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Περίληψη 

Κύριος στόχος της διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση της χρήσης αλεύρου δύο εντόμων 

(Tenebrio molitor και Helicoverpa armigera) για την αντικατάσταση εισαγόμενων πρωτεϊνούχων 

πρώτων υλών, οι οποίες χρησιμοποιούνται σήμερα εκτενώς στη διατροφή των εκτρεφόμενων 

κρεοπαραγωγών ορνιθίων. Τέτοια πρωτεϊνούχα ζωοτροφή είναι τα ιχθυάλευρα, που σήμερα 

παράγονται σε μειούμενες ποσότητες ως αποτέλεσμα μείωσης των αλιευμένων ειδών (π.χ. ρέγγα), 

ενώ μεσοπρόθεσμα απειλούνται και με εξαφάνιση πολλά είδη ψαριών που αλιεύονται. Άλλη 

σημαντική πρωτεϊνούχα ζωοτροφή είναι το σογιάλευρο, το οποίο σήμερα αποτελεί την κύρια πηγή 

πρωτεΐνης στη διατροφή των κρεοπαραγωγών ορνιθίων και που δεν παράγεται σε επαρκείς 

ποσότητες στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εισάγεται, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 

συχνά προβλήματα διαθεσιμότητας και αυξημένου κόστους απόκτησης. Η ανεύρεση επομένως 

εναλλακτικών ζωοτροφών για τα κρεοπαραγωγά ορνίθια, που αποτελούν ένα δυναμικό και συνεχώς 

αναπτυσσόμενο κλάδο στη διατροφή, και οι οποίες θα αντικαταστήσουν μερικώς τις υπάρχουσες 

λύσεις με τρόπο οικονομικότερο και με σημαντικά μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, είναι 

σημαντική για τη βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη της πτηνοτροφίας. 

Μέσα από τη διατριβή αυτή θα γίνει συγκριτική μελέτη της χορήγησης εντομάλευρων προς 

αντικατάσταση ιχθυάλευρου και σογιάλευρου σε κρεοπαραγωγά ορνίθια, αξιολογώντας τα, τόσο με 

βάση την επίδραση τους στην οικονομικότητα της διατροφής, όσο και με της επίδρασή τους στην 

ποσότητα και στην ποιότητα του παραγόμενου κρέατος. Επίσης, θα διερευνηθεί αν η κατανάλωση 

των αλεύρων από έντομα θα επιφέρουν αλλαγές, θετικές ή αρνητικές, στην υγεία των ζώων με βάση 

κλινικούς δείκτες σε εργαστηριακό επίπεδο. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας διδακτορικής διατριβής προβλέπεται να ενισχύσουν τόσο τη διεθνή 

βιβλιογραφία αλλά, τυχόν θετικά αποτελέσματα της διατριβής αυτής θα ήταν ικανά να συμβάλουν 

στην ανάπτυξη της εγχώριας ζωικής παραγωγής, της εκτροφής εντόμων και της εθνικής οικονομίας 

λειτουργώντας ως μέσο για περαιτέρω αξιοποίηση του ζωικού κεφαλαίου. 
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Abstract 

The main goal of the doctoral dissertation is to investigate the use of insect flour from two insects 

(Tenebrio molitor και Helicoverpa armigera) to replace imported protein raw materials, which are 

currently widely used in the diet of farmed broiler chickens. Such protein feed is fishmeal, which is 

currently produced in smaller quantities as a result of declining species catches (e.g. herring), when 

in longer term many species of fish caught are threatened with extinction. Another important protein 

feed is soy flour, which forms today the main source of protein in the diet of broilers and is not 

produced in sufficient quantities in Greece and the European Union, but is mainly imported, resulting 

in frequent availability issues and increased procurement costs. Therefore, finding alternative feeds 

for broiler chickens, which is a dynamic and ever-growing food industry, and which will partially 

replace existing solutions in a more economical and significantly smaller environmental footprint, is 

crucial for the development and the sustainability of the poultry sector. 

Through this dissertation, a comparative study will be made for the administration of insect meal in 

replacement of fishmeal and soybean meal in broiler chickens, evaluating the diet both in terms of 

economy as well as on its effect on the quantity and quality of the meat produced. It will also be 

investigated whether the consumption of insect flours will bring about changes, positive or negative, 

in animal health based on specific clinical indicators at laboratory level. 

The results of this dissertation are intended to enhance both the international literature but also, any 

positive results of this dissertation would contribute to the development of domestic animal 

production, insect breeding and the national economy by acting as a means for further utilization of 

livestock. 


