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Προκαταρκτικά αποτελέσµατα από τη διερεύνηση της σχέσης των 
µορφοµετρικών χαρακτηριστικών, της απόδοσης φιλετοποίησης και 
της χηµικής σύστασης της σάρκας του εκτρεφόµενου λαυρακιού  
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ABSTRACT  
Cosmas Nathanailides1, George Katselis2, Kriton Grigorakis3, Alexiοs Ramfos2, 
Maria Makri2, Dimitris Petridis4, Lampros Kokokiris5, George Minos5, Kostas 
Karipoglou1, Dimitrios Lenas1: Preliminary results on the relationships among 
morphometric traits, filleting yield and proximate composition of farmed sea bass  
The objective of this study was to asses the relationship between morphometric parameters, 
filleting yield and proximate composition of farmed sea bass. Specimens of farmed sea bass 
with average size of 427.54 g (±121.86) were used to measure body weight, fillet weight, 
perivisceral fat, total length and head length. The percentages of the filleting yield and the 
perivisceral fat were calculated. The fillets of the fish were used for proximate composition 
analysis to determine water, lipid and fat content of the flesh. A linear relation between filleting 
yield and lipid content was found. The regression equation indicates that a 1% increase of lipid 
content causes 3.63% increase of filleting yield.  
Keywords: sea bass, filleting yield, proximate composition   

                                                                          
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η µορφολογία του σώµατος των εκτρεφόµενων ψαριών καθορίζεται από το συνδυασµό 
ενδογενών και εξωτερικών  παραµέτρων. Για παράδειγµα, οι γενετικοί παράγοντες (Riddell et 
al. 1981, Taylor & McPhail 1985), η αφθονία της τροφής (Park et al. 2001, 2007)  και  οι 
συνθήκες εκτροφής (Sara et al. 1999, Favaloro & Mazzola 2003), αντίστοιχα, αποτελούν 
παράγοντες που συνδέονται µε διαφοροποιήσεις στην εξωτερική µορφολογία του σώµατος των 
ψαριών. Ως αποτέλεσµα, τα εκτρεφόµενα ψάρια είναι δυνατόν να εµφανίσουν µορφολογική 
διαφοροποίηση (Sara et al 1999, Loy et al. 1999, 2000, Gallardo et al. 2003, Mairesse et al. 
2005) η οποία αποδίδεται στις συνθήκες εκτροφής, όπως ιχθυοφόρτιση,  στη συσσώρευση  
µεσεντέριου λίπους (σε συνδυασµό µε την ποσότητα και ποιότητα της χορηγούµενης τροφής) 
καθώς και µε την  κολυµβητική δραστηριότητα των εκτρεφόµενων ιχθύων  

Ο λιπώδης ιστός αν και αποτελεί ενεργειακή αποθήκη για το ψάρι, για τον καταναλωτή 
(κυρίως ο συσσωρευµένος στην κοιλιακή χώρα του ψαριού) είναι µικρής οικονοµικής αξίας, 
και αφαιρείται τόσο κατά την κατανάλωση όσο και κατά την φιλετοποίηση, µειώνοντας το 
ποσοστό του εδώδιµου προϊόντος επί του αρχικού του βάρους.  

Σε κάποιες περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί πως η περιεκτικότητα λίπους των 
εκτρεφόµενων ιχθύων µπορεί να εκτιµηθεί από µορφοµετρικά χαρακτηριστικά εύκολα και 
γρήγορα µε δυνατότητα εφαρµογής σε ζωντανά άτοµα. Τα αποτελέσµατα από εργασίες σχετικά 
µε τον σoλοµό του Ατλαντικού (Adams et al. 1995, Rikardsen & Johansen 2003) έδειξαν ότι 
είναι δυνατόν να εκτιµηθεί η περιεκτικότητα λίπους µε τη µέτρηση εξωτερικών µορφοµετρικών 
χαρακτηριστικών.   

Ανάλογα µε διάφορους παράγοντες (συµπεριλαµβανόµενων της ηλικίας και του 
µεγέθους, αλλά και τη µεταβολή της ποσότητας και της χηµικής σύνθεσης της τροφής κατά την 
διάρκεια της πάχυνσης), τα ψάρια παρουσιάζουν µια σηµαντική διακύµανση στην χηµική τους 
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σύσταση αλλά και στην απόδοση φιλετοποίησης. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να 
διερευνηθεί η διακύµανση της περιεκτικότητας λίπους και σηµαντικών µορφοµετρικών 
παραµέτρων, όπως της απόδοσης φιλετοποίησης, σε διαφορετικά εµπορικά µεγέθη του 
εκτρεφόµενου λαυρακιού (Dicentrarchus labrax L.).  

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Στην έρευνά µας από ένα αρχικό δείγµα σαράντα ατόµων επιλέχτηκαν 13 άτοµα 
διαφόρων µεγεθών, µε ελάχιστο και µέγιστο σωµατικό βάρος 255 g και 677 g αντιστοίχως, και 
µέσο βάρος 427,54 g (±121,86 τ.α.)  από µονάδα εκτροφής ιχθύων. Μετά τη δειγµατοληψία, 
προσδιορίστηκε το σωµατικό βάρος µε ακρίβεια χιλιοστού του γραµµαρίου και το µήκος µε 
ακρίβεια χιλιοστού του µέτρου. Ακολούθησε αποκεφαλισµός, εκσπλαχνισµός και φιλετοποίηση 
όλου του εδώδιµου µέρους της σάρκας, αφού πρώτα αφαιρέθηκε το δέρµα από κάθε άτοµο της 
έρευνας.  

Ακολούθως προσδιορίσθηκαν η περιεκτικότητα του νερού, της πρωτεΐνης και λίπους 
(AOΑC, 1984) της σάρκας στα φιλέτα των δειγµάτων.  

Η απόδοση φιλετοποίησης (FY%) υπολογίσθηκε από τη σχέση: (FY%=100*Wf/ΒW,  
όπου Wf είναι το βάρος των φιλέτων και ΒW το ολικό βάρος των ψαριών).   

Για τη στατιστική ανάλυση εφαρµόστηκε η µέθοδος της πολλαπλής παλινδρόµησης µε 
τη συµµετοχή της απόδοσης φιλετοποίησης ως εξαρτηµένης µεταβλητής και έξι επιλεγµένων 
παραµέτρων ως ανεξάρτητων που κάλυπταν τις προϋποθέσεις για στατιστική ανάλυση 
(σωµατικό µήκος και βάρος, µέγιστο ύψος σώµατος, µήκος κεφαλής, βάρος περιτοναϊκού 
λίπους και περιεκτικότητα λίπους).   

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Από τις αναλύσεις των δεκατριών ατόµων που εξετάστηκαν στην παρούσα εργασία, 
προκύπτουν ενδείξεις για µια σχέση ανάµεσα στην περιεκτικότητα λίπους και την απόδοση 
φιλετοποίησης του εκτρεφόµενου λαυρακιού. Συγκεκριµένα, µε την τεχνική της προοδευτικής 
απόρριψης των ανεξάρτητων µεταβλητών, προέκυψε ως στατιστικά σηµαντική µόνο η 
περιεκτικότητα του λίπους (Fat%) η οποία και περιγράφει εξαιρετικά ικανοποιητικά την 
απόκριση της απόδοσης φιλετοποιησης (FY%) µε βάση την εξίσωση:  FY% = 26,30 + 3,626 
(Fat%) (R2 = 93,1) (Εικ. 1). 

Υπάρχουν ελάχιστα βιβλιογραφικά δεδοµένα για τη σχέση της χηµικής σύστασης και 
της απόδοσης φιλετοποίησης των εκτρεφόµενων λαυρακιών. Η απόδοση φιλετοποίησης είναι 
δυνατόν να επηρεαστεί από γενετικούς παράγοντες (Rutten et al. 2005) αλλά και από το 
µέγεθος των εκτρεφόµενων ατόµων κατά την συγκοµιδή (Geri et al. 1995).  

Υπάρχει κίνητρο για τη δυνατότητα γενετικής επιλογής ατόµων µε το συγκεκριµένο 
επιθυµητό επίπεδο απόδοσης φιλετοποιησης (Rutten et al. 2004, Sang et al. 2009). Σε αλλά 
ειδή, όπως η  εκτρεφόµενη τιλάπια του Νείλου και υβρίδια της (Garduño-Lugo et al. 2003), 
παρατηρήθηκε πως σε σύγκριση µε την τιλάπια του Νείλου, το υβρίδιό της παρουσίασε 
µικρότερη περιεκτικότητα λίπους και µεγαλύτερη απόδοση φιλετοποίησης. Ειδικά για το 
εκτρεφόµενο λαυράκι η περιεκτικότητα του λίπους των φιλέτων µεταβάλλεται σηµαντικά 
ανάλογα µε τις συνθήκες εκτροφής (Eroldoğan & Kumlu 2002) και την χηµική σύσταση της 
τροφής (Adamidou et al. 2009, Roncarati et al. 2010).  

Περισσότερη διερεύνηση χρειάζεται για την πιθανή σχέση της περιεκτικότητας λίπους 
και υγρασίας (Kent et al. 1992, Sigurgisladottir et al. 1997) που συνήθως παρουσιάζει µια 
αρνητική συσχέτιση σε διαφορά ειδή ψαριών. Η αγωγιµότητα της σάρκας µεταβάλλεται 
ανάλογα µε την υγρασία και είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µε ακρίβεια η περιεκτικότητα 
υγρασίας µε την χρήση ηλεκτροδίων και ειδικών συσκευών από διάφορους κατασκευαστές. 
Είναι πιθανόν να υπάρχει µια σχέση της περιεκτικότητας υγρασίας, λίπους και απόδοσης 
φιλετοποίησης στο λαυράκι και σε άλλα είδη ιχθύων και ίσως θα ήταν εφικτό να προκύψει ένας 
εύκολος και γρήγορος τρόπος πρόβλεψης της απόδοσης φιλετοποίησης από τον προσδιορισµό 
της υγρασίας.  
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Εικόνα 1. Απόδοση φιλετοποίησης (FY%) και περιεκτικότητα λίπους (Fat%) στο 
εκτρεφόµενο λαυράκι. Η σχέση µεταξύ του λίπους και απόδοσης φιλετοποιησης του 
εκτρεφόµενου λαυρακιού έχει την  µορφή FY% = 26,30 + 3,626(Fat%), R2=93,1%. 
Figure 1. Fillet yield and lipid content in farmed sea bass. FY% = 26.30 + 3.626(Fat%);  
R2=93.1%. 

 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 Ευχαριστούµε δυο ανώνυµους κριτές για υποδείξεις που βελτίωσαν την παρουσίαση της 
εργασίας µας. H παρούσα έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού 
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κοινωνία της γνώσης µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου 
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