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ABSTRACT: Algae meal protein can replace up to 50% of corn gluten protein in the diets 

for juvenile Nile tilapia without adverse growth effects. Juvenile rainbow trout fed diet 
contained algae and pea protein concentrate with double phosphorus showed lower mean 
body weight than fish fed the control. The experimental diets did not affect the body 
composition in terms of lipid or ash. There were no effects of the experimental diets on the 
body tissues from any dietary group. The findings suggest that algae hold promises as good 

substitutes of plant protein and/or fish meal in the diets for Nile tilapia or rainbow trout. 
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% 50أوضحت نتائج البحث أنھ یمكن إحالل بروتین الطحالب محل بروتین جلوتین الذرة حتى 

وجد أیضا . نسبة إحالل دون أى تأثیرات معنویة على النمو و األداء و اإلستفادة الغذائیة لألسماك

 مركز بروتین أن أسماك السالمون التي تم تغذیتھا علي علیقة تحتوي على بروتین الطحالب و

. الفاصولیا مضافا إلیھا كمیة مضاعفة من الفوسفور أظھرت نمو منخفض مقارنة بالكنترول 

العالئق التجریبیة لم تؤثر علي تركیب الجسم من اللیبیدات أو الرماد و لم یكن لھا أي تاثیر علي 

ل جیدة للبروتینات من النتائج المتحصل علیھا نجد أن الطحالب تمثل بدائ. أنسجة الجسم المختلفة

  .النباتیة أو مسحوق األسماك في عالئق أسماك البلطي النیلي أو السالمون
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Abstract 

           Algae meal protein can replace up to 50% of corn gluten protein in the 

diets for juvenile Nile tilapia without adverse growth effects. Juvenile 

rainbow trout fed diet contained algae and pea protein concentrate with 

double phosphorus showed lower mean body weight than fish fed the 

control. The experimental diets did not affect the body composition in 

terms of lipid or ash. There were no effects of the experimental diets on 

the body tissues from any dietary group. The findings suggest that algae 

hold promises as good substitutes of plant protein and/or fish meal in the 

diets for Nile tilapia or rainbow trout. 
 


