτροφών απογαλακτισμού των λαρβών για την πρώϊμη φάση όσο και
μετά τον απογαλακτισμό
* Ιχθυοτροφών σε μονάδες εκτροφής
Η Τεχνολογία OPTIFEED προσφέρει τη δυνατότητα να συγκριθεί το
δυναμικό πέψης και να προβλεφθούν οι αναπτυξιακές επιδόσεις σε:
* Παρτίδες λαρβών σε όλα τα αναπτυξιακά στάδια
* Νεαρά ιχθύδια που αγοράζονται από διαφορετικά εκκολαπτήρια

Δεν είναι όλες οι πρωτεΐνες ίδιες

* Ψάρια που εκτρέφονται με διαφορετικές τροφές και σε διαφορετικές
περιβαλλοντικές συνθήκες

Είναι καλά τεκμηριωμένο ότι τα ψάρια
που τρέφονται με δύο διαφορετικές
ισο-πρωτεινικές τροφές θα
αναπτυχθούν διαφορετικά και η μία
ιχθυοτροφή θα ξεπεράσει την άλλη. Η
εξήγηση έγκειται στην ποιότητα των
διατροφικών πρωτεϊνών που
χρησιμοποιήθηκαν στη σύνθεση της
ιχθυοτροφής. Τελικά, η πεπτικότητα
και τη διαθεσιμότητα της διατροφικής
πρωτεΐνης είναι υψηλότερη στην
ιχθυοτροφή υψηλής απόδοσης.
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Η Τεχνολογία OPTIFEED είναι ένα καινοτόμο εργαλείο που
μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα στάδια και τους
τομείς της εκτροφής ψαριών και
μπορεί να ενισχύσει το
δυναμικό παραγωγής
των εκκολαπτηρίων,
των
μονάδων
εκτροφής και των
εταιρειών ιχθυοτροφών,
βελτιώνοντας την
ποιότητα του τελικού
προϊόντος με
οικονομικά
αποδοτικό τρόπο.

TETHYS AQUACULTURE Limited

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OPTIFEED είναι
κρίσιμη για το σχεδιασμό
εξειδικευμένων ιχθυοτροφών
για περισσότερα από 60 κύρια
είδη εκτρεφόμενων ειδών
Μέχρι το 2050 η παγκόσμια ετήσια
παραγωγή υδατοκαλλιέργειας
αναμένεται να αυξηθεί από 130 σε 180
εκατομμύρια τόννους, δύο με τρείς
φορές την σημερινή παραγωγή. Η
βιομηχανία της υδατοκαλλιέργειας
υπολογίζεται ότι σήμερα παράγει
πάνω 600 είδη ψαριών και φυκών
σε πάνω από 190 χώρες.

OPTIFEED
Αξιολόγηση πρώτων υλών

Η επιλογή βασίζεται στην ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ αφού επιλέγουμε τις πρώτες ύλες με βάση την
πεπτικότητά τους. Η διαδικασία βασίζεται στον γρήγορο in
vitro έλεγχο και συμβάλει σημαντικά την βελτιστοποίηση του
κόστους παραγωγής των ιχθυοτροφών σύμφωνα με την
βιοδιαθέσιμη πρωτείνη αποφεύγοντας την υπερβολική χρήση
ακριβής πρωτείνης.

ΩΦΕΛΗ
• Δίνει τη δυνατότητα καλύτερου συνδυασμού συστατικών για να
επιτευχθούν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά των ιχθυοτροφών
• Δυνατότητα να βασίσετε την επιλογή σας στην απόδοση και όχι
στη χρηματοροή (περιεχόμενο πραγματικής πεπτής πρωτείνης)
• Προσεκτική επιλογή πρώτων υλών υψηλής απόδοσης
• Στρατηγικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους ανταγωνιστές
• Αποφεύγετε τις επιπτώσεις από διακυμάνσεις ποιότητας
μεταξύ παρτίδων
• Βελτιώνετε τη διαπραγματευτική σας δυνατότητα
• Βελτίωση της ποιοτικού ελέγχου των ιχθυοτροφών
• Βελτίωση της ακρίβειας πρόβλεψης της απόδοσης των
ψαριών
• Το πιο σημαντικό, εξοικονομήστε χρήματα
αποφεύγοντας να δίνετε παραπάνω πρωτείνη που
ξεπερνά τα τεχνικά χαρακτηριτικά της ιχθυοτροφής .

OPTIFEED
Βελτίωση σύνθεσης ιχθυοτροφών

Η προσεγγισή μας δίνει τη δυνατότητα σίγουρης πρόβλεψης
της απόδοσης των τροφών.
Η λεπτομερής σύνθεση
βασίζεται στην πεπτικότητα κάθε τροφής για κάθε
διαφορετικό είδος και κάθε στάδιο εκτροφής σε κάθε
δεδομένη θερμοκρασία εκτροφής.
Προσδιορισμός των
πραγματικών επιπτώσεων των αντι-διατροφικών παραγόντων
που υπάρχει σε κάθε συστατικό / πρώτη ύλη και τροφή για
κάθε διαφορετικό είδος και κάθε στάδιο εκτροφής.

ΩΦΕΛΗ
Ταχύτερη ανάπτυξη προιόντων με βάση εγγυημένη δοκιμή in vitro.
• Αξιολόγηση πρωτότυπων ιχθυοτροφών σε σχέση με τον
ανταγωνισμό
• Αξιολόγηση της απόδοσης κάτω από ποικίλες συνθήκες
πριν ταίσετε τα ψάρια
• Βασίστε την επιλογή σας στην απόδοση, όχι μόνο στο κόστος
• Εξειδίκευση ιχυοτροφών στις διατροφικές απαιτήσεις (είδος,
στάδιο εκτροφής, περίοδος)
• Επικεντρωμένο ενημέρωμένο marketing ιχθυοτροφών (είδος,
στάδιο εκτροφής, περίοδος) σε σχέση με τον ανταγωνισμό
• Μείωση των παραπόνων πελατών
• Αύξηση μεριδίου αγοράς (πωλήσεις ιχθυοτροφών)
• Βελτίωση της θετικής γνώσης για την εταιρεία σας
• Βελτίωση των σχέσεων με τους πελάτες σας μέσα από την
πρόσβαση των δεδομένων της πεπτικότητας in vitro τα οποία
επιβεβαιώνονται από τα δεδομένα στο πεδίο.
•
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“Προαπαιτούμενα για την “Βιώσιμη
Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών”
Η παραγωγή πρόσθετων 100 εκατομμυρίων
τόννων από την υδατοκαλλιέργεια θα
απαιτήσει περισσότερα από 50 εκατομμύρια
τόννους extra ψαριών ή μια σημαντική
βελτιστοποίηση σε σχέση με την αξιολόγηση
και αξιοποίηση των πηγών πρωτείνης στην
διαχείριση της διατροφής των ψαριών.

Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας αναπτύσουμε την επαναστατική
Τεχνολογία OPTIFEED για την ανάπτυξη και
διαχείριση των ιχθυοτροφές.

Η Τεχνολογία OPTIFEED
προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών
Η Τεχνολογία OPTIFEED της TETHYS AQUACULTURE είναι μια
ΜΟΝΑΔΙΚΗ, προσαρμόσιμη, εφαρμοσμένη, εγγυημένη τεχνολογία
δοκιμών in vitro που προσομειώνει τις συνθήκες του εντέρου των ψαριών.
Αποτελεί μια πλατφόρμα για την αξιολόγηση των συστατικών/ πρώτων
υλών
των τροφών ή των εμπορικών ιχθυοτροφών μέσω του
προσδιορισμού της πραγματικής βιολογικής αξίας των συστατικών αυτών
όπως αντανακλάται στην πεπτικότητα των πρωτεινών και την ανασταλτική
δράση των αντιδιατροφικών παραγόντων στη δραστικότητα στη δράση
της Θρυψίνης και Χυμοθρυψίνης. Μέσα από λεπτομερείς ποσοτικές
καμπύλες και μοντέλα μπορούμε να υπολογίσουμε την απόδοση των
συστατικών της ιχθυοτροφής σε σχέση με την αυτο-υδρόλυση και την
βιο-διαθεσιμότητά τους στο έντερο του ψαριού χωρίς να
χρησιμοποιήσουμε ζωντανά ψάρια ή να περιμένουμε για μήνες τα
αποτελέσματα από κλασσικές δοκιμές πεπτικότητας.

Η εταιρεία TETHYS AQUACULTURE Ltd είναι ένας στρατηγικός
επιταχυντής εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς της υγείας και της
διατροφής των ψαριών εκτροφής. Η TETHYS AQUACULTURE δίνει
επαναστατικές λύσεις στην υγεία των ψαριών, στο τάισμα των
ψαριών και τη διαχείριση της διατροφής μέσα από
καινοτόμα εργαλεία εφαρμοσμένης έρευνας και
αξιολόγησης συμβάλλοντας στην
βελτιστοποίηση της παγκόσμιας βιομηχανίας
υδατοκαλλιεργειών ώστε να πετύχει την
“γαλάζια επανάσταση” που απαιτείται για την
μελλοντική παγκόσμια ασφάλεια στα τρόφιμα.
Παράγουμε γνώση, μεταφράζουμε τα
αποτελέσματα της έρευνας σε σίγουρες
καινοτόμες λύσεις και μεγιστοποιούμε την
επίδραση της έρευνας στην ανάπτυξη της
βιομηχανίας των υδατοκαλλιεργειών.
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Δείτε το άρθρο μας για την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OPTIFEED:

Επικοινωνήστε μαζί μας:

TETHYS AQUACULTURE Limited

Old Rectory Cottage, Duck Street, Wendens Ambo,
Saffron Walden, Essex, CB11 4JU, UK
Email: tethysaquaculture@gmail.com
URL: www.tethysaquaculture.com
Company Number. 7731528
VAT Number: UK208978565
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Katerina A. Moutou, Pascal Boisot, Bernard Devresse, Panos
Christofilogiannis (2013) An invitro system for accurate
prediction of biological larval feed performance in
HATCHERY FEED Magazine (Issue1-Sept 2013)
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