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Εισαγωγή στα Ενυδρειοπονικά Συστήματα 
Ένα ενυδρειοπονικό σύστημα είναι μια τεχνολογία εντατικής παραγωγής τροφίμων, με βάση το έδαφος 

που χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό υδατοκαλλιέργειας, την καλλιέργεια υδάτινων οργανισμών 

(συνήθως ψάρια), υδροπονίας και καλλιέργειας φυτών χωρίς έδαφος. Το νερό που χρησιμοποιείται για 

να αναπτυχθούν τα ψάρια και τα φυτά ανακυκλοφορεί, όπου τα απόβλητα των ψαριών 

χρησιμοποιούνται ως θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξη των φυτών. Τα ενυδρειοπονικά συστήματα 

είναι εντατικά συστήματα που απαιτούν τον έλεγχο του περιβάλλοντος για να επιτευχθεί η βέλτιστη 

ανάπτυξη και των φυτών και των ψαριών. Με βάση το πώς το νερό ρέει ανάμεσα στα ψάρια και τα 

φυτά, ένα ενυδρειοπονικό σύστημα μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως ζευγαρωτό ή χωριστό.  

Τα ζευγαρωτά συστήματα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε τα φυτά να χρησιμοποιούνται για να καθαρίζουν 

το νερό της καλλιέργειας πριν επιστρέψει στη δεξαμενή με τα ψάρια. Τα χωριστά συστήματα είναι 

σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε το νερό εκτροφής των ψαριών να χρησιμοποιείται για την άρδευση 

των φυτών, αλλά το νερό δεν επιστρέφεται πίσω στη δεξαμενή των ψαριών. Και τα δυο συστήματα 

έχουν τα πλεονεκτήματα τους όπως φαίνεται στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1. Πλεονεκτήματα ζευγαρωτών και χωριστών συστημάτων  

Πλεονεκτήματα ζευγαρωτού συστήματος Πλεονεκτήματα χωριστού συστήματος 

Απλότητα στο σχέδιο και χαμηλότερο κόστος Οι παράμετροι του νερού μπορούν να αλλάξουν 
για τη βέλτιστη καλλιέργεια των φυτών, χωρίς να 
επηρεάζονται τα ψάρια (επιπλέον θρεπτικά 
στοιχεία, pH, θερμοκρασία) 

Πλήρης χρήση των θρεπτικών στοιχείων στο νερό 
(μηδενικά απόβλητα) 

Το σύστημα επηρεάζεται λιγότερο από τη 
συγκομιδή είτε των ψαριών είτε των φυτών 
(μείωση των θρεπτικών στοιχείων ή μείωση 
δυνατότητας φίλτρου) 

Καλλιέργεια φυτών και ψαριών 
Για τη διαχείριση ενός ενυδρειοπονικού συστήματος, είναι απαραίτητες κάποιες βασικές γνώσεις 

βιολογίας για ψάρια και φυτά. Για έναν αγρότη, η καλλιέργεια φυτών και ψαριών μπορεί να θεωρηθεί 

ως ο πιο σημαντικός παράγοντας. Αυτό συμβαίνει επειδή όσο πιο σύντομη η περίοδος καλλιέργειας, 

τόσο πιο σύντομα θα έρθουν τα κέρδη και τόσο λιγότερο ρίσκο υπάρχει να πάει κάτι στραβά. Η 

καλλιέργεια μπορεί να μεγιστοποιηθεί επιλέγοντας τα είδη ψαριών και φυτών που μεγαλώνουν 

γρήγορα, βελτιώνοντας τη διατροφή και ελέγχοντας το περιβάλλον ιδανικά. Η επιλογή γρήγορη 

ανάπτυξη πραγματοποιείται επιλέγοντας προσεκτικά αξιόπιστους παρόχους γόνων ψαριών, αυγών 

ψαριών και σπόρους φυτών. Η διατροφή βελτιστοποιείται επιλέγοντας καλής ποιότητας ιχθυοτροφίες 

και φροντίζοντας τα φυτά να λαμβάνουν επιπλέον συμπληρώματα θρεπτικών στοιχείων στο νερό όταν 

είναι αναγκαίο. Ένας καλός έλεγχος του περιβάλλοντος εκτροφής επιτυγχάνεται με σωστό σχεδιασμό, 

με καλής ποιότητας εξοπλισμό, μερικά εργαλεία ελέγχου του νερού και πολλή τεχνική γνώση και 

εξειδίκευση. 

Βιολογία ψαριών 
Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αύξησης της καλλιέργειας των ψαριών είναι η παραπάνω τροφή, με την 

πρωτεΐνη να είναι το πιο σημαντικό συστατικό (Somerville et al., 2014). Διάφοροι παράμετροι της 

ποιότητας του νερού έχουν επίδραση στο πόσο τα ψάρια τρώνε και πόσο αποτελεσματικά χωνεύουν 

την τροφή τους. Η θερμοκρασία, το διαλυμένο οξυγόνο (DO), το διαλυμένο διοξείδιο του άνθρακα 
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(CO2), το άζωτο (N), το pH και τα στερεά στοιχεία που αποβάλλονται στο νερό είναι μερικοί από τους 

πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία και την ανάπτυξη των ψαριών (Somerville et 

al., 2014; Timmons et al., 2018). Ο Πίνακας 2 συνοψίζει τις παραμέτρους ποιότητας του νερού για την 

ιδανική καλλιέργεια και τα όρια τους για την καλλιέργεια της πέστροφας. Όταν φτάσουν το όριο, τα 

ψάρια είναι σε κίνδυνο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να σταματήσει η παροχή τροφής. 

Το σύστημα νερού πρέπει να αλλαχθεί για καθαρό νερό και να διευθετηθεί η αιτία του προβλήματος.  

• Θερμοκρασία 

Η θερμοκρασία έχει άμεση επίδραση στην αποτελεσματικότητα και την ποσότητα τροφής που μπορεί 

να καταναλωθεί (Timmons et al., 2018). Το εύρος της θερμοκρασίας που τα ψάρια μπορούν να αντέξουν 

έχει να κάνει με το είδος τους. Μέσα σε αυτό το εύρος, όσο υψηλότερη η θερμοκρασία, τόσο 

περισσότερη τροφή μπορεί να καταναλωθεί. Πάνω από την όψιμη θερμοκρασία, η πρόσληψη τροφής 

και η μετατροπή θα μειωθούν με αποτέλεσμα να χαθούν ψάρια (Timmons et al., 2018). 

• Διαλυμένο οξυγόνο (DO)   

Όπως τα ζώα στην ξηρά, έτσι και τα ψάρια χρειάζονται οξυγόνο για να επιβιώσουν. Ενώ υπάρχει άπλετο 

οξυγόνο (O2) στον αέρα, το διαλυμένο οξυγόνο (DO) είναι περιορισμένο μέσα στο νερό. Εξαιτίας αυτού, 

η ρύθμιση της συγκέντρωσης οξυγόνου στο νερό είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που 

πρέπει να ρυθμιστούν. Καθώς ο αέρας περιέχει οξυγόνο, μπορεί να παρασχεθεί στα ψάρια μέσω του 

αέρα. Ωστόσο, με υψηλότερη πυκνότητα εκτροφής, χρειάζονται και υψηλότερες συγκεντρώσεις 

διαλυμένου οξυγόνου για να μεγιστοποιηθεί η καλλιέργεια. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την παροχή 

καθαρού οξυγόνου στο σύστημα (οξυγόνωση). Το οξυγόνο είναι απαραίτητο στα ψάρια για να κινούνται 

και να χωνεύουν την τροφή. Έχει επίδραση και στην πρόσληψη τροφής αλλά και στην απόδοση της 

μεταστροφής της τροφής. Όσο περισσότερη τροφή εισάγεται στο σύστημα, τόσο πιο γρήγορα αδειάζει 

το διαλυμένο οξυγόνο. Αν δεν υπάρχει αρκετό οξυγόνο στο νερό, τα ψάρια μπορεί να πεθάνουν μέσα 

σε μερικά λεπτά. Η θερμοκρασία και η αλατότητα επηρεάζουν την ποσότητα του οξυγόνου που μπορεί 

να διαλυθεί μέσα στο νερό. Με τη χρήση καθαρού οξυγόνου, μπορούν να επιτευχθούν υψηλότερες 

συγκεντρώσεις διαλυμένου οξυγόνου. Το καθαρό οξυγόνο δίνει στον αγρότη τη δυνατότητα να αυξήσει 

την πυκνότητα των ψαριών στο τετραπλάσιο. 

• Διαλυμένο διοξείδιο του άνθρακα 

Όταν το οξυγόνο καταναλώνεται κατά την αναπνοή, παράγεται διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Όταν τα 

επίπεδα του CO2 στον αέρα είναι χαμηλά, είναι εύκολο να μεταφερθεί το CO2 από το νερό στον αέρα. 

Η πρόσθεση του οξυγόνου με τον αέρα (αερισμός) αυτόματα θα είναι αρκετός για να διατηρήσει 

χαμηλά τα επίπεδα του CO2 στο νερό. Αν παρασχεθεί καθαρό οξυγόνο (οξυγόνωση), χωρίς ανταλλαγή 

αερίων με τον αέρα, τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα μπορεί να αυξηθούν στο σύστημα. To 

αυξημένο CO2 περιορίζει την πρόσληψη του οξυγόνου από τα ψάρια και μια συσκευή εξαέρωσης του 

CO2 θεωρείται απαραίτητη (Timmons et al., 2018). 

• Άζωτο (Ν) 

Το άζωτο είναι το κύριο συστατικό της πρωτεΐνης. Οι πρωτεΐνες από την τροφή μετατρέπονται σε μάζα 

σώματος του ψαριού (φιλέτο, κόκαλα, σπλάχνα). Κατά τη διάρκεια της μετατροπής αυτής, 

απελευθερώνεται άζωτο σε μορφή αμμωνίας (NH4). Η αμμωνία είναι τοξική για τα ψάρια. Τα βακτήρια 

μετατρέπουν την τοξική NH4 σε λιγότερο τοξικές μορφές, πρώτα NO2
 και τελικά NO3. Αυτό δείχνει η 
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εικόνα στο Σχήμα 1. Οι συγκεντρώσεις NH4, NO2 και NO3 πρέπει να μετριούνται τακτικά και να 

διατηρούνται σε ασφαλή επίπεδα.  

 

 

Σχήμα  1.  Ο κύκλος του αζώτου σε ένα ενυδρειοπονικό σύστημα (Somerville et al., 2014) 

 

• pH 

Το pH εκφράζει πόσο όξινο ή βασικό είναι το νερό. Το υψηλό ή χαμηλό pH μπορεί να είναι επιβαρυντικό 

για τα ψάρια. Όμως, ο τρόπος που το pH επηρεάζει τις άλλες παραμέτρους ποιότητας του νερού είναι 

αυτό που γενικά βλάπτει τα ψάρια στην υδατοκαλλιέργεια. Για παράδειγμα, η αμμωνία γίνεται 

εξαιρετικά τοξική με ένα pH πάνω από 8  (Timmons et al., 2018). Για να διατηρηθεί το pH σε ασφαλή 

επίπεδα, πρέπει να διατηρείται γύρω στο 7.  

Τα βακτήρια που μετατρέπουν την αμμωνία (από NH4 σε NO3), χαμηλώνουν το pH. Η ανθρακική 

αλκαλικότητα (CO3
2-) εμποδίζει την αλλαγή του pH μέσα στο νερό. Μπορεί να αγοραστεί, για 

παράδειγμα, με τη μορφή στέρεου ανθρακικού ασβεστίου (CaCO3). 225 γρ. CaCO3 ανά κιλό τροφής 

πρέπει να προστίθενται για να διατηρηθεί το pH σε ένα σταθερό επίπεδο (Timmons et al., 2018). 

Χρήσιμα στοιχεία 
Για να αναπληρωθεί η κατανάλωση αλκαλικότητας της μετατροπής του NH4 σε NO3, 225 γρ. CaCO3 

χρειάζεται να προστίθενται ανά κιλό τροφής. 

 

• Στέρεα στοιχεία 

Μετά την πέψη της τροφής, στερεά στοιχεία απελευθερώνονται από τα ψάρια μέσα στο νερό. Αυτό, 

μαζί με τα υπολείμματα τροφών, την άλγη και τα βακτήρια συνεισφέρουν στα στερεά απόβλητα της 

εκτροφής ψαριών που αποβάλλονται στο νερό. Μέρη των στερεών στοιχείων βουλιάζουν και πρέπει να 

μεταφέρονται με τη ροή του νερού στο μηχανικό φιλτράρισμα. Μικρότερα στέρεα στοιχεία μένουν στη 

στήλη του νερού, σχηματίζοντας το σύνολο των στερεών που αποβάλλονται (TSS). Όταν τα επίπεδα των 

στερεών στοιχείων φτάνουν σε υψηλά επίπεδα, μπορούν να φράξουν τα βράγχια των ψαριών (Timmons 

et al., 2018). Το μηχανικό φιλτράρισμα, όπως οι δεξαμενές καθίζησης και τα φίλτρα των τυμπάνων 

μπορούν να απομακρύνουν τα στερεά απόβλητα από το νερό.  
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• Άλλοι παράγοντες 

Οι παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες για να ελέγξουμε την 

καλή ποιότητα του νερού. Εκτός από την ποιότητα του νερού, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που 

επηρεάζουν την απόδοση των ψαριών. Το φως, ο συνωστισμός, οι θόρυβοι, οι παθογόνοι οργανισμοί 

και οι στρατηγικές ταΐσματος είναι παράγοντες που μπορεί να είναι σημαντικοί ανάλογα με το είδος 

που καλλιεργείται.  

 

Πίνακας 2. Παράμετροι ποιότητας νερού για την καλλιέργεια πέστροφας* 

Παράμετρος Εύρος βέλτιστης ανάπτυξης Όρια   

Θερμοκρασία 9-15oC 7- 18oC 

Διαλυμένο O2 6-9 mg/l >5 mg/l 

Διαλυμένο CO2 <20 mg/l <30 mg/l 

Αμμωνία (ΤΑΝ) <0.1 mg/l <0.4 mg/l 

NO2 <1 mg/l <3 mg/l 

NO3 <100 mg/l <400 mg/l 

pH 6-8 6 -8 

TSS <4.5 mg/l <15 mg/l 
*Πηγή: Molleda, 2007; Molony, 2001; Timmons et al., 2018; Woynarovich et al., 2011 

 

Όταν αυτοί παράγοντες διατηρούνται στα πλαίσια των βέλτιστων ορίων, η πρόσληψη τροφής και η 

αποδοτικότητα, άρα και η καλλιέργεια, θα βελτιστοποιηθούν και τα ψάρια θα παραμείνουν ζωντανά. 

Στα ενυδρειοπονικά συστήματα, τα απόβλητα των ψαριών χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια 

φυτών χρησιμοποιώντας το νερό από το σύστημα της υδατοκαλλιέργειας.  

Βιολογία φυτών 
Όπως και τα ψάρια, τα φυτά μεγαλώνουν χρησιμοποιώντας θρεπτικά στοιχεία. Ωστόσο, σε αντίθεση με 

τα ψάρια, τα φυτά λαμβάνουν την ενέργεια τους από τον ήλιο αντί για την τροφή. Ο μηχανισμός 

δημιουργίας αυτής της ενέργειας ονομάζεται φωτοσύνθεση. Η φωτοσύνθεση καταναλώνει CO2 και το 

μετατρέπει σε γλυκόζη, την οποία χρησιμοποιούν ως ενέργεια. Η γλυκόζη δίνει τη δυνατότητα στα φυτά 

να χρησιμοποιούν τα θρεπτικά συστατικά στο νερό για να αναπτυχθούν. Για την ανάπτυξη τους, τα φυτά 

χρειάζονται κυρίως άζωτο (Ν) για να συστήσουν πρωτεΐνες. Εκτός από άζωτο, τα φυτά χρειάζονται και 

φώσφορο (Ρ) για τη διαίρεση των κυττάρων, κάλιο (Κ) για τη μεταφορά της ενέργειας και άλλες 

αντιδράσεις και ασβέστιο για τα τοιχώματα των κυττάρων. Το μαγνήσιο (Mg) και ο σίδηρος (Fe) 

χρησιμοποιούνται για τη χλωροφύλλη, το μόριο που είναι υπεύθυνο για τη φωτοσύνθεση. Ο Πίνακας 3 

δείχνει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά των φυτών και των λειτουργιών τους. Άλλοι παράμετροι που 

επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών είναι οι συγκεντρώσεις θρεπτικών στοιχείων, η θερμοκρασία, η 

υγρασία, το φως, το pH και το διαλυμένο οξυγόνο. Μια σύνοψη του εύρους για την όψιμη ανάπτυξη 

των φυτών δίνεται στον Πίνακα 5.  
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Πίνακας 3. Λειτουργίες των θρεπτικών στοιχείων που χρειάζονται για την ανάπτυξη των φυτών 

Θρεπτικό στοιχείο Λειτουργίες 

Άζωτο (N) Σύνθεση πρωτεϊνών για ανάπτυξη  

Φώσφορο (P) Διαίρεση κυττάρων, σχηματισμός ενεργητικών δομών 

Κάλιο (K) Μεταφορά σακχάρων, σχηματισμός άμυλου, συμπληρωματικός παράγοντας 
των αντιδράσεων ενζύμων, μείωση της ευαισθησίας των φυτών στις ασθένειες 

Ασβέστιο (Ca) Δομικό στοιχείο στα τοιχώματα των κυττάρων, μείωση της ευαισθησίας των 
φυτών στις ασθένειες 

Μαγνήσιο (Mg) Μέρος του μορίου της χλωροφύλλης 

Θείο (S) Σύνθεση βασικών αμινοξέων 

Βόριο (B) Σχηματισμός κυτταρικού τοιχώματος, βλάστηση και επιμήκυνση του σωλήνα 
γύρης, μεταβολισμός και μεταφορά σακχάρων 

Χαλκός (Cu) Επηρεάζει το μεταβολισμό του αζώτου και των υδατανθράκων 

Σίδηρος (Fe) Σύνθεση χλωροφύλλης  

Μαγγάνιο (Mn) Βοηθά στη φωτοσύνθεση 

Μολυβδαίνιο (Mo) Συστατικό του νιτρικού – ένζυμα ρεδουκτάσης και νιτρογενάσης  
Ψευδάργυρος (Zn) Σύνθεση αυξίνης   

 

• Συγκεντρώσεις θρεπτικών συστατικών 

Όταν υπάρχουν περισσότερα θρεπτικά στοιχεία στο νερό, η πρόσληψη τους από τα φυτά γίνεται 

ευκολότερη. Όταν η συγκέντρωση είναι πολύ χαμηλή, η ανάπτυξη των φυτών θα μειωθεί. Το άζωτο (Ν) 

στο νερό μπορεί να είναι με τη μορφή NH4, NO2
- και NO3

- όπως επεξηγήθηκε στη βιολογία των ψαριών. 

Τα φυτά μπορούν να προσλάβουν μερική ποσότητα NH4, αλλά η κύρια μορφή στην οποία τα φυτά 

προσλαμβάνουν άζωτο είναι το NO3
-. Τα φυτά έχουν καλή απόδοση στα ενυδρειοπονικά συστήματα με 

τα επίπεδα του NO3 ανάμεσα στο 10 ανά 150 mg/l, με ένα όψιμο εύρος ανάμεσα σε 40 ως 80 mg/l από 

NO3 (Sallenave, 2016).  

Τα αυξημένα θρεπτικά στοιχεία δεν έχουν πάντα θετικό αποτέλεσμα. Όταν υπάρχει αφθονία ενός 

στοιχείου, ίσως μειωθεί η πρόσληψη άλλων θρεπτικών στοιχείων. Για παράδειγμα, η υπερβολική 

ποσότητα φωσφόρου μπορεί να μειώσει ή να μπλοκάρει την απορρόφηση του καλίου, του χαλκού και 

του σιδήρου (Goddek et al., 2019). Οι σχέσεις των θρεπτικών στοιχείων παρουσιάζονται στο Σχήμα 2. 

Υπάρχουν διαθέσιμες διαφορετικές λύσεις που τα περιλαμβάνουν όλα και εξισορροπούν τα θρεπτικά 

στοιχεία. Τα φυτά με πράσινο φύλλωμα χρειάζονται μικρότερες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων σε 

σύγκριση με τα φρούτα. Η αγωγιμότητα ηλεκτρισμού είναι ένας τρόπος μέτρησης της συνολικής 

συγκέντρωσης θρεπτικών στοιχείων, που χρησιμοποιείται για να εκφράσει τις συνολικές απαιτήσεις σε 

θρεπτικά στοιχεία. Για παράδειγμα, η αγωγιμότητα ηλεκτρισμού ποικίλει από 1.2 ως 3.0 dS/m στο 

μαρούλι και την ντομάτα.  
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Σχήμα  2. Οι συνεργίες και οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στα ιόντα. Τα συνδεδεμένα ιόντα παρουσιάζουν ανταγωνιστικές ή 
συνεργατικές σχέσεις σύμφωνα με την κατεύθυνση του βέλους (Goddek et al., 2019) 

Η θερμοκρασία ρυθμίζει το ρυθμό φωτοσύνθεσης και συνεπώς την ταχύτητα με την οποία ένα φυτό 

μπορεί να μεγαλώσει. Η φωτοσύνθεση αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας περίπου στους 25oC. 

Μετά από αυτή τη θερμοκρασία η φωτοσύνθεση σταματά και τα περισσότερα φυτά πεθαίνουν (Σχήμα 

3).  

 

 

Σχήμα  3. Ρυθμός φωτοσύνθεσης με την αύξηση θερμοκρασίας 

• Υγρασία 

Η υγρασία επηρεάζει την ταχύτητα με την οποία το νερό και τα θρεπτικά στοιχεία μπορούν να 

προσληφθούν από το φυτό. Όταν το νερό εξατμίζεται στα φύλλα, προσλαμβάνεται από τις ρίζες. 

Υπάρχει μια όψιμη ταχύτητα στην οποία η υψηλότερη ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί. Η απαραίτητη 

υγρασία για τη σωστή ταχύτητα στην οποία το νερό εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Κατά μέσο όρο, 

Ανταγωνισμός Συνεργία 

Θερμοκρασία 

Ρυθμός 

φωτοσύνθεσης 
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συστήνεται μια υγρασία 60-75%. Η υγρασία θα πρέπει να διατηρείται κάτω από το 70-80% για να 

αποτραπεί η συμπύκνωση που οδηγεί σε προβλήματα με μύκητες (Baudoin et al., 2013).  

• Φως (μήκος κύματος και πυκνότητα) 

Το φως έχει διαφορετικά μήκη κύματος, αυτό γίνεται εμφανές από το ότι έχει διαφορετικά χρώματα. Η 

Φωτοσύνθεση μπορεί να εμφανιστεί σε ένα εύρος ανάμεσα από 400-700nm. Το βασικό μόριο που είναι 

υπεύθυνο για τη φωτοσύνθεση, η χλωροφύλλη Α, έχει ιδανικά μήκος κύματος από 440 και 675nm. Όταν 

χρησιμοποιείται τεχνητός φωτισμός, το φως θα έπρεπε να είναι ανάμεσα σε αυτό το εύρος ή σε αυτά 

τα συγκεκριμένα μήκη κύματος.  

Εκτός από μήκος κύματος, το φως έχει και συγκεκριμένη πυκνότητα. Όταν η πυκνότητα του φωτός δεν 

είναι επαρκής, το φυτό δε θα αναπτυχθεί σωστά. Όταν η πυκνότητα είναι πολύ υψηλή, το φυτό δε θα 

μεγαλώσει. Διαφορετικά φυτά έχουν διαφορετικές απαιτήσεις ως προς την πυκνότητα του φωτός 

(Πίνακας 4). Η πυκνότητα του φωτός θα έπρεπε να είναι ανάμεσα σε 3 και 18 mol/m2d ανάλογα τη 

σοδειά.  

 

Πίνακας 4. Προτιμώμενη πυκνότητα φωτός διαφορετικών ειδών καλλιέργειας. 

Είδος καλλιέργειας  Πυκνότητα 
φωτός 
(mol/m2d) 

Φυσικό παράδειγμα 

Καλλιέργειες 
χαμηλού φωτισμού 

3-6 Συννεφιασμένη μέρα το χειμώνα (3-5 
mol/m2d) 

Καλλιέργειες μέτριου 
φωτισμού 

6-12 Ηλιόλουστη μέρα το χειμώνα (5-10 
mol/m2d) 

Καλλιέργειες υψηλού 
φωτισμού 

12-18 Συννεφιασμένη μέρα το καλοκαίρι (10-15 
mol/m2d) 

Καλλιέργειες πολύ 
υψηλού φωτισμού 

18 Ηλιόλουστη μέρα το καλοκαίρι (20-30 
mol/m2d) 

 

• pH 

Το pH είναι σημαντικό όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων. Όταν το pH είναι πάρα 

πολύ υψηλό, τα θετικά ιόντα μπορούν να συνδεθούν ως (υδρ)οξείδια καθιστώντας τα ακατάλληλα να 

προσληφθούν από τα φυτά. Επίσης, το ασβέστιο μπορεί να συνδεθεί με το φώσφορο κάνοντας τα και 

τα δυο ακατάλληλα για πρόσληψη από το φυτό. Όταν το pH είναι πάρα πολύ χαμηλό, η θειική ένωση 

μπορεί να μειωθεί σε σουλφίδιο, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να συνδεθεί με άλλα στοιχεία. Το 

αντίκτυπο του pH στη διαθεσιμότητα του θρεπτικού στοιχείου φαίνεται στο Σχήμα 4. Το pH πρέπει να 

διατηρείται κάτω από 7, με βέλτιστο επίπεδο το 5.5 (Baudoin et al., 2013; Goddek et al., 2019). 
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Σχήμα  4. Διαθεσιμότητα θρεπτικού στοιχείου σε διαφορετικές τιμές pH (Somerville et al., 2014) 

 

Μια πρόκληση στα ενυδρειοπονικά συστήματα είναι να βρεθεί η ισορροπία ανάμεσα στα βέλτιστα pH. 
Το βέλτιστο pH για τα φυτά είναι το 5.5 (Goddek et al., 2019), τα ψάρια αποδίδουν καλύτερα σε pH 7 
και τα βακτήρια στο βιολογικό φίλτρο σε pH 7.2-8.2 (Timmons et al., 2018). Υπάρχουν δυο επιλογές 
αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος. Η μια είναι να διατηρηθεί το σύστημα σταθερό περίπου σε pH 
7, όπου τα φυτά, τα ψάρια και τα βιολογικά φίλτρα μπορούν να μεγαλώσουν. Αυτό ίσως έχει ως 
αποτέλεσμα μειωμένη αποδοτικότητα του βιολογικού φίλτρου και μειωμένη ανάπτυξη των φυτών. Μια 
άλλη επιλογή είναι να διατηρηθεί το σύστημα της υδατοκαλλιέργειας σε pH 7-7.5 και να μειωθεί το pH 
του νερού με ένα οξύ πριν το νερό εισέλθει στο ενυδρειοπονικό σύστημα. Αυτό διασφαλίζει 
υψηλότερες τιμές ανάπτυξης και την ποιότητα των φυτών (Timmons et al., 2018).  
 

• Διαλυμένο οξυγόνο 

Το διαλυμένο οξυγόνο είναι ένα από τα θεμελιώδη συστατικά για την ανάπτυξη των φυτών σε ένα 

ενυδρειοπονικό σύστημα καθώς επηρεάζει την πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων από τις ρίζες. Τα 

επίπεδα του διαλυμένου οξυγόνου πάνω από 3 mg/l είναι αναγκαία στο σύστημα για να αποφευχθεί 

το σάπισμα στις ρίζες και να υπάρχει η δυνατότητα πρόσληψης θρεπτικών στοιχείων από τις ρίζες των 

φυτών (Somerville et al., 2014). 

 

Πίνακας 5. Περιβαλλοντικοί παράμετροι για τη βέλτιστη ανάπτυξη των φυτών. 

Παράμετρος Εύρος βέλτιστης ανάπτυξης 

NO3  40-80 mg/l 
Αγωγιμότητα ηλεκτρισμού Ανάλογα με το είδος  

Θερμοκρασία 25oC 

Υγρασία 60-75% 
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Φως (μήκος κύματος) 400-700nm 
Φως (πυκνότητα) Ανάλογα με το είδος 

pH 5.5-6.5 

Οξυγόνο >3 mg/l 

 

Συστατικά μιας φάρμας ενυδρειοπονικών συστημάτων 
Εκτός από τη βιολογία, είναι απαραίτητες και οι γνώσεις για τα συστατικά μιας φάρμας 

ενυδρειοπονικών συστημάτων. Δίνονται μερικές επιλογές ανά τύπο συστατικού, 

συμπεριλαμβανομένης και της εξήγησης διαφορετικών υδροπονικών συστημάτων. 

Δεξαμενή ψαριών 

Υλικά 
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των δεξαμενών, οι σωλήνες και άλλα συστατικά του 

συστήματος είναι σημαντικά. Τα μέταλλα θα πρέπει να αποφεύγονται επειδή διαβρώνονται και μπορεί 

να καταλήξουν μέσα στο νερό. Το πλαστικό ή οι γυάλινες ίνες είναι ένα παράδειγμα ενός αδρανούς, 

ανθεκτικού υλικού με μεγάλη διάρκεια ζωής (Somerville et al., 2014). Μια ξύλινη επένδυση με πλαστικό 

ή γυάλινες ίνες την κάνουν ανθεκτική στο νερό, παρέχοντας έτσι μια φθηνότερη επιλογή που μπορεί 

επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία δεξαμενών για ψάρια και φυτά. Από πλαστικά, το 

πολυαιθυλένιο (ΡΕ) και το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) χρησιμοποιούνται ευρέως. Υφίστανται 

συγκόλληση και κολλάνε μαζί αντίστοιχα. Η κόλλα που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι φιλική προς 

τα ψάρια, καθώς μερικά είδη κόλλας περιέχουν χημικά που μπορεί να εκπλυθούν μέσα στο νερό και να 

σκοτώσουν τα ψάρια. Οι σωλήνες από PVC προτιμώνται, επειδή δεν είναι ακριβοί, είναι ασφαλείς για 

τα ψάρια και την κατανάλωση των ψαριών και οι συνδέσεις είναι εύκολες.  

Δεξαμενές καλλιέργειας 
Όταν σχεδιάζετε μια φάρμα, ο αριθμός των δεξαμενών καλλιέργειας βασίζεται στο χρόνο καλλιέργειας 
των ψαριών σας και πόσο συχνά τα ψάρια μπορούν να αποθηκευτούν. Τα βήματα αναλύονται στο 
παρακάτω παράδειγμα για την καλλιέργεια της πέστροφας.  
 
Παράδειγμα: 
Χρειάζονται 26 εβδομάδες για την πέστροφα να μεγαλώσει από 10 σε 400 γραμ. 100 πέστροφες των 10 
γραμ. χρειάζονται μια μικρότερη δεξαμενή σε σύγκριση με 100 πέστροφες των 400 γραμ. Για να μειωθεί 
το μέγεθος της φάρμας, οι πέστροφες θα ξεκινήσουν σε μια μονή φάρμα. Όταν θα είναι γύρω στα 35 
γραμ.  (6 εβδομάδες), τοποθετούνται σε 2 δεξαμενές. Όταν οι πέστροφες είναι γύρω στα 125 γραμ.  (15 
εβδομάδες), θα μπουν σε 4 δεξαμενές μέχρι να φτάσουν το μέγεθος των 400 γραμ. Αυτό παρουσιάζεται 
στον Πίνακα 6. Μια νέα παρτίδα από πέστροφες φτάνει κάθε 9 εβδομάδες. Η δεύτερη παρτίδα θα 
συμπέσει με τον κύκλο ανάπτυξης της πρώτης παρτίδας κλπ. Όταν φτάσει η 5η παρτίδα, η πρώτη 
παρτίδα θα έχει αναπτυχθεί πλήρως και θα έχει γίνει η συγκομιδή τους. Στην εβδομάδα 27, υπάρχουν 
4 διαφορετικές παρτίδες στη φάρμα ταυτόχρονα, που καταλαμβάνουν 11 δεξαμενές (4+4+2+1). Αυτός 
είναι ο ελάχιστος αριθμός δεξαμενών που χρειάζεται. Αυτή είναι επίσης η φάση όπου δίνεται η 
περισσότερη τροφή στα ψάρια, που είναι και το μέγιστο φορτίο τροφής. Με βάση αυτό το διατροφικό 
φορτίο μπορεί να χτιστεί ένα σύστημα, ή η ποσότητα ψαριών ανά παρτίδα μπορεί να προσαρμοστεί 
στο μέγιστο φορτίο τροφής αυτή τη στιγμή.  
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Πίνακας 6. Σχέδιο παραγωγής για την ανάπτυξη της πέστροφας από 10 σε 400 g 

Εβδομάδ
α 

1 3 6 9 1
2 

15 1
8 

2
1 

24 2
7 

30 33 36 3
9 

42 45 48 5
1 

5
4 

Παρτίδα 1 1 Δεξαμενή 2 Δεξαμενές 4 Δεξαμενές 
   

Παρτίδα 5 
 

Παρτίδα 2 
   

1 Δεξαμενή 2 Δεξαμενές 4 Δεξαμενές 
   

Παρτίδα 6 
Παρτίδα 3 

      
1 Δεξαμενή 2 Δεξαμενές 4 Δεξαμενές 

   

Παρτίδα 4 
         

1 Δεξαμενή 2 Δεξαμενές 4 Δεξαμενές 

 

Δεξαμενές απομόνωσης 
Καθώς όλες οι δεξαμενές συνδέονται με τον ίδιο εξοπλισμό φιλτραρίσματος, όλα τα ψάρια συνδέονται 

μέσω του νερού. Αν μια νέα παρτίδα ψαριών φτάσει με κάποια μόλυνση ή κάποιο παράσιτο, αυτό 

μπορεί να διαδοθεί στα άλλα ψάρια. Άρα είναι χρήσιμο να παρακολουθούνται τα ψάρια σε μια 

ξεχωριστή δεξαμενή απομόνωσης για μια περίοδο δύο έως τεσσάρων εβδομάδων. Κατά την περίοδο 

αυτή τα ψάρια ελέγχονται για παράσιτα και ασθένειες και παρέχεται θεραπεία όταν κρίνεται 

απαραίτητο. Αν τα ψάρια περάσουν από την περίοδο απομόνωσης χωρίς καθόλου σημάδια ασθένειας 

ή παράσιτων, τότε εισάγονται στο σύστημα και μοιράζονται το ίδιο νερό με τα άλλα ψάρια.  

Δεξαμενές καθαρισμού 

Μέσα στα συστήματα RAS υπάρχουν συγκεκριμένα βακτήρια που παράγουν συστατικά τα οποία 

καταλήγουν σε μια γεύση χώματος ή μούχλας. Αυτά τα συστατικά μπορεί να συγκεντρωθούν στα ψάρια 

καταλήγοντας σε αλλοιώσεις. Για να μειωθεί αυτή η γεύση, τα ψάρια «ξεπλένονται». Αυτό γίνεται 

βάζοντας τα ψάρια σε μια δεξαμενή καθαρισμού που δε συνδέεται με το ενυδρειοπονικό σύστημα. Το 

νερό στη δεξαμενή δεν ανακυκλώνεται αλλά ανανεώνεται συνεχώς, επομένως εκκαθαρίζονται τα 

στοιχεία αυτά από το σύστημα. Το νερό από αυτές τις δεξαμενές μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο 

σύστημα ανακύκλωσης νερού, προλαμβάνοντας την υπερβολική χρήση του νερού.  

Θεραπεία του νερού 

Μηχανικό φιλτράρισμα 
Τα μηχανικά φίλτρα χρησιμοποιούνται για να απομακρύνουν τα στερεά στοιχεία από το σύστημα. Ο 

έλεγχος των στερεών στοιχείων στα συστήματα RAS και τα ενυδρειοπονικά συστήματα είναι πολύ 

σημαντικός, καθώς η συγκέντρωση στερεών στοιχείων έχει ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της 

ποιότητας του νερού, πράγμα που επηρεάζει τα ψάρια, τα βιολογικά φίλτρα και τα φυτά. Οι αρνητικές 

επιπτώσεις προκαλούνται κυρίως από τη γρήγορη ανάπτυξη ετερότροφων βακτηρίων που τρέφονται 

με τα στερεά στοιχεία και καταναλώνουν οξυγόνο (Timmons et al., 2018). Σε αυτή την αναφορά 

προτείνονται δυο μέθοδοι απομάκρυνσης των στερεών, μια δεξαμενή καθίζησης και ένα φίλτρο 

τυμπάνου. Αυτοί οι μέθοδοι λειτουργούν με διαφορετικούς τρόπους.  

Μια δεξαμενή καθίζησης (όπως στο Σχήμα 5) λειτουργεί με τη βαρύτητα. Το νερό ρέει χωρίς να 

διοχετεύεται μέσα στη δεξαμενή με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει καμία αναταραχή. Τα στέρεα 

στοιχεία θα βυθιστούν στον πάτο και θα παραμείνουν εκεί, ενώ το καθαρό νερό θα συνεχίσει.  

 

http://www.yeah-project.com/
mailto:info@yeah-project.com


 

16 | P a g e  
 
www.yeah-project.com                       

  info@yeah-project.com 

 

 

 

 

Σχήμα 5. Λεκάνη καθίζησης (Lekang, 2013) 

 

Ένας άλλος τύπος μηχανικού φιλτραρίσματος είναι με τη χρήση σίτας για φίλτρο (Σχήμα 6). Τα 

μεγαλύτερα κομμάτια σε σχέση με τη σίτα δεν μπορούν να τη διαπεράσουν, ενώ το νερό μπορεί να 

συνεχίζει. Ένα φίλτρο τυμπάνου (Σχήμα 7) είναι ένα παράδειγμα τέτοιου φιλτραρίσματος. Το νερό 

περνάει το πλέγμα, παγιδεύοντας τα στερεά στοιχεία. Όταν το πλέγμα φράζει, υπάρχει ένα αυτόματο 

σύστημα που το καθαρίζει και απομακρύνει τα στέρεα από το σύστημα. Το ελάχιστο μέγεθος των 

σωματιδίων που αφαιρούνται μπορεί να προσαρμοστεί. Γενικά, χρησιμοποιείται πλέγμα 60 µm. 

 

 

Σχήμα 6. Στατική σίτα (Lekang, 2013) 
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Σχήμα  7. Εσωτερική όψη ενός φίλτρου τυμπάνου και μηχανισμού έκλυσης 

 

Βιολογικό φιλτράρισμα 
Τα ψάρια αποβάλλουν NH4 ως απορρίμματα. Ένα σύστημα που αποκαλείται βιολογικό φιλτράρισμα 

περιλαμβάνει διαδικασίες που μετατρέπουν την τοξική αμμωνία σε NO2 και NO3 όπως αναλύθηκε στο 

κομμάτι της βιολογίας των ψαριών σε αυτό το υλικό. Παραδείγματα βιολογικού φιλτραρίσματος είναι 

η κινητή κλίνη βιοαντιδραστήρα (Μoving Βed Βioreactor - MBBR) και το φίλτρο διάχυσης. Στην 

παρουσία αμμωνίας και οξυγόνου, τα βακτήρια σχηματίζονται φυσικά σε κάθε είδος υποστρώματος. 

Αυτό θα συμβεί όχι μόνο στα βιολογικά φίλτρα, αλλά και μέσω των επιφανειών ολόκληρου του 

συστήματος. Για να προωθηθεί αυτό, τα βιολογικά φίλτρα εφαρμόζουν τεχνικές για να αυξήσουν την 

ποσότητα του υποστρώματος ανά όγκο.  

Η κινητή κλίνη βιοαντιδραστήρα (MBBR) δουλεύει με σφαιρίδια μετάδοσης (Σχήμα 8). Αυτά κινούνται 

ελεύθερα στο νερό και διατηρούνται καθαρά χτυπώντας το ένα πάνω στο άλλο. Αέρας διοχετεύεται 

από πέτρες αερισμού, για παράδειγμα, για να συνεχίσει η κίνηση του νερού και η παροχή οξυγόνου. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης για τα βακτήρια.  
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Σχήμα 8. Κινητή κλίνη βιοαντιδραστήρα και η μετάδοση στο εσωτερικό 

Ένα φίλτρο διάχυσης (Σχήμα 9Α) είναι μια στήλη γεμάτη με (θρεπτικά) υλικά. Το νερό κατανέμεται 

ισόποσα στην κορυφή και διαχέεται προς τα κάτω στα υλικά. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει άπλετο 

οξυγόνο για να αναπτυχθούν τα βακτήρια. Όταν συνδυάζονται με ένα σύστημα εξαερισμού, τα φίλτρα 

διάχυσης  μπορούν ακόμη να χρησιμοποιηθούν για μεταφορά αερίων (Σχήμα 9Β).  

 

Σχήμα 9. Πύργος διάχυσης και συνδυασμός με μεταφορά αερίων (Lekang, 2013) 
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Μεταφορά αερίων 
Τα ψάρια χρησιμοποιούν οξυγόνο και απελευθερώνουν διοξείδιο του άνθρακα στο νερό. Αυτό 

αντισταθμίζεται από μια μεταφορά αερίων από το νερό και τον αέρα. Όπως αναλύθηκε στο σημείο 

διάλυσης του διοξειδίου του άνθρακα στο κομμάτι για τη βιολογία των ψαριών, η απομάκρυνση του 

από το νερό είναι πιο εύκολη σε σχέση με την πρόσθεση οξυγόνου. Όταν χρησιμοποιείται αέρας για την 

αύξηση της συγκέντρωσης οξυγόνου (αερισμός), οι συγκεντρώσεις CO2 θα είναι χαμηλές. Όταν καθαρό 

οξυγόνο χρησιμοποιείται για να προστεθεί οξυγόνο στο νερό (οξυγόνωση) τότε είναι απαραίτητη μια 

ανταλλαγή αερίων με τον αέρα για να απομακρυνθεί το διοξείδιο του άνθρακα από το νερό (Timmons 

et al., 2018). 

Η μεταφορά αερίου συμβαίνει οπουδήποτε ο αέρας συναντά νερό. Για να βοηθηθεί η μεταφορά 

φυσικού αερίου, το νερό μπορεί να διαδοθεί σε μια ευρύτερη περιοχή. Αυτό συμβαίνει στα φίλτρα 

διάχυσης ή τους εξαερωτές CO2 (Σχήμα 10).  

 

 

Σχήμα 10. Εικόνα εξαερωτή CO2 από ψηλά 

 

Ένας άλλος τρόπος για να διοχετευτούν φυσαλίδες αέρα ή οξυγόνου στο νερό είναι χρησιμοποιώντας 

πέτρες αερισμού, για παράδειγμα. Αυτή η μέθοδος, όμως, είναι λιγότερο αποτελεσματική 

(αποδοτικότητα 3-7%) για τη μεταφορά οξυγόνου (Timmons et al., 2018) και όταν χρησιμοποιείται 

αέρας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μέχρι βάθος 1,5 μέτρων. Κάτω από αυτό το βάθος, θα 

μεταφερθεί στο νερό και το N2 που υπάρχει στον αέρα, και αυτό δε θα είναι καλό.  

Ένας αποτελεσματικός τρόπος έγχυσης αέριου οξυγόνου στο νερό είναι με τη χρήση ενός κώνου 

οξυγόνου (Σχήμα 11). Οι κώνοι οξυγόνου έχουν αποδοτικότητα 95-100% φτάνοντας τιμές 30-90 mg/l 

(Timmons et al., 2018). 
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Σχήμα 11. Κώνος οξυγόνου 

Εκτός από τα φίλτρα διάχυσης και τους εξαερωτές CO2, τις πέτρες αερισμού και τους κώνους 

οξυγόνου, μια συνηθισμένη τεχνική για την πρόσθεση οξυγόνου στο νερό είναι οι οξυγονωτές 

χαμηλής ισχύος (LHO). Οι LHO συνδυάζουν την τεχνική των φίλτρων διάχυσης και των εξαερωτών CO2 

με την πρόσθεση αέριου οξυγόνου. Με τη χρήση αέριου οξυγόνου, το ύψος της στήλης μπορεί να 

μειωθεί. Αυτό είναι σημαντικό για τη μείωση του ύψους άντλησης ή για τη χρήση ροής με τη 

βαρύτητα. Ένα παράδειγμα LHO με εξήγηση παρουσιάζεται στο Σχήμα 12.   

 

Σχήμα 12. Μονάδα εξαερωτή χαμηλής ισχύος (LHO). Το νερό ρέει μέσα σε μια σκάφη ή πιάτο συλλογής (Α), μέσω ενός 
διάτρητου πιάτου διανομής (Β), και οξυγονώνεται στους θαλάμους (C), καθώς το αέριο ρέει από την οπή εισόδου του αερίου 
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(D), μέσω ανοιγμάτων ανάμεσα στους θαλάμους (Ε), στην οπή εξόδου του αερίου (F), όπου το υπερβολικό αέριο 
μετατρέπεται σε φυσαλίδες κάτω από το νερό. Το νερό υπάρχει στη βάση της μονάδας (G) (Timmons et al., 2018) 

Φιλτράρισμα λεπτών στερεών στοιχείων 
Στην ανακυκλωμένη υδατοκαλλιέργεια (RAS) και τα ενυδρειοπονικά συστήματα, τα βακτήρια 

(συμπεριλαμβανομένων και των παθογόνων) και τα λεπτά στερεά συστατικά (<60µm) δεν μπορούν να 

απομακρυνθούν μόνο με μηχανικό φιλτράρισμα. Οι υπερχειλιστές πρωτεϊνών, η οζονοποίηση και η 

υπεριώδης ακτινοβολία (UV) είναι τεχνικές που μπορούν να διαλύσουν τα λεπτά στέρεα στοιχεία και 

να σκοτώσουν τα παθογόνα βακτήρια που βρίσκονται μέσα στο νερό.  

Επεξεργασία ιλύος (λυματολάσπη) 
Με τη μηχανική επεξεργασία συλλέγουμε τα στερεά στοιχεία ή τη λυματολάσπη από το σύστημα. Η 
ιλύς περιέχει πολλά θρεπτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών. Περιέχει 
εκτός άλλων και P, K, Ca, Fe, Mg, Mn (Timmons et al., 2018). Είναι, λοιπόν, σπατάλη να ξεπλένεται η 
λυματολάσπη μέσα στον αγωγό διάθεσης υγρών αποβλήτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας ως 
λίπασμα στη γεωργία χρησιμοποιώντας χώμα. Μέσα στο έδαφος, τα βακτήρια και τα σκουλήκια θα 
μετατρέψουν τη λυματολάσπη με τέτοιο τρόπο που τα φυτά θα είναι σε θέση να προσλάβουν αυτά τα 
θρεπτικά στοιχεία. Αυτές οι διαδικασίες μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν στα ενυδρειοπονικά 
συστήματα για να καταστήσουν τα θρεπτικά στοιχεία διαλυτά και διαθέσιμα για την ανάπτυξη των 
φυτών σε καλλιέργειες χωρίς χώμα. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται ανοργανοποίηση, και ο 
αντιδραστήρας ονομάζεται αντιδραστήρας ανοργανοποίησης.  
 
 

Παράδειγμα ανακυκλωμένου συστήματος υδατοκαλλιέργειας 
Ένα παράδειγμα του πώς το νερό, ο αέρας και τα ψάρια κινούνται σε ένα σύστημα 

υδατοκαλλιέργειας/ενυδρειοπονίας παρουσιάζεται στο Σχήμα 13.  Πρώτα, νερό καλής ποιότητας 

μπαίνει στις δεξαμενές των ψαριών. Μέσα στη δεξαμενή, οξυγόνο θα καταναλωθεί από τα ψάρια και 

θα παραχθούν αμμωνία, διοξείδιο του άνθρακα και στερεά στοιχεία. Το μολυσμένο νερό ρέει προς μια 

συσκευή μηχανικού φιλτραρίσματος (φίλτρο τυμπάνου). Αυτή η συσκευή αφαιρεί τα περισσότερα 

στερεά σωματίδια από το νερό. Μετά το μηχανικό φιλτράρισμα, το νερό μεταφέρεται σε μια συσκευή 

βιολογικού φιλτραρίσματος (κινητή κλίνη βιοαντιδραστήρα). Αυτή η συσκευή μετατρέπει την τοξική 

αμμωνία σε ένα λιγότερο τοξικό νιτρικό άλας. Για αυτή την αντίδραση, είναι απαραίτητο το οξυγόνο, το 

οποίο διοχετεύεται με τους συμπιεστές αέρα με φυσαλίδες αέρα μέσα στο νερό. Μετά την 

απομάκρυνση της αμμωνίας, το διαλυμένο διοξείδιο του άνθρακα θα αφαιρεθεί από το νερό με έναν 

απογυμνωτή. Ο εξαερισμός του δωματίου είναι συνδεδεμένος με τον απογυμνωτή του διοξειδίου του 

άνθρακα. Από εκεί το νερό συλλέγεται σε μια δεξαμενή (αριθμός 5). Η δεξαμενή είναι το χαμηλότερο 

σημείο μέσα στο σύστημα και έχει χώρο για αντλίες. Μέχρι τώρα, το νερό έχει μετακινηθεί 

χρησιμοποιώντας τη βαρύτητα. Από εδώ, το νερό μπορεί να αντληθεί στο χώρο των φυτών για άρδευση. 

Άλλες πρόσθετες τεχνικές επεξεργασίας περιλαμβάνουν την επεξεργασία τμημάτων του νερού από 

υπερχειλιστές πρωτεϊνών και οζονοποίηση για την απομάκρυνση των λεπτών στερεών στοιχείων, ή 

ψύχοντας ή θερμαίνοντας το νερό. Πριν αντληθεί το νερό στις δεξαμενές των ψαριών, ένας κώνος 

οξυγόνου διασφαλίζει ότι υπάρχει αρκετό οξυγόνο για τα ψάρια. Σε μεγάλες φάρμες, το οξυγόνο 

αποθηκεύεται σε μεγάλες δεξαµενές κρυογόνων, γνωστές με την ονομασία δεξαμενές LOX 

Καινούριο νερό από μια γεώτρηση θερμαίνεται πρώτα στη σωστή θερμοκρασία και εισάγεται στο 

σύστημα απευθείας μετά τη δεξαμενή των ψαριών. Αυτό διασφαλίζει ότι το νερό αναμειγνύεται σωστά 
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και αναστέλλει τις ξαφνικές αλλαγές στο νερό που θα μπει στις δεξαμενές των ψαριών. Πριν τη 

συγκομιδή, τα ψάρια μπαίνουν σε μια δεξαμενή καθαρισμού. Αυτή είναι μια δεξαμενή όπου το νερό 

ανακυκλώνεται ελάχιστα έως καθόλου, για να αφαιρεθεί η γεύση λάσπης. Το νερό από αυτό το σύστημα 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ξαναγεμίσει το νερό που προκύπτει από το σύστημα καλλιέργειας των 

ψαριών.  

 

 

Σχήμα 13. Διάγραμμα ροής ενός συστήματος υδατοκαλλιέργειας (σχέδιο από Landing) 

 

Υδροπονικά συστήματα 
Υπάρχουν διάφορα υδροπονικά συστήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα ενυδρειοπονικά 

συστήματα αποτελεσματικά. Η επιλογή υδροπονικού συστήματος σε μια συγκεκριμένη κατάσταση 

εξαρτάται από την τεχνική ικανότητα των χρηστών, το επίπεδο επενδύσεων, το είδος της καλλιέργειας 

(υψηλής ή χαμηλής θρεπτικής αξίας), εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες (εποχές, εναλλαγές 

θερμοκρασίας) και το επίπεδο έντασης που χρειάζεται σε σχέση με το διαθέσιμο χώρο. Κάποια κοινά 

υδροπονικά συστήματα είναι:  

• Καλλιέργεια σε λεπτό στρώμα θρεπτικού διαλύματος (Nutrient film technique - NFT)  

• Επιλέουσα υδροπονία (Floating raft technique) 

• Συστήματα με υπόστρωμα (Media based system) 

• Σύστημα δίσκων άρδευσης Ebb and Flow (Ebb and flow table system) 
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Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των συστημάτων περιλαμβάνονται για κάθε σύστημα στον 

Πίνακα 7 (NFT), Πίνακα 8 (Floating raft), Πίνακα 9 (Media based systems) και Πίνακα 10 (Ebb and flow 

tables). 

 

Καλλιέργεια σε λεπτό στρώμα θρεπτικού διαλύματος  
Η καλλιέργεια σε λεπτό στρώμα θρεπτικού διαλύματος (NFT) είναι ένα κοινό σύστημα που εφαρμόζεται 

στην υδροπονία. Περιλαμβάνει το κρέμασμα των ριζών σε ένα κανάλι (Σχήμα 14) & (Σχήμα 15) μέσω 

του οποίου ρέει νερό με θρεπτικά στοιχεία. Αυτό διατηρεί επαφή ανάμεσα στο πλούσια σε θρεπτικά 

συστατικά νερό από τις δεξαμενές των ψαριών και στις ρίζες των φυτών. Με μια κλίση 1 ή 2%, το νερό 

από τις δεξαμενές των ψαριών ρέει λόγω της βαρύτητας από τη μια άκρη του καναλιού μέχρι την άλλη 

διαπερνώντας όλες τις ρίζες των φυτών. Μια ταχύτητα ροής <57 λίτρα την ώρα προτείνεται για να 

διασφαλιστεί η κατάλληλη εξαγωγή των θρεπτικών στοιχείων από το νερό από τις αιωρούμενες ρίζες 

των φυτών. Για να μην χρησιμοποιηθούν όλα τα θρεπτικά συστατικά στη μέση του καναλιού, το μήκος 

του πρέπει να είναι το πολύ 9 μέτρα. Το κανάλι πρέπει να προστατεύεται από το φως για να μην 

αναπτυχθεί άλγη. Μπορούν να φυτευτούν σπόροι στα συστήματα NFT με τη χρήση διχτυωτών 

γλαστρών/ γλαστρών καλλιέργειας (Σχήμα 14) που περιέχουν θρεπτικά υλικά όπως ίνες καρύδας, 

ελαφρόπετρα ή λιθοβάμβακα.  

Παράδειγμα:  

Ένα απλό σύστημα PVC NFT μπορεί να δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας σωλήνες PVC 10cmØ με τρύπες 

περίπου 5cmØ, με βάση το μέγεθος των γλαστρών. Η απόσταση ανάμεσα στις τρύπες βασίζεται στο 

είδος του φυτού και το μέγεθός του, με μια απόσταση μέσο όρο περίπου 40 εκ. Τα φυτά με φρούτα 

χρειάζονται περισσότερο χώρο επειδή χρειάζονται περισσότερο φως για τους καρπούς των φρούτων 

(Somerville et al., 2014). Ένας μικρότερος σωλήνας (5cm Ø) στην αρχή και στο τέλος του καναλιού 

χρησιμοποιείται για να περιορίσει την ταχύτητα ροής. Οι δεξαμενές των ψαριών και το συμπαγές φίλτρο 

τοποθετούνται ψηλότερα σε σχέση με τα κανάλια NFT, επιτρέποντας στο νερό να ρέει λόγω της 

βαρύτητας από τον τομέα των ψαριών μέσα από τα κανάλια. Αφού περάσει μέσα από τα κανάλια, το 

νερό αντλείται πίσω και απελευθερώνεται οξυγόνο πριν επιστρέψει στις δεξαμενές των ψαριών. Η 

δεξαμενή αερίζεται με τη χρήση απορροφητήρα και διαχυτών.  

 

Χρήσιμα στοιχεία 
Η κλίση των καναλιών NFT πρέπει να είναι 1-2 %, με ταχύτητα ροής <57 λίτρα την ώρα και μήκος 
καναλιού <9 μέτρα.  
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Σχήμα 14. Διαγραμματική αναπαράσταση της καλλιέργειας σε λεπτό στρώμα θρεπτικού διαλύματος 

 

Σχήμα 15. Κανάλια NFT σε θερμοκήπιο για μαρούλια (α) και η γλάστρα καλλιέργειας με τις ρίζες του μαρουλιού (b) (Merwe, 
2017) 

Αντλία 

Δεξαμενή ψαριών  

Μηχανικό φίλτρο 

Κανάλι PVC 

Γλάστρα καλλιέργειας 

Απορροφητήρας  

Διαχυτής 
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Πίνακας 7. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της καλλιέργειας σε λεπτό στρώμα θρεπτικού διαλύματος 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

• Μικρό βάρος όλου του συστήματος  
• Μπορεί να κατασκευαστεί κάθετα 
• Χαμηλή εξάτμιση 

• Ευαίσθητο σύστημα (δύσκολη διαχείριση) 
• Τα θρεπτικά διαλύματα χρειάζονται δροσιά το 

καλοκαίρι 
• Οι ρίζες μπορεί να μπλοκάρουν τη ροή του 

νερού μέσα από την υδρορροή 
• Χρειάζεται καλό φιλτράρισμα των στερεών 

στοιχείων 
 

 

Επιπλέουσα υδροπονία 
Η επιπλέουσα υδροπονία είναι η πιο συνηθισμένη τεχνική υδροπονίας που εφαρμόζεται στα 

ενυδρειοπονικά συστήματα λόγω της εύκολης εγκατάστασης και λειτουργίας (Σχήμα 16a). Το σύστημα 

χρησιμοποιεί επιπλέουσες σχεδίες με τρύπες. Τα φυτά διατηρούνται στις τρύπες, με τις ρίζες τους 

βυθισμένες στη στήλη του νερού (Σχήμα 16b). Τα νεαρά φυτά από τα φυτώρια μπαίνουν στο σύστημα 

με τις σχεδίες σε γλάστρες με πλέγμα. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τις σχεδίες είναι φελιζόλ, 

κόντρα πλακέ, αφρώδες υλικό και σωλήνες υδρορροών.  

 

Σχήμα 16. Ένα πλήρες λειτουργικό σύστημα επιπλέουσας υδροπονίας (a). Οι ρίζες των φυτών στις γλάστρες καλλιέργειας με 
σηκωμένη τη σχεδία (b)  (Nelson and Pade Inc.) 

 

Παράδειγμα:  

Το νερό από τη δεξαμενή των ψαριών ρέει μέσα από μια δεξαμενή διήθησης. Μετά τη δεξαμενή, το 

νερό περνάει μέσα από ένα μηχανικό φίλτρο και αντλείται στη λεκάνη με τις σχεδίες που επιπλέουν. 

Αυτή η λεκάνη έχει διαστάσεις 4x1x0.5m (ΜxΠxΥ) με 4 σχεδίες 1x1m (ΜxΠ). Ανάμεσα σε όλες τις 
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σχεδίες, ένας διαχυτής παρέχει οξυγόνο στα φυτά. Από το τελείωμα του τμήματος των φυτών, το νερό 

ρέει πίσω στο τμήμα των ψαριών χάρη στη βαρύτητα το οποίο επίσης αερίζεται από έναν 

απορροφητήρα και διαχυτή (Σχήμα 17).  

 

 

Σχήμα 17. Διαγραμματική αναπαράσταση του συστήματος επιπλέουσας υδροπονίας 

 

Πίνακας 8. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του συστήματος επιπλέουσας υδροπονίας 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

• Μεγάλος όγκος νερού, καθόλου ξαφνικές 
αλλαγές στην ποιότητα και τη 
θερμοκρασία του νερού 

• Οι σχεδίες μπορούν να μεταφέρονται 
τριγύρω για εύκολο φύτεμα και 
συγκομιδή  

 

• Μεγάλος όγκος νερού, σχετικά 
μικρότερη ανταλλαγή αέρα-νερού, 
περισσότερη ενέργεια για να 
διατηρηθούν τα επίπεδα διαλυμένου 
οξυγόνου 

• Τα φυτά δε βρίσκονται σε όρθια στάση 
 

 

Χρήσιμα στοιχεία 
Οι δεξαμενές πρέπει να έχουν τουλάχιστον 0.5 μέτρο βάθος. Οι σχεδίες θα πρέπει σχεδόν να 
καλύπτουν το νερό για να αποτραπεί η ανάπτυξη άλγης.  

Αντλία 

Μηχανικό φίλτρο 

Δεξαμενή διήθησης Δεξαμενή 

ψαριών 

Επιπλέουσα 

σχεδία 

Ταΐστρα 

Διαχυτής 

Διαχυτής 

Απορροφητήρας 
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Συστήματα με υπόστρωμα  
Τα συστήματα με υπόστρωμα είναι τα πιο απλά ενυδρειοπονικά συστήματα. Τα φυτά μεγαλώνουν σε 

υποστρώματα που ενισχύονται με νερό πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία. Το υπόστρωμα δίνει χώρο στις 

ρίζες να προσκολληθούν αντίθετα με τα άλλα συστήματα όπου τα φυτά επιπλέουν στο νερό. Το 

υπόστρωμα που χρησιμοποιείται σε αυτά τα συστήματα είναι βιολογικά ανενεργό. Αμμοχάλικο, 

κισηρόλιθοι και ελαφριά εκτεταμένα κράματα πηλού (Σχήμα 18) χρησιμοποιούνται συχνά ως 

υποστρώματα. Ο κισηρόλιθος δεν πρέπει να περιέχει ασβεστόλιθο καθώς αυτό επηρεάζει το pH του 

συστήματος. 

 

 

Σχήμα  18. Ένα υπόστρωμα από εκτεταμένα κράματα πηλού για ενυδρειοπονικά συστήματα με διάφορα φυτά (Castelo, 2019) 

Παράδειγμα:  

Το νερό αντλείται μια φορά κάθε 2 ώρες από τη δεξαμενή των ψαριών μέσα στην εγκατάσταση του 

υποστρώματος. Αφού περάσει στο υπόστρωμα, το νερό ρέει με τη βαρύτητα πίσω στην δεξαμενή των 

ψαριών, αφήνοντας το υπόστρωμα στεγνό μέχρι να αντληθεί ξανά (Σχήμα 19). Η δεξαμενή των ψαριών 

αερίζεται χρησιμοποιώντας φυσητήρα που συνδέεται με τους διαχυτές στη δεξαμενή. Όταν η 

εγκατάσταση φράζει από πάρα πολλά στέρεα στοιχεία, το υπόστρωμα αφαιρείται και καθαρίζεται.  
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Σχήμα 19. Διαγραμματική αναπαράσταση ενός ενυδρειοπονικού συστήματος με υπόστρωμα 

 

 

Πίνακας 9. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των συστημάτων με υπόστρωμα 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

• Εύκολη κατασκευή 
• Μπορεί να κατασκευαστεί σε όλα τα 

μεγέθη (μεγάλο ή μικρό ανάλογα με την 
επιλογή του καθενός) 

• Μπορεί να υποστηρίζει την καλλιέργεια 
σκουληκιών στο υπόστρωμα τα οποία 
μπορούν να δίνονται ως τροφή στα ψάρια 

 

• Ανάπτυξη αναερόβιων ζωνών όταν 
υπάρχουν πολλά στέρεα στοιχεία 
στο υπόστρωμα 

• Το υπόστρωμα χρειάζεται τακτικό 
καθάρισμα  

 

 

Συστήματα δίσκων άρδευσης 
Τα συστήματα δίσκων άρδευσης είναι ενυδρειοπονικά συστήματα όπου τα φυτά καλλιεργούνται σε 

γλάστρες. Τα φυτά στις γλάστρες με υπόστρωμα τοποθετούνται σε ένα πίνακα καλλιέργειας που ανά 

διαστήματα πλημμυρίζει με νερό πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία (Σχήμα 20). Κατά την πλημμύρα, τα 

φυτά ενισχύονται με νερό πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία, και μετά το στράγγισμα οι ρίζες εκτίθενται σε 

οξυγόνο. Το νερό αντλείται στους πίνακες για περίπου 15 λεπτά κάθε ώρα. Υπάρχουν κανάλια 

αποστράγγισης στον πίνακα για να διασφαλιστεί το κατάλληλο στράγγισμα. Οι πίνακες είναι σε ένα 

σταθερό ύψος και μπορούν να έχουν κυλιόμενο σύστημα για να μειωθεί το μέγεθος της φάρμας.  

Χρήσιμα στοιχεία 
Ένα σύστημα δισκών άδρευσης διασφαλίζει αρκετό οξυγόνο για τα φυτά και τα βακτήρια 

Απορροφητήρας Διαχυτής 

Δεξαμενή 

ψαριών 

Αντλία 

Υπόστρωμα 

καλλιέργειας 

Εγκατάσταση 

υποστρώματος 
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Σχήμα  20. Ένα σύστημα δίσκων άρδευσης για την καλλιέργεια βασιλικού και μέντας (Fishglashouse, Rostock University) 

 

Παράδειγμα:  

Το νερό αντλείται από τη δεξαμενή των ψαριών στην ενυδρειοπονική περιοχή με τη χρήση μιας 

υποβρύχιας αντλίας που τοποθετείται στη δεξαμενή των ψαριών και ρέει πίσω λόγω βαρύτητας. Η 

αντλία ενεργοποιείται κάθε 1-2 ώρες για 15 λεπτά (Σχήμα 21).  
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Σχήμα 21. Διαγραμματική αναπαράσταση ενός συστήματος δίσκων άρδευσης 

 

 

Πίνακας 10. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των συστημάτων δίσκων άρδευσης 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

 
• Εύκολη συντήρηση  
• Άνετο ύψος εργασίας 
• Τα φυτά είναι έτοιμα σε γλάστρες 

προς πώληση 
 

 
• Υψηλό τεχνολογικό κόστος (αντλίες με 

χρονομέτρηση) 
• Χρήση γλαστρών και υποστρώματος 

 

  

Χρήσιμα στοιχεία 
Χρειάζονται περίπου 15 λεπτά για να προσλάβουν αρκετό νερό τα φυτά πριν στραγγίξουν. Τα 
κανάλια αποστράγγισης εξασφαλίζουν το κατάλληλο στράγγισμα.  

Δεξαμενή ψαριών 

Υποβρύχια αντλία 

Γλάστρα 

καλλιέργειας 
Χρονοδιακόπτης 

Δίσκος 

άρδευσης 

Το επίπεδο του 

νερού όταν 

πλημμυρίζει  
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Σύνολο σημαντικών κανόνων για τον υπολογισμό και το σχέδιο του 

συστήματος 
Πριν σχεδιαστεί ένα σύστημα, ορίζονται ο στόχος παραγωγής και το πλάνο παραγωγής. Ο στόχος 

παραγωγής βασίζεται σε μια έρευνα αγοράς, σε έναν προϋπολογισμό και/ή στο διαθέσιμο χώρο 

παραγωγής. Αφού γίνει το πλάνο παραγωγής, μπορεί να υπολογιστεί η συνολική ημερήσια ποσότητα 

τροφής. Με βάση την ποσότητα τροφής, καθορίζεται και υπολογίζεται ο απαραίτητος εξοπλισμός για 

την επεξεργασία του νερού. Όταν όλες οι δεξαμενές και ο εξοπλισμός έχουν αποφασιστεί, γίνεται ένας 

τεχνικός σχεδιασμός όλων των συστατικών, συμπεριλαμβανομένων των σωληνώσεων.  

Υπολογισμός συστήματος / Πλάνο παραγωγής 

Επιλογή είδους 
Για να καθοριστεί ποιο είδος ή είδη θα καλλιεργηθούν, υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη: 

• Η ευαισθησία του είδους και η εμπειρία του διαχειριστή 

• Η ζήτηση της αγοράς για αυτό το είδος 

• Η συμβατότητα του είδους με το κλίμα, ή η επένδυση κεφαλαίου που απαιτείται για τον πλήρη 

έλεγχο του κλίματος 

• Η πηγή προέλευσης των γόνων, των σπόρων και των τροφών 

o Είναι καλής ποιότητας και μπορούν να παρέχονται συχνά; 

o Υπάρχουν περισσότεροι από έναν προμηθευτές; 

Ψάρια 
Όταν σχεδιάζεται ένα ενυδρειοπονικό σύστημα, η καταλληλόλητα των ψαριών για ένα συγκεκριμένο 

ενυδρειοπονικό σύστημα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Διάφορα είδη ψαριών έχουν χαρακτηριστεί ως 

κατάλληλα στα ενυδρειοπονικά συστήματα, όπως τα τιλάπια, ο κυπρίνος ή γριβάδι, το γατόψαρο, η 

πέστροφα, το μεγαλόστομο λαβράκι, η γιγαντόπερκα, και τα μαλακόστρακα όπως η γαρίδα (Somerville 

et al., 2014). Από όλα τα είδη που χρησιμοποιούνται στα ενυδρειοπονικά συστήματα τα τιλάπια 

προσαρμόζονται πιο εύκολα χάρη στην ανθεκτικότητα τους σε ένα μεγάλο εύρος pH, θερμοκρασίας και 

άλλων συνθηκών. Το υβριδικό γραμμωτό λαβράκι δεν είναι καλό ψάρι για τα συνδυαστικά 

ενυδρειοπονικά συστήματα, επειδή δεν μπορεί να αντέξει τα υψηλά επίπεδα καλίου που προστίθενται 

μερικές φορές για τη βελτίωση της ανάπτυξης των φυτών. Το κεφάλαιο και το κόστος παραγωγής για 

τη λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος πρέπει να ληφθούν υπόψη.   

Χρήσιμα στοιχεία 
Τα ψάρια του θερμού γλυκού νερού είναι τα καταλληλότερα για τα ενυδρειοπονικά συστήματα, 
καθώς τα περισσότερα φυτά προτιμούν το γλυκό νερού γύρω στους 25oC. 

 

Φυτά 
Η επιλογή φυτών εξαρτάται από τη συγκέντρωση των θρεπτικών στοιχείων που προέρχονται από τα 

ψάρια. Αυτό ρυθμίζεται από την πυκνότητα εκτροφής του υδροπονικού συστήματος. Οι χαμηλές 

πυκνότητες εκτροφής (<20 kg/m3) μπορούν να φιλοξενήσουν φυτά με χαμηλές απαιτήσεις σε θρεπτικά 

στοιχεία ενώ οι υψηλές πυκνότητες εκτροφής (>60 kg/m3) μπορούν να υποστηρίξουν φυτά με υψηλές 

απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία. Τα φυτά με φρούτα απαιτούν υψηλότερες συγκεντρώσεις σε θρεπτικά 

http://www.yeah-project.com/
mailto:info@yeah-project.com


 

32 | P a g e  
 
www.yeah-project.com                       

  info@yeah-project.com 

 

 

στοιχεία σε σχέση με τα πράσινα φυλλώδη φυτά. Παραδείγματα φυτών με χαμηλές και υψηλές 

απαιτήσεις δίνονται στον Πίνακα 11.  

 

 

Πίνακας 11. Παραδείγματα φυτών με χαμηλές και υψηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών στοιχείων 

Χαμηλές απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία Υψηλές απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία 

Σπανάκι Ντομάτα 

Σχοινόπρασο Αγγούρι 

Νεροκάρδαμο Πιπεριά 
Μαρούλι Λάχανο 

Ρόκα Αρακάς 

Βασιλικός Μπρόκολο 
Μέντα Φασόλια 

 

Πρέπει να δίνεται προσοχή στην αντοχή των φυτών στα παθογόνα και κατά πόσο εύκολα ελέγχονται 

όταν γίνεται η επιλογή ενός καλού φυτού για ένα ενυδρειοπονικό σύστημα. Για να περιοριστούν οι 

ασθένειες σε ένα σύστημα, τα φιντάνια πρέπει να προμηθεύονται από φυτώρια που ακολουθούν καλές 

στρατηγικές αποφυγής ασθενειών.  

Χρήσιμα στοιχεία 
 Τα φυτά με χαμηλές απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία μπορούν να καλλιεργηθούν με πυκνότητες 
εκτροφής <20 kg fish/m3, ενώ η καλλιέργεια φυτών με υψηλές απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία 
απαιτεί >60 kg fish/m3 ή ενίσχυση των θρεπτικών στοιχείων.  

 

Στρατηγική εκτροφής  
Σε ένα ενυδρειοπονικό σύστημα, ένα πλάνο εκτροφής πρέπει να τίθεται σε εφαρμογή. Η εκτροφή θα 

διασφαλίζει ότι σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή υπάρχουν αρκετά ψάρια ώστε να προμηθεύονται τα 

φυτά τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία. Στην περίπτωση του ζευγαρωτού συστήματος θα πρέπει επίσης 

να υπάρχουν αρκετά φυτά για να απορροφούν όλα τα θρεπτικά στοιχεία που παράγονται από τα ψάρια. 

Για το λόγο αυτό, η βαθμιαία παραγωγή είναι η λύση: Φυτά και ψάρια ενός μεγέθους μπαίνουν κατά 

ομάδες στο σύστημα. Κάθε λίγες εβδομάδες μια νέα παρτίδα μπαίνει στο σύστημα. Έτσι, υπάρχουν 

πάντα ψάρια και φυτά για συγκομιδή. Όταν συγκομίζεται μια παρτίδα ψαριών, υπάρχουν κι άλλες 

παρτίδες ψαριών στο σύστημα που παρέχουν θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά. Αντίστοιχα, όταν μια 

παρτίδα φυτά συγκομίζεται, υπάρχουν ακόμη άλλα φυτά που προσλαμβάνουν τα θρεπτικά στοιχεία 

που παρέχονται από τα ψάρια. 

Μοντελοποίηση καλλιέργειας ψαριών 
Για να καθοριστεί η τροφοδότηση και το μέγεθος του συστήματος, πρέπει να καθοριστεί η καλλιέργεια 

μιας παρτίδας ψαριών. Αναλογικά με το μέγεθος τους, τα ψάρια μπορούν να τραφούν και να 

αναπτυχθούν πιο γρήγορα όταν είναι νέα σε σχέση με όταν ωριμάσουν. Με τη χρήση ενός μοντέλου, 

μπορούν να υπολογιστούν ο χρόνος και η τροφή που απαιτούνται για να αναπτυχθεί ένα ψάρι. 

Παράδειγμα: 
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Η πέστροφα θα χρειαστεί περίπου 26 εβδομάδες για να αναπτυχθεί από 10 σε 400 γραμ. (Σχήμα 22). 

 

Σχήμα 22. Καμπύλη ανάπτυξης πέστροφας από 10 σε 400 g 

Ποσότητα τροφής και όροι παραγωγής 
Με βάση την καλλιέργεια και την πρόσληψη τροφής, μπορεί να υπολογιστεί η ποσότητα τροφής για μια 

παρτίδα ψαριών. Η ποσότητα τροφής αυξάνεται καθώς τα ψάρια μεγαλώνουν.  

Παράδειγμα:  

Όταν εκτρέφονται 1250 πέστροφες με μέγεθος 10 γραμ., η συνολική βιομάζα των ψαριών είναι 12500 

(1250*10) γραμ. ή 12.5 kg (12500/1000). Αυτά τα ψάρια τρώνε 1.5% του βάρους τους, το οποίο είναι 

0.19 kg τροφή την ημέρα (12.5*(1.5/100)). Μια εβδομάδα αργότερα, οι πέστροφες είναι 13 g και τρώνε 

0.24 kg τροφή την ημέρα. Ο Πίνακας 12 δείχνει την ποσότητα τροφής που χρειάζεται την εβδομάδα μια 

παρτίδα με 1250 πέστροφες. Στο Σχήμα 23, υπολογίζεται το φορτίο τροφής ανά εβδομάδα για μια 

παρτίδα πέστροφες που μεγαλώνουν από 10 σε 400 gram.  

 

Πίνακας 12. Φορτίο τροφής ανά εβδομάδα για μια παρτίδα πέστροφες που μεγαλώνουν από 10 σε 400  gram. Το βάρος 
πέστροφας είναι για μια πέστροφα, το φορτίο τροφής είναι σε kg τροφής ανά εβδομάδα 

Εβδομάδα 0 3 6 9 12 15 18 21 24 

Βάρος 
πέστροφας 
(g) 

10 21 39 64 99 146 205 278 366 

Φορτίο 
τροφής 
(kg/week) 

1,4 2,9 5,3 8,8 13,7 20,0 28,1 38,1 50,3 
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Σχήμα 23. Φορτίο τροφής μιας παρτίδας με 1250 πέστροφες που μεγαλώνουν από 10 σε 400 g 

Με τη στρατηγική βαθμιαίας εκτροφής, υπάρχουν περισσότερες παρτίδες διαφορετικών μεγεθών στη 

φάρμα παράλληλα. Αφού τα ψάρια συνδέονται μέσω του ίδιου νερού, προστίθεται το φορτίο τροφής 

αυτών των παρτίδων.  

Παράδειγμα: 

Το Σχήμα 24 δείχνει το αποτέλεσμα εκτροφής 1250 γόνων πέστροφας (10g) κάθε 9 εβδομάδες, που 

έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή 2300 kg πέστροφας τον πρώτο χρόνο (μηδενική θνησιμότητα) και 

2900 kg τα επόμενα χρόνια. Το φορτίο τροφής αυξάνεται καθώς τα ψάρια μεγαλώνουν και καθώς 

προστίθενται περισσότερες παρτίδες (μεγαλύτερη ανάπτυξη). Όταν συγκομίζεται μια παρτίδα το 

φορτίο τροφής πέφτει και αυξάνεται ξανά. Η μέγιστη συνολική ποσότητα τροφής του συστήματος είναι 

84 kg την εβδομάδα ή 12 kg την ημέρα. Η φόρμα μπορεί να σχεδιαστεί με βάση αυτή την πληροφορία. 

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, η φόρμα δεν μπορεί να αντέξει το φορτίο τροφής, μπορεί να μειωθούν τα 

μεγέθη ή ο αριθμός από τις παρτίδες. Γενικά, προτιμώνται περισσότερες παρτίδες, καθώς αυτό μειώνει 

τη διαφοροποίηση στο σύστημα. Ο προμηθευτής γόνων πρέπει να ενημερώνεται για να εξασφαλιστεί 

ότι είναι δυνατό το πλάνο παραγωγής.  
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Σχήμα 24.Συνολικό φορτίο τροφής και φορτίο τροφής ανά παρτίδα(batch)για την ανάπτυξη 1250 πεστρόφων από 10 σε 500 g 

 

 

Παραγωγή φυτών 

Μοντελοποίηση καλλιέργειας φυτών 
Η ανάπτυξη των φυτών μπορεί να αναπαρασταθεί σε μοντέλο με τον ίδιο τρόπο όπως με τα ψάρια. Το 

«φορτίο τροφής» των φυτών είναι οι απαιτήσεις του σε NO3 και περιορίζεται από την παραγωγή 

υδροπονίας. Σημαντικός κανόνας, παράγονται 30 g αμμωνίας ανά κιλό τροφής. Αν όλη η αμμωνία-N 

μετατραπεί από το βιολογικό φίλτρο, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα 30 g NO3-N ανά κιλό τροφής.  

 

Παράδειγμα: 

Συνεχίζοντας με το παράδειγμα της φόρμας παραγωγής 2300 kg πέστροφας το χρόνο, το φορτίο 

τροφής μετατρέπεται σε παραγωγή NO3-N χρησιμοποιώντας 40 g N ανά κιλό τροφής. Το αποτέλεσμα 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 25. Ο μέσος όρος του NO3-N μέσα στο σύστημα είναι 2.25 kg N. 
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Χρήσιμα στοιχεία 
Υπάρχουν 30 g άζωτο σε κάθε κιλό τροφής στο νερό 
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Σχήμα 25. Παραγωγή NO3-N από φάρμα εκτροφής 1250 γόνων πέστροφας (10 g) κάθε 9 εβδομάδες, που ταΐζονται με 1.5% 
BW 

Αποτελεί σημαντικό κανόνα ότι για κάθε κιλό τροφής που παρέχεται, 17.5 m2 με πράσινα φυλλώδη 

φυτά μπορούν να γονιμοποιηθούν σε ένα ενυδρειοπονικό σύστημα (Rakocy, 1989). Όταν 

καλλιεργούνται φυτά με φρούτα, αυτή η έκταση θα είναι μικρότερη. Όταν προστίθενται θρεπτικά 

στοιχεία, είτε από διαλύματα είτε με τη χρήση λυματολάσπης (βλ. Επεξεργασία ιλύος), αυτή η περιοχή 

μπορεί να γίνει και μεγαλύτερη.  

Χρήσιμα στοιχεία 
Μια περιοχή 17.5 m2 με πράσινα φυλλώδη φυτά χρειάζεται για να αφαιρέσει το άζωτο από 1 kg 
ψάρια.  

 

Βασιλικός 
Η παραγωγή του βασιλικού χωρίζεται στην περιοχή του φυτωρίου και στην εξωτερική καλλιέργεια. Ο 

βασιλικός μπορεί να καλλιεργηθεί σε όλα τα ενυδρειοπονικά συστήματα, χωρίς καμία διαφορά 

ανάμεσα στα συστήματα καλλιέργεια σε λεπτό στρώμα θρεπτικού διαλύματος και επιπλέουσας 

υδροπονίας (Walters and Currey, 2015). 

Στο φυτώριο, οι σπόροι φυτρώνουν και αναπτύσσονται σε φιντάνια μέσα σε 7 μέρες. Η πυκνότητα των 

φιντανιών μπορεί να είναι μέχρι και 40 φυτά/m2 (Somerville et al., 2014). Μετά από αυτή την περίοδο 

οι σπόροι μεταφυτεύονται στην εξωτερική περιοχή καλλιέργειας.  

Στην εξωτερική καλλιέργεια, τα φιντάνια μεγαλώνουν για 5-6 εβδομάδες στις οποίες μπορούν είτε να 

συγκομίζονται συνεχώς (ξεκινώντας από όταν είναι 15cm) ή να πουληθούν ως φυτά. Όταν ο βασιλικός 

αναπτυχθεί πλήρως, δε θα πρέπει να υπάρχουν παραπάνω από 8 φυτά/m2(Somerville et al., 2014).   

Παράδειγμα 

Για να αποτραπεί η ελάττωση όλων των θρεπτικών στοιχείων, η περιοχή του ενυδρειοπονικού 

συστήματος (εκτός του φυτωρίου) θα είναι 1050 m2, και αυτό υπολογίζεται με βάση ένα φορτίο τροφής 

60 kg τροφής για τα ψάρια (60 kg*17.5 m2). Για παράδειγμα, ο βασιλικός καλλιεργείται σε συστήματα 
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δίσκων άρδευσης. Όταν γίνεται η εκτροφή κάθε 3 εβδομάδες, είναι απαραίτητα 3 σετ δίσκων άρδευσης 

για την εξωτερική καλλιέργεια (Πίνακας 13). Κάθε σετ θα έχει μέγεθος 350m2 (1050/3) και 2800 φυτά 

βασιλικού (350m2*8 plants/m2). Η περιοχή του φυτωρίου θα είναι 70m2 (2800 plants/ 40 plants/m2). 

Πίνακας 13. Στρατηγική εκτροφής του βασιλικού 

Εβδομάδα 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 
 

Δίσκος 1 Παρτίδα 1 Παρτίδα 4 Παρτίδα 7 Παρτίδα 10 Παρτίδα 13 Παρτίδα 16 
  

Δίσκος 2 
 

Παρτίδα 2 Παρτίδα 5 Παρτίδα 8 Παρτίδα 11 Παρτίδα 14 Παρτίδα 17 
 

Δίσκος 3 
  

Παρτίδα 3 Παρτίδα 6 Παρτίδα 9 Παρτίδα 12 Παρτίδα 15 Παρτίδα 18 

 

Μέντα 
Ακριβώς όπως με το βασιλικό, η συγκομιδή της μέντας μπορεί να γίνεται συνεχόμενα. Όταν κλαδεύεται 

και συγκομίζεται σωστά, δεν υπάρχει ανάγκη να αντικατασταθεί το φυτό. Οι σπόροι της μέντας δεν 

είναι αξιόπιστοι, νέα φυτά μπορεί να μεγαλώσουν χρησιμοποιώντας ένα κομμένο μέρος από ένα άλλο 

φυτό (Bradley and Ellis, 1992). Η επιλογή του μητρικού φυτού είναι σημαντική, καθώς τα κομμένα μέρη 

θα παράγουν κλώνους. Μπορεί να δημιουργηθεί μια περιοχή για να παραχθούν τα πιο ισχυρά μητρικά 

φυτά.   

Παράδειγμα: 

Χρησιμοποιούνται 1050 m2 δίσκων άρδευσης για την παραγωγή φυτών μέντας σε γλάστρες. Τα φυτά 

μέντας συγκομίζονται και κλαδεύονται συνεχώς. Μέρος της περιοχής αυτής χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή και πώληση ολόκληρων φυτών με βάση τη ζήτηση της αγοράς. 100 m2 αφιερώνονται στην 

παραγωγή καλύτερων μητρικών φυτών και την εκκίνηση νέων κομμένων μερών.  

Σχεδιασμός θαλάμου  
Όταν οριστικοποιηθεί το φορτίο τροφής του θαλάμου, όλα τα συστατικά μπορούν να υπολογιστούν 

σύμφωνα με το μέγιστο φορτίο τροφής. Σε αυτό το κομμάτι, δίνεται ένα σύνολο κανόνων για τον 

υπολογισμό αυτό.  

Υπολογισμός εξοπλισμού 

Δεξαμενές ψαριών  
Μια κατάλληλα σχεδιασμένη δεξαμενή ψαριών θα πρέπει να μπορεί να ανακατεύει το νερό και να 

αφαιρεί τα στερεά στοιχεία που παράγονται από τα ψάρια. Στις ορθογώνιες και τετράγωνες δεξαμενές, 

οι γωνίες μπορεί να δημιουργήσουν ζώνες όπου συσσωρεύονται στερεά συστατικά και το νερό δεν 

αναδεύεται σωστά. Τα συμπαγή στοιχεία στο σύστημα πρέπει να καθαρίζονται για να αποφευχθεί η 

κατανάλωση οξυγόνου και η παραγωγή τοξικών ουσιών όπως η αμμωνία (Somerville et al., 2014). Η 

κατανάλωση οξυγόνου από αυτά τα βακτήρια και τα προϊόντα που μπορούν να παραχθούν μειώνουν 

την ανάπτυξη των ψαριών και μπορεί να είναι επιβλαβή. Για να περιοριστούν οι «νεκρές ζώνες» 

προτείνονται οι στρογγυλές ή οχτάγωνες δεξαμενές (Σχήμα 26). Αυτές οι δεξαμενές μειώνουν τις νεκρές 

ζώνες διατηρώντας μια κυκλική ροή ώστε να διασφαλιστεί η ίση κατανομή του εισρέοντος νερού μέσα 

στη δεξαμενή. Για να εξασφαλιστούν η απομάκρυνση των στερεών στοιχείων μέσα στη δεξαμενή και η 

βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου από τα ψάρια ενδείκνυται μια αναλογία διαμέτρου-βάθους 3 προς 1. 

Το μέγεθος και ο αριθμός των δεξαμενών εξαρτάται από την παραγωγή των ψαριών.  

Εισαγωγή  
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Σχήμα 26. Αποτέλεσμα ορθογώνιας δεξαμενής στην ανάδευση του νερού (a) σε σχέση με στρόγγυλες δεξαμενές (b)(Lekang, 
2013) 

 

Μέγεθος και αριθμός δεξαμενών 
Η ποσότητα των ψαριών που μπορεί να διατηρηθεί μέσα σε μια μονή δεξαμενή υπολογίζεται με τη 

συνάρτηση ψάρια/m3 ή kg/m3. Για κάθε είδος κοινής καλλιέργειας, μπορεί να βρεθεί μια μέγιστη 

πυκνότητα στη βιβλιογραφία. Οι πυκνότητες συνήθως εκφράζονται σε kg ψαριών/m3 και ποικίλουν 

ανάλογα με το μέγεθος. Η δυνατότητα παροχής οξυγόνου στα ψάρια θα καθορίσει την πυκνότητα 

εκτροφής. Για εντατική καλλιέργεια πέστροφας όπου παρέχεται καθαρό οξυγόνο, οι γόνοι μπορούν να 

διατηρηθούν σε πυκνότητα 45 kg/m3, τα ιχθύδια σε πυκνότητα γύρω στα 80 kg/m3 και τα ανεπτυγμένα 

ψάρια σε πυκνότητες 100 kg/m3. Όπως αναφέρεται στη Βιολογία των ψαριών και τη Μεταφορά 

αερίων, όταν δεν παρέχεται καθόλου καθαρό οξυγόνο η μέγιστη πυκνότητα είναι 4 φορές λιγότερη. 

Τα μεγέθη για τα διαφορετικά στάδια ζωής και ένα παράδειγμα δίνονται παρακάτω. Στον Πίνακα 14 

δίνεται μια επισκόπηση.  

Επειδή οι γόνοι ζυγίζουν λιγότερο, μπορούν να εκτραφούν περισσότερα ψάρια μικρού μεγέθους σε μια 

δεξαμενή συγκριτικά με μεγαλύτερα ψάρια. Η αναλογία ψαριών/m3 σε μια δεξαμενή μειώνεται όταν τα 

ψάρια μεγαλώνουν, καθώς η ποσότητα kg/m3 αυξάνεται με το μέγεθος. Για να δοθεί μια ιδέα για τις 

πυκνότητες εκτροφής, δίνεται ένα παράδειγμα τριών μεγεθών πέστροφας.  

• Γόνος πέστροφας που ξεκινά από τα 10 g 

• Ιχθύδιο πέστροφας που ξεκινά από τα 35 g 

• Ανεπτυγμένη πέστροφα που ξεκινά από τα 100 g 

Παράδειγμα: 

1 παρτίδα από 1250 προνύμφες πέστροφας (10g) μπορούν να μπουν σε μια μόνο δεξαμενή μεγέθους 1 

m3. Θα φτάσουν τα 35 g σε αυτή τη δεξαμενή, καταλήγοντας σε μια πυκνότητα εκτροφής 1250 

ψάρια/m3 ή περίπου 45 kg/m3 έστω με μηδενική θνησιμότητα. Όταν τα ψάρια γίνουν 35g θα χρειαστούν 

περισσότερο χώρο. Τα ψάρια λοιπόν χωρίζονται σε 2 δεξαμενές του 1 m3 μέχρι να γίνουν 100 g, με 

αποτέλεσμα μια τελική πυκνότητα 625 ψάρια/m3 ή 62.5 kg/m3. Για το τελικό στάδιο, τα ψάρια μπορούν 

να μπουν σε 4 δεξαμενές του 1 m3 για την ανάπτυξη τους μέχρι το μέγεθος συγκομιδής των 400 g. Αυτή 

η πυκνότητα είναι 250 ψάρια/m3 ή 100 kg/m3.  

Νεκρές ζώνες 

Εισαγωγή 
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Αυτές οι πληροφορίες δείχνουν τη μέγιστη ποσότητα ψαριών που μπορεί να καλλιεργηθεί δεδομένου 

ότι μπορεί να διατηρηθεί η ποιότητα του νερού. Η αύξηση της πυκνότητας και η μείωση του όγκου του 

νερού πάντα αυξάνει τη δυσκολία διαχείρισης του συστήματος. Αυτό επίσης ρυθμίζει το μέγεθος 

διαφοροποίησης που επιτρέπεται και την ταχύτητα με την οποία θα χαθούν τα ψάρια. Συνεπώς, 

προτείνεται να ξεκινήσει η εργασία με μεγαλύτερους όγκους νερού και χαμηλότερες πυκνότητες 

ψαριών, πριν αυξηθεί η παραγωγή.  

 

Πίνακας 14. Επισκόπηση των πυκνοτήτων εκτροφής πέστροφας για γόνους, ιχθύδια και ανεπτυγμένα ψάρια με ή χωρίς την 
παροχή καθαρού οξυγόνου 

 Χωρίς παροχή 
καθαρού οξυγόνου 

Με παροχή καθαρού 
οξυγόνου 

Μέγεθος Μέγεθο
ς 
ψαριού 
(g) 

Μέγεθος 
δεξαμενή
ς  (m3) 

Αριθμός 
δεξαμενώ
ν 

Πυκνότητα 
δεξαμενής 
(ψάρια/m3

) 

Πυκνότητ
α 
δεξαμενή
ς (kg/m3) 

Πυκνότητ
α 
δεξαμενή
ς (ψάρια 
/m3) 

Πυκνότητ
α 
δεξαμενή
ς (kg/m3) 

Γόνος  10-35 1 1 312.5 11.25 1250 45 

Ιχθύδιο  35-125 1 2 156.25 20 625 78.125 

Ανεπτυγμέν
ο ψάρι 

125-400 1 4 62.5 25 250 100 

 

Χρήσιμα στοιχεία 
Με βάση τη μέση πυκνότητα 15 kg ψαριών/m3, ο όγκος του συστήματος αυξάνεται κατά 4.44 m3 
ανά kg τροφής. Με το οξυγόνο η μέση πυκνότητα μπορεί να αυξηθεί μέχρι 60kg ψάρια/m3 
έχοντας ως αποτέλεσμα σε έναν όγκο συστήματος 1.11 m3 ανά kg τροφής.  
 

 

Απαιτήσεις/Ανάγκες ροής 
Για να απομακρυνθούν τα στέρεα στοιχεία από τις δεξαμενές των ψαριών, είναι αναγκαίο ένα 

στριφογύρισμα του διπλού όγκου της δεξαμενής κάθε ώρα. Ο έλεγχος του συστήματος κατά 2,5-3 φορές 

τον όγκο της δεξαμενής δίνει χώρο για την εκκίνηση του συστήματος και χώρο για διαφοροποίηση χωρίς 

να επηρεάσει τα ψάρια. Όλος ο εξοπλισμός πρέπει να υπολογιστεί σύμφωνα τις απαιτήσεις για 

ασφαλές νερό.  

Επεξεργασία νερού 
Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί εκ νέου το νερό που προέρχεται από τις δεξαμενές των ψαριών, το 

νερό χρειάζεται να υποστεί επεξεργασία. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει φιλτράρισμα αποβλήτων 

από το νερό και μεταφορά αερίων (O2 and CO2). Υπάρχουν δυο είδη φιλτραρίσματος (μηχανικό και 

βιολογικό) που χρησιμοποιούνται στα ενυδρειοπονικά συστήματα για τα οποία έχουν δοθεί 

παραδείγματα (Επεξεργασία νερού). Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του μηχανικού και του 

βιολογικού φιλτραρίσματος δίνονται στον Πίνακα 15 και οι μέθοδοι μεταφοράς αερίων στον Πίνακα 16.  
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Πίνακας 15. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μεθόδων βιολογικού και μηχανικού φιλτραρίσματος που μπορούν να 
εφαρμοστούν στα ενυδρειοπονικά συστήματα 

 Μέθοδος Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Μηχανικό 
φιλτράρισμα  

Δεξαμενή 
καθίζησης 

Χαμηλή τεχνολογία Μεγάλη επιφάνεια, απαιτεί 
εντατική εργασία, τα μικρότερα 
σωματίδια παραμένουν στο 
νερό 

Drum filter 
Φίλτρο 
τυμπάνου 

Φιλτράρει 
συγκεκριμένα μεγέθη 
σωματιδίων, απαιτείται 
μικρή επιφάνεια 
 

Ακριβό 

Βιολογικό 
φιλτράρισμα 

MBBR απλό και ευέλικτο, 
αυτοκαθαριζόμενο 

Λιγότερο ευπροσάρμοστο στις 
αλλαγές 
 

Φίλτρο 
διάχυσης 

Βιολογικό  φιλτράρισμα 
βιολογικό και 
διοξειδίου του άνθρακα 
σε ένα  

Το νερό πρέπει να αντλείται 
ψηλά, αν συσσωρευτούν στερεά 
στοιχεία στο φίλτρο θα μειωθεί 
γρήγορα η αποδοτικότητα του 

Πίνακας 16. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μεθόδων μεταφοράς αερίων που μπορούν να εφαρμοστούν στα 
ενυδρειοπονικά συστήματα 

 Μέθοδος Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Μεταφορά 
αερίου 

Φίλτρο διάχυσης Φιλτράρισμα βιολογικό και 
διοξειδίου του άνθρακα σε ένα 

Το νερό πρέπει να 
αντλείται ψηλά, αν 
συσσωρευτούν στερεά 
στοιχεία στο φίλτρο θα 
μειωθεί γρήγορα η 
αποδοτικότητα του 

Απογυμνωτής 
διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2) 

Αποτελεσματικός τρόπος 
απογύμνωσης CO2, ειδικά όταν 
συνδυάζεται με τον εξαερισμό 
του χώρου 

Το νερό πρέπει να 
αντλείται ψηλά 

O2 addition 
Πρόσθεση 
οξυγόνου (O2) 

Πέτρες 
εξαερισμού 

Εύκολη μετακίνηση, άνοιγμα και 
κλείσιμο 

Χαμηλή αποδοτικότητα 

Κώνος οξυγόνου Πολύ αποτελεσματικό Δύσκολος μηχανισμός, 
μπορεί να μπλοκάρει αν η 
ροή του νερού δεν είναι 
επαρκής 
 

Άμεση διάχυση 
οξυγόνου 

Δεν απαιτείται ξεχωριστή 
συσκευή 

Λιγότερο αποδοτικό 

Πρόσθεση 
οξυγόνου (O2) 
και μεταφορά 
αερίου 

Οξυγονωτές 
χαμηλής ισχύος 

Ιδανικό για μεγάλο όγκο νερού, 
χαμηλό ύψος, πρόσθεση O2 και 
απογύμνωση CO2 

Με βάση το μηχανισμό, το 
οξυγόνο μπορεί να μη 
χρησιμοποιηθεί 
αποτελεσματικά και η 
απογύμνωση του 
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διοξειδίου του άνθρακα 
να μην είναι επαρκής  

 

Ο υπολογισμός των συσκευών φιλτραρίσματος γίνεται με τη χρήση μιας δοκιμής αποδοτικότητας. 

Υπολογίζοντας με μια ροή 2x στον κύκλο του συστήματος και έναν όγκο 1.11 m3 ανά κιλό τροφής, τα 

ελάχιστα μεγέθη του κάθε φίλτρου υπολογίζονται στον Πίνακα 17. Μια περιγραφή των φίλτρων δίνεται 

στο κομμάτι Επεξεργασία νερού.  
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Πίνακας 17. Υπολογισμός φιλτραρίσματος ανά κιλό τροφής με τις σχετικές πληροφορίες. Οι συσκευές φιλτραρίσματος 
περιγράφονται στο κομμάτι Επεξεργασία νερού 

 Αύξηση μεγέθους 
ανά κιλό τροφής 
που προστίθεται 

Σχετικές πληροφορίες 

Μηχανικό φιλτράρισμα 
Δεξαμενή καθίζησης  2 m2 Φιλτράρει μόνο σωματίδια μικρότερα από 100µm, τα 

στερεά στοιχεία πρέπει να καθαρίζονται/αφαιρούνται 
χειρωνακτικά. Ο σχεδιασμός πρέπει να είναι τέτοιος 
ώστε να μην υπάρχουν αναταράξεις μέσα στη 
δεξαμενή. Το βάθος καλό θα ήταν να διατηρείται στο 1 
m. 

Φίλτρο τυμπάνου 1.2 m3/h Τα φίλτρα τυμπάνου ταξινομούνται με βάση την 
ικανότητα ροής  

 

Βιολογικό φιλτράρισμα 

MBBR 0.3 m3 Το 50% του υποστρώματος σε 750m2/m3, χρειάζεται 1 
μέτρο ύψος 

Φίλτρο διάχυσης 
 

0.35 m3 Αν το υπόστρωμα είναι 200m2/m3, το φίλτρο διάχυσης 
πρέπει να αυξηθεί σε ύψος 

 

Φιλτράρισμα CO2 

Φίλτρο διάχυσης Όταν η ροή του αέρα φιλτράρεται μέσω του βιολογικού φίλτρου διάχυσης, 
το διοξείδιο του άνθρακα αφαιρείται από το νερό. Μετρήστε το συνολικό 
όγκο του χώρου ή του κτίσματος όπου θα τοποθετηθεί το σύστημα σας, και 
πολλαπλασιάστε αυτό τον όγκο επί 2. Αυτός ο όγκος που αερίζεται ανά ώρα, 
μέσω του φίλτρου διάχυσης (με τη χρήση ανεμιστήρων), θα είναι αρκετός για 
να διατηρήσει υπό έλεγχο το CO2. 

Απογυμνωτής 
διοξειδίου του άνθρακα 
(CO2) σε συνδυασμό με 
MBBR 
 

0.03 m2 Η αποτελεσματικότητα του απογυμνωτή του CO2 

βασίζεται στο ύψος του πύργου και στον αέρα που 
περνά μέσα. Εξαερώστε το διπλάσιο όγκο του 
κτίσματος μέσω μιας στήλης απογυμνωτή με ύψος 2m. 

 
Πρόσθεση O2 

Κώνος οξυγόνου Ύψος: 
0.36*φορτίο 
τροφής^0.5  
Διάμετρος βάσης: 
0.16*φορτίο 
τροφής^0.5 

Το μέγεθος του κώνου δίνεται από έναν τύπο. Η ροή 
του νερού πρέπει να είναι αρκετά υψηλή για να 
διασφαλιστεί ότι όλα τα αέρια θα χρησιμοποιηθούν. 
Όταν η ροή του νερού δεν είναι επαρκής, θα 
δημιουργηθεί μια φυσαλίδα αερίων στον κώνο που θα 
μπλοκάρει το σύστημα. 
 

Οξυγονωτής χαμηλής 
ισχύος 

0.02 m2 Είναι σημαντικό ο οξυγονωτής να είναι ύψους 0.5m. 
Χρειάζεται κι ένας πρόσθετος απογυμνωτής CO2 

ανάλογα με την πυκνότητα εκτροφής.  
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Αντλίες και σωλήνες 
Η μεταφορά και η ροή του νερού σε ένα ενυδρειοπονικό σύστημα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην 

επιλογή αντλιών και σωλήνων που χρησιμοποιούνται σε όλη τη φάρμα. 

Σωλήνες 

Συστήνεται να χρησιμοποιούνται μεγαλύτεροι σωλήνες και να αποφεύγονται οι πολλές συνδέσεις όταν 

σχεδιάζεται ένα ενυδρειοπονικό σύστημα. Οι μεγαλύτεροι σωλήνες μπορεί να φαίνονται πιο ακριβοί 

αλλά γίνονται φθηνοί μακροπρόθεσμα καθώς δημιουργούν λιγότερη τριβή, κάνοντας την κίνηση του 

νερού ευκολότερη και το κόστος άντλησης μικρότερο.  

Παράδειγμα: 

Οι δεξαμενές εκτροφής με όγκο μεγαλύτερο των 7m3 χρειάζονται σωλήνα διαμέτρου 80mm για την 

παροχή νερού από τη δεξαμενή πάνω από ένα ύψος κοντά στα 1.2 m (Timmons et al., 2018). Ένα μικρό 

ενυδρειοπονικό σύστημα με όγκο 1m3 πρέπει να έχει ελάχιστο μέγεθος διαμέτρου σωλήνα από τη 

δεξαμενή προς τη δεξαμενή εκτροφής από 20mm έως και 50 mm ανάλογα με το ύψος του νερού που 

πρέπει να μεταφερθεί (Aragon, 2019).  

Οι κεκαμμένοι σωλήνες αυξάνουν την τριβή, επομένως και την ενέργεια που χρειάζεται για να 

μεταφερθεί το νερό. Η ενέργεια άντλησης μπορεί να μειωθεί έχοντας όσο το δυνατόν λιγότερες 

συνδέσεις στο σύστημα. Η τριβή μπορεί επίσης να μειωθεί με τη χρήση κεκαμμένων γωνιών/καμπύλων 

αντί για κεκαμμένους σωλήνες καθώς οι άκρες τους είναι λιγότερο αιχμηρές (Σχήμα 27).  

Χρήσιμα στοιχεία 
Μικρότερο μέγεθος σωλήνα = Μικρότερο κόστος αλλά μεγαλύτερη τριβή στους σωλήνες 
Μεγαλύτερο μέγεθος σωλήνα = Μεγαλύτερο κόστος αλλά εξάλειψη της τριβής στους σωλήνες 

 

 

Σχήμα 27. Κεκαμμένοι σωλήνες 90 μοιρών. Στην εικόνα (a) είναι μια κεκαμμένη γωνία/καμπύλη και στην εικόνα (b) είναι ο 
κλασικός κεκαμμένος σωλήνας 90 μοιρών 
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Σε όλα τα συστήματα, υπάρχει μια πιθανότητα ένας λάθος υπολογισμός των σωληνώσεων να καταλήξει 

σε υπερχείλιση των στρωμάτων των φυτών όταν ο ρυθμός με τον οποίο εισέρχεται το νερό στα 

υποστρώματα είναι υψηλότερος από το ρυθμό που εξέρχεται. Η υπερχείλιση αποφεύγεται έχοντας ένα 

μεγαλύτερο σωλήνα να προέρχεται από τα υποστρώματα σε σύγκριση με το σωλήνα που φέρνει το νερό 

στα υποστρώματα.  

Χρήσιμα στοιχεία 
Στα ενυδρειοπονικά συστήματα που χρησιμοποιούν υποστρώματα, ο σωλήνας που αφαιρεί το 
νερό από τα υποστρώματα είναι πάντα μεγαλύτερος από το σωλήνα που μεταφέρει το νερό στα 
υποστρώματα. 
 

 

Αντλίες 

Η αντλία πρέπει να είναι αρκετά δυνατή για να μεταφέρεται το νερό σε όλο το ενυδρειοπονικό σύστημα 

αλλά ταυτόχρονα και οικονομική. Η επιλογή αντλίας βασίζεται τόσο στην ποσότητα του νερού που 

μεταφέρεται όσο και στο ύψος στο οποίο μεταφέρεται το νερό. Μια καλή αντλία θα πρέπει να μπορεί 

να κυκλοφορεί το νερό σε όλο το σύστημα τουλάχιστον κάθε δυο ώρες.  

Παράδειγμα: 

Σε ένα ενυδρειοπονικό σύστημα με συνολικό όγκο νερού 50.000 λίτρα θα χρειαζόταν μια αντλία που να 

μπορεί να μεταφέρει τουλάχιστον 25.000 λίτρα την ώρα. Οι φθηνές αντλίες συνήθως φθείρονται 

εύκολα, πράγμα που μπορεί να διαλύσει όλο το σύστημα. Η χρήση δυο ανθεκτικών αντλιών με τη μισή 

χωρητικότητα καταλήγει να είναι η καλύτερη επιλογή. Όταν χαλάσει μια αντλία, θα υπάρχει άλλη μια 

που μπορεί να διατηρήσει τη φόρμα σε λειτουργία. Μια καινούρια αντλία όμως θα πρέπει να 

εγκατασταθεί το συντομότερο δυνατό.  

Οι φυγοκεντρικές αντλίες είναι οι πιο συνηθισμένες αντλίες για τη ροή του νερού στο ενυδρειοπονικό 

σύστημα, ενώ οι βυθιζόμενες αντλίες χρησιμοποιούνται για να τραβάνε νερό από υπόγεια φρεάτια, για 

παράδειγμα (Lekang, 2013). Οι βυθιζόμενες αντλίες χρησιμοποιούνται επίσης και για τη μεταφορά 

νερού από μια δεξαμενή.  

Το κόστος άντλησης σε ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να μειωθεί με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη βαρύτητα 

χρησιμοποιείται. Αυτό βασίζεται στο σχεδιασμό του συστήματος των δεξαμενών των ψαριών σε σχέση 

με το τμήμα των φυτών. Τα περισσότερα μικρά ενυδρειοπονικά συστήματα θα στόχευαν σε μια ροή 

νερού μέσω της βαρύτητας από τις δεξαμενές των ψαριών μέσα στο σύστημα των φυτών και την 

άντληση νερού από το σύστημα των φυτών. Για να επιτευχθεί αυτό, οι δεξαμενές των ψαριών 

τοποθετούνται ελάχιστα πάνω από το επίπεδο των φυτών. Το ύψος των δεξαμενών των ψαριών 

βασίζεται στην πίεση που χρειάζεται για να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη ροή μέσα στο τμήμα των 

φυτών. Ωστόσο, μια μεγάλη διαφορά στο ύψος ίσως οδηγήσει σε υψηλό κόστος άντλησης.  

Εφοδιασμένοι με πληροφορίες σχετικά με τη ροή που χρειάζεται και το ύψος ανάμεσα στο χαμηλότερο 

και το υψηλότερο σημείο του συστήματος, μπορείτε να επιλέξετε τη σωστή αντλία. Η ροή και το ύψος 

(Total Dynamic Head) της αντλίας δίνονται στο διάγραμμα απόδοσης που σχεδιάζεται από τον 

κατασκευαστή. Παρόλα αυτά, οι απώλειες από την τριβή στους σωλήνες πρέπει να ληφθούν υπόψη και 

αυτό αυξάνεται και με την απόσταση αλλά και με τον αριθμό των σωληνώσεων που χρησιμοποιούνται.  

Παράδειγμα: 
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Το γράφημα παρακάτω δείχνει το ύψος της αντλίας έναντι των γαλονιών ανά λεπτό (GPM) για διάφορες 

σειρές αντλιών από έναν κατασκευαστή (Σχήμα 28). Ένα σύστημα χρειάζεται μια αντλία για να μετακινεί 

25.000 λίτρα την ώρα σε ένα ύψος 2 μέτρων. Αυτό είναι 416 λίτρα το λεπτό (25.000 l/60 min) ή 110 GPM 

(416/3.785) σε ένα ύψος 6,56 πόδια (2m*3.281). Η αντλία L3-120-AQ μπορεί να αντλήσει 110 GPM μόνο 

σε 5 πόδια, επομένως χρειάζεται η L3-160-AQ. Μια αντλία που να υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις σας 

είναι πάντα προτιμότερη. Για να μειωθεί το ρίσκο απώλειας ψαριών όταν χαλάσει η αντλία, συνιστάται 

να εγκαθίστανται δυο αντλίες. Σε αυτή την περίπτωση, οι απαιτήσεις ροής ανά αντλία είναι 55 GPM 

(110/2) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν δυο αντλίες L3-100-AQ. Για να συνεχίσει η τροφοδότηση όταν 

χαλάσει η μια αντλία, προτιμώνται δύο αντλίες L3-120-AQ.  

 
Σχήμα 28. Καμπύλες απόδοσης των σειρών αντλιών L3 και H3  (Pentair Aquatic Ecosystems, 2018) 

Για την κατάλληλη συντήρηση της αντλίας, πρέπει να τοποθετείται σε θέση που επιτρέπεται η 

υπερχείλιση με νερό πριν ανοίξει και αυτό συνήθως γίνεται τοποθετώντας την αντλία ελάχιστα πάνω 

από την επιφάνεια του νερού που αντλείται. Αυτό εμποδίζει την αντλία από το να στεγνώσει, κάτι που 

χαλάει την αντλία. Σε άλλες περιπτώσεις, τοποθετείται μια βαλβίδα αντεπιστροφής ακριβώς πριν την 

αντλία για να εμποδίσει την επιστροφή του νερού όταν κλείνει η αντλία του νερού εξασφαλίζοντας ότι 

η αντλία είναι κάτω από το νερό όταν ανοίγει.  

Χρήσιμα στοιχεία 
Η αντλία του νερού πρέπει να κυκλοφορεί το συνολικό όγκο του νερού κάθε 2 ώρες 

 

Περίφραξη του θαλάμου 
Ο τύπος και η ανάγκη για θαλάμους βασίζονται στο κλίμα. Όταν η θερμοκρασία και το φως είναι ιδανικά 

για την ανάπτυξη των ψαριών και των φυτών κατά τη διάρκεια της χρονιάς, είναι απαραίτητοι μόνο 

μικροί θάλαμοι για να προστατευτούν από τον αέρα και τη βροχή (Somerville et al., 2014). Όλο το νερό 

στο σύστημα πρέπει να είναι σε σκιά για να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανεπιθύμητης άλγης. Ωστόσο, είναι 

αναγκαία η μόνωση όταν η θερμοκρασία αυξομειώνεται μέσα στη χρονιά. Όταν η συχνότητα του φωτός 

Ογκομετρική ροή σε γαλόνια ανά λεπτό 
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έχει μεγάλες διακυμάνσεις, είναι απαραίτητο το τεχνητό φως. Η συνοχή που επιφέρουν το τεχνητό φως 

και η θερμοκρασία θα βελτιώσει την παραγωγή και την ποιότητα των προϊόντων. Σε περιοχές με πολύ 

ήλιο, οι ηλιακοί συλλέκτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ενέργεια του ήλιου. Μαζί με το κλίμα, 

πρέπει να είναι διαθέσιμα ηλεκτρισμός και υδάτινοι πόροι. Οι φράχτες μπορούν να προστατέψουν το 

σύστημα ενάντια σε κλοπές, βανδαλισμούς, παράσιτα και για την ασφάλεια των τροφίμων.  

Στην περίπτωση ενός μονωμένου κτίσματος, ο εξαερισμός είναι απαραίτητος. Σημαντικός κανόνας είναι 

ότι πρέπει ο όγκος του αέρα να καθαρίζεται στο κτίσμα δυο φορές για να ελέγχεται το διοξείδιο του 

άνθρακα στον αέρα. Ο έλεγχος της υγρασίας είναι απαραίτητος για την υγιεινή και την αποδοτικότητα 

της ανταλλαγής αερίων. Ο έλεγχος του διοξειδίου του άνθρακα είναι απαραίτητος για τη γενική 

ασφάλεια της δουλειάς και την αποτελεσματικότητα της ανταλλαγής αερίων.  

 

Θερμότητα και απώλεια θερμότητας 
Ανάλογα με το θάλαμο, η θερμοκρασία του αέρα και του νερού, η ανάγκη και το κόστος για θερμότητα 

μπορούν να υπολογιστούν. Επειδή οι απώλειες θερμότητας ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με το 

περιβάλλον και το σύστημα, δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες. Αντίθετα, θα συζητηθούν μόνο οι 

παράγοντες που επηρεάζουν τις απώλειες θερμότητας και το κόστος θέρμανσης.  

 

Αφού το νερό στα συστήματα ανατροφοδοτείται, η θερμότητα επίσης ανακυκλώνεται και παραμένει 

μέσα στο σύστημα. Το κόστος θέρμανσης θα είναι για: 

1) νέο νερό και αέρα που μπαίνουν στο σύστημα  

2) απώλειες θερμότητας μέσω των τοίχων, του πατώματος και της οροφής 

Ο ρυθμός ανταλλαγής νερού εξαρτάται από την πυκνότητα των ψαριών και τη δυνατότητα 

φιλτραρίσματος του συστήματος, με τιμές κάτω από το 10% του όγκου του συστήματος ανά μέρα 

(Timmons et al., 2018). Ο εξαερισμός θα πρέπει να γίνεται δυο φορές αναλογικά με τον όγκο του αέρα 

την ημέρα. Με βάση τη διαφορά στη θερμοκρασία ανάμεσα στο σύστημα και το περιβάλλον (αέριοι και 

υδάτινοι πόροι) είναι απαραίτητη μια συγκεκριμένη ποσότητα ενέργειας για να θερμανθεί ο νέος αέρα 

και το νερό που εισέρχονται.  

Εκτός από το νέο νερό και τον αέρα, το κτίριο θα χάσει θερμότητα μέσω των τοίχων, του πατώματος και 

της οροφής. Ο ρυθμός απώλειας θερμότητας βασίζεται στη μόνωση του κτιρίου, τη διαφορά της 

θερμοκρασίας και την ταχύτητα του ανέμου κατά μήκος του κτιρίου. Για όλες τις κοινές μεθόδους 

μόνωσης, υπάρχουν μεταβλητές για την απώλεια θερμότητας και οι απώλειες αυτές μπορούν να 

υπολογιστούν.  

Όταν τα καλοκαίρια είναι πολύ ζεστά, η ψύξη είναι εξίσου σημαντική. Το κόστος ψύξης υπολογίζεται με 

παρόμοιο τρόπο. Η μόνη διαφορά είναι ότι η ψύξη μπορεί να γίνει με ηλεκτρική ενέργεια και είναι πιο 

ακριβή.  

Χρήσιμα στοιχεία 
Ο όγκος του αέρα μέσα στο κτίσμα πρέπει να καθαρίζεται δυο φορές για υγρασία και διοξείδιο 
του άνθρακα.  
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Σύντομη περιγραφή του κόστους που περιλαμβάνεται στο σύστημα 
Το κόστος που υπολογίζεται για την παραγωγή των ψαριών και των φυτών ποικίλει πολύ ανάλογα με 

την παραγωγή. Μια αυξημένη παραγωγή θα αυξήσει το κόστος αλλά θα μειώσει το κόστος ανά κιλό 

παραγωγής. Μια δεξαμενή ψαριών θα χρειαστεί ανιχνευτές που να μετράνε την ποιότητα του νερού. Η 

αύξηση στο μέγεθος της δεξαμενής θα αυξήσει και το κόστος της δεξαμενής αλλά θα χρησιμοποιείται 

ο ίδιος αριθμός ανιχνευτών. Για παράδειγμα, το Σχήμα 29 δείχνει ότι το κόστος επένδυσης μειώνεται 

από €29 το kg σε €15 το kg όταν η παραγωγή αυξάνεται από 7.000 kg/χρόνο σε 1 εκατομμύριο kg/χρόνο. 

Εκτός από τη διαφοροποίηση με βάση την παραγωγή, η τοποθεσία επηρεάζει σημαντικά το κόστος του 

συστήματος. Το κόστος γης και το κόστος εργασίας είναι διαφορετικά στην Τουρκία σε σύγκριση με την 

Ελβετία για παράδειγμα. Μια επισκόπηση του κεφαλαίου και των λειτουργικών εξόδων παρέχεται για 

να πάρουμε μια ιδέα τι χρειάζεται να ληφθεί υπόψη. Μια σχετική συνεισφορά στο συνολικό κόστος 

δίνεται για να ξεκαθαριστεί η σημασία αυτών των παραγόντων. Το κόστος μπορεί να ποικίλει πολύ 

ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες. Μια μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας πρέπει να διεξαχθεί πριν την 

κατασκευή του συστήματος.  

 

 

Σχήμα 29. Κόστος επένδυσης μιας υδροπονικής φάρμας 

 

Kόστος κεφαλαίου 
Τα έξοδα κεφαλαίου (CAPEX) είναι τα κόστη που δεν εξαντλούνται από την παραγωγή. Αποτελούνται 

από τα κόστη εξοπλισμού, κτιρίων και γης. Ένα παράδειγμα τέτοιου κόστους με τις ανάλογες 

συνεισφορές τους δίνονται στον Πίνακα 18. 

Πίνακας 18. Σχετικά έξοδα κεφαλαίου μιας υδροπονικής φάρμας (Σύστημα με τιλάπια 600 τόνοι/χρόνο)* 

Συστατικό Σχετική συμβολή 

Κόστη δεξαμενής 32% 

Δεξαμενές εξωτερικής καλλιέργειας, 
αντλίες 

 

€ -

€ 5.00 

€ 10.00 

€ 15.00 

€ 20.00 

€ 25.00 

€ 30.00 

€ 35.00 
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Κόστος καλλιέργειας μιας φάρμας υδατοκαλλιέργειας
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Μονάδες ελέγχου οξυγόνου και 
διοξειδίου του άνθρακα  

 

Ηλεκτρονικός ελεγκτής   

Τροφοδότες  

Βιολογικό φίλτρο  
Δεξαμενές απομόνωσης, εκκόλαψης/ 
γόνων 

 

Άλλος εξοπλισμός 18% 
Εφεδρική γεννήτρια 5% 

Σύστημα ελέγχου  2% 

Μηχάνημα πάγου 1% 

Αποθήκευση τροφής  2% 
Σύστημα συγκομιδής 2% 

Σύστημα θέρμανσης νερού 2% 

Μονάδα λεκάνης αποβλήτων 1% 
Σύστημα εξαερισμού 1% 

Φρεάτια νερού (2) 1% 

Εξοπλισμός διαχείρισης ψαριών 1% 

Κόστη οικοδόμησης  48% 
Περιοχή απομόνωσης 1% 

Εργαστήρια και γραφεία 1% 

Χώρος κτίσματος 46% 

Βόθροι / τουαλέτες 0% 

Κόστη γης 2% 
*Πηγή: Timmons et al., 2018 

Για ένα υδροπονικό σύστημα πρέπει να ληφθούν υπόψη το κόστος κτιρίων, το σύστημα ελέγχου 

κλίματος, η άρδευση, ο φωτισμός, ο ηλεκτρισμός και οι κατασκευές για τις καλλιέργειες.  

Λειτουργικά κόστη 
Τα λειτουργικά έξοδα είναι τα κόστη που τρέχουν παράλληλα με την παραγωγή. Αυτά περιλαμβάνουν 

την τροφή, τον ηλεκτρισμό, το νερό και την εργασία. Στα συστήματα υδατοκαλλιέργειας το 50% των 

συνολικών λειτουργικών εξόδων είναι τα κόστη για τροφές. Ωστόσο, εξαιτίας της τεχνικής δυσκολίας 

στη λειτουργία των ενυδρειοπονικών συστημάτων, τα κόστη εργασίας αυξάνονται. Σε σύγκριση με 

οποιοδήποτε σύστημα καλλιέργειας ψαριών, τα κόστη τροφής των ενυδρειοπονικών συστημάτων είναι 

χαμηλά σε σχέση με τη συνολική απόδοση της βιομάζας, επειδή τα ψάρια και τα φυτά παράγονται με 

την πρόσληψη ίδιας τροφής. Τα σχετικά λειτουργικά κόστη των ενυδρειοπονικών και υδροπονικών 

τμημάτων μιας ενυδρειοπονικής φάρμας φαίνονται στο Σχήμα 30 και το Σχήμα 31 αντίστοιχα.  
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Σχήμα 30. Δομή κόστους για την πλευρά της υδατοκαλλιέργειας ενός ενυδρειοπονικού συστήματος, υποθετικό μοντέλο από 
τεχνικά δεδομένα ενός πιλοτικού φυτού από το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Νότιας Βεστφαλίας (Based on 

Morgenstern et al. 2017). (Goddek et al., 2019) 

 

Σχήμα 31. Δομή κόστους για την υδροπονική πλευρά ενός ενυδρειοπονικού συστήματος, υποθετικό μοντέλο από τεχνικά 
δεδομένα ενός πιλοτικού φυτού από το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Νότιας Βεστφαλίας (Based on 

Morgenstern et al. 2017) (Goddek et al., 2019) 

 

Δομή κόστους για την υδροπονική καλλιέργεια μαρουλιού 

Δομή κόστους για το μέγεθος παραγωγής της υδατοκαλλιέργειας 
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Κόστη νεοσύστατης επιχείρησης (Start-up) 
Όταν ξεκινάει μια επιχείρηση, είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη ποια στιγμή θα γίνουν οι πρώτες 

πωλήσεις. Σε αυτό το πλάνο παραγωγής 4 παρτίδες ψαριών διατίθενται πριν αρχίσει η συγκομιδή της 

πρώτης παρτίδας. Η τροφή, ο ηλεκτρισμός, το νερό και οι λογαριασμοί ενοικίου θα πρέπει να 

πληρωθούν πριν από οποιαδήποτε επιστροφή επένδυσης από την πλευρά της υδατοκαλλιέργειας. Είναι 

σύνηθες οι πρώτες παρτίδες ψαριών να χάνονται λόγω προβλημάτων διαχείρισης και στησίματος. Θα 

έπρεπε να υπάρχουν διαθέσιμα αρκετά κεφάλαια για τέτοιες περιπτώσεις. Τα έσοδα από τα φυτά 

μπορούν να αποκτηθούν πολύ πιο γρήγορα. Ένα απλό ενυδρειοπονικό σύστημα διαστάσεων 30m x 10m 

που ξεκίνησε με μια επένδυση €21.500 έχει τη δυνατότητα να παράγει κοντά στα 120 kg βασιλικού το 

μήνα μετά από ένα χρόνο λειτουργίας (Burgess, 2019).  

Προμηθευτές εξοπλισμού 
Η επιλογή του σωστού εξοπλισμού είναι ένας από τους τρόπους ελαχιστοποίησης του περιττού κόστους 

σε μια ενυδρειοπονική επιχείρηση. Αφού καθοριστεί ποιος είναι ο απαραίτητος εξοπλισμός και τι 

μεγέθους πρέπει να είναι, υπάρχουν διάφορες διαθέσιμες επιλογές από πολλούς προμηθευτές. Μια 

καλή αναλογία τιμής / ποιότητας είναι σημαντική. Το Παράρτημα 1 περιέχει μια λίστα με προμηθευτές 

για σημαντικά κομμάτια εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται στην ενυδρειοπονική. Αυτοί οι 

προμηθευτές χρησιμοποιούνται μόνο ως παραδείγματα.  

Συμπεράσματα σχετικά με την πόλη Βαν 

Η επαρχία Βαν βρίσκεται ανάμεσα στα 42º 40' και 44º 30' ανατολικά μήκη και 37º 43 ' και 39º 26' βόρεια 

πλάτη. Βρίσκεται στην κλειστή λεκάνη της Λίμνης Upper Murat-Van στην περιοχή της Ανατολικής 

Ανατολίας και η Βαν είναι η 6η μεγαλύτερη επαρχία της Τουρκίας με έκταση 19.069 km². Η πόλη 

βρίσκεται σε υψόμετρο 1,726 m πάνω από το επίπεδο της θάλασσας.  

Η περιοχή γενικά επηρεάζεται από το τυπικό ηπειρωτικό κλίμα. Τα καλοκαίρια είναι ζεστά και ξηρά και 

οι χειμώνες σκληροί και κρύοι. Τα μακροπρόθεσμα κλιματικά δεδομένα των επαρχιών της περιοχής 

αναλύονται. 

Πίνακας 19. Γενική μετεωρολογική κατάσταση των περιφερειακών επαρχιών της Βαν 

Μετεωρολογικά δεδομένα Bitlis Hakkâri Muş Van 

Μέγιστη Θερμοκρασία °C 38.0 38.0 41.6 37.0 

Ελάχιστη Θερμοκρασία °C -22.0 -23.4 -34.4         -24.8 

Μέση Θερμοκρασία °C 9.47 10.29 9.67 9.3 

Μέσος όρος των Συνολικών 
Ετήσιων Βροχοπτώσεων 
(kg/m²) 

941.1 742.2 773.2 382.0 

Μέσος όρος βροχερών 
ημερών 

119.4 99.4 114.9 98.7 

Μέσος όρος διάρκειας 5.86 7.86 7.21 7.98 
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 Πηγή: Van Meteorology Regional Directorate, 2017, July 

 

Περίπου 150 μέρες το χειμώνα η θερμοκρασία είναι κάτω από 0 °C. Το καλοκαίρι, είναι πάνω από 30 °C 

για 20 μέρες. Το έδαφος παραμένει καλυμμένο από χιόνι για 80 μέρες. Η ετήσια βροχόπτωση ποικίλει 

ανάμεσα σε 370 mm και 570 mm ανάλογα με τις περιοχές. Τα καλοκαίρια είναι λιγότερο βροχερά και 

πολύ ζεστά. Η θερμοκρασία κυμαίνεται ανάμεσα σε -24.8 ° C και + 37.0 °C. 

Η λίμνη Βαν είναι η μεγαλύτερη λίμνη στην Τουρκία. Είναι ένα ηφαιστειακό φράγμα λίμνης που 

σχηματίστηκε από το νερό που συσσωρεύτηκε στον κρατήρα που προκλήθηκε από την έκρηξη του 

ηφαιστειακού βουνού Nemrut, ανάμεσα στα επαρχιακά σύνορα των Bitlis και Van.  

Η λίμνη Βαν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υδάτινος πόρος. Εκτός του ότι είναι η μεγαλύτερη λίμνη 

ανθρακούχου νερού στον κόσμο, η λίμνη Βαν φέρει επίσης και χαρακτηριστικά αλμυρού νερού. Η λίμνη 

αυτή είναι ένα υδάτινο οικοσύστημα διαφορετικό από τα οικοσυστήματα γλυκού νερού και θαλάσσιου 

νερού. Τα νερά της είναι πικρά, αλμυρά και ανθρακούχα. Η αλατότητα της είναι  0.224% και το pH της 

είναι 9.52. Αυτές οι συνθήκες δεν επιτρέπουν σε καλλιεργημένα φυτά να αναπτυχθούν. 

Αφού η Βαν έχει ηπειρωτικό κλίμα, υπάρχει ανάγκη για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Εξαιτίας της 

μεγάλης διάρκειας του χειμώνα, συνιστάται ένα είδος ψυχρού νερού. Το είδος που θα καλλιεργηθεί 

είναι ένας σημαντικός παράγοντας, υπολογίζοντας τους προμηθευτές και τη ζήτηση της αγοράς. Η 

πέστροφα θα ήταν μια καλή επιλογή, όντας ένα είδος σχετικά ανθεκτικό στο ψυχρό νερό, με 

παγιωμένους προμηθευτές και ζήτηση στην αγορά.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις πολλές μελέτες που διεξήχθησαν για τις οικολογικές συνθήκες της πόλης Βαν, 

προτείνεται η καλλιέργεια ψαριών για τα ενυδρειοπονικά συστήματα (Bildirici, 2019). Αφού το σύστημα 

της υδατοκαλλιέργειας θα λειτουργεί με υψηλό pH (>7) είναι αναγκαίο να προστεθεί οξύ πριν 

μεταφερθεί το νερό στο υδροπονικό σύστημα. Αυτό θα εξασφαλίσει υψηλής ποιότητας σοδειές. Οι 

σοδειές θα πρέπει να επιλεγούν για την ανθεκτικότητα τους στο ψυχρό νερό. Αν επιλεγούν σοδειές 

θερμού νερού, πρέπει να εγκατασταθεί σύστημα ανταλλαγής θερμότητας για να χρησιμοποιηθεί η 

θερμότητα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αφού η θερμότητα του ήλιου θα είναι επαρκής τους 

καλοκαιρινούς μήνες, μπορούν να καλλιεργηθούν εποχιακές σοδειές χωρίς την ανάγκη για μεταφορά 

θερμότητας.  

ηλιοφάνειας (ώρες) 
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Παράρτημα 1 
 

Πίνακας 20. Λίστα με σημαντικούς προμηθευτές εξοπλισμού ενυδρειοπονικών συστημάτων 

Τομέας  Εξοπλισμός Πιθανοί προμηθευτές  

Καλλιέργεια 
φυτών 

Διχτυωτές 
γλάστρες 

Hydroponics growshop (UK & I) (https://www.hydroponics.eu/ 
Nitriculture (UK) (http://www.nutriculture.co.uk/) 
Organic growshop (GR) (https://www.organic-growshop.gr/) 

Σχεδίες, κανάλια 
και χιτώνια 

Hydroponics growshop (UK & I) (https://www.hydroponics.eu/ 
Mad greenhouse products (USA) 
(https://www.madgreenhouseproducts.com/) 
Organic growshop (GR) (https://www.organic-growshop.gr/) 
Pentair Aquatic Ecosystems (USA) (https://pentairaes.com/) 
Viscon (PL) (https://www.visconhydroponics.eu/) 

Πίνακες ebb and 
flow (Δίσκοι 
άρδευσης) 

General Hydroponics Europe (https://www.eurohydro.com/) 
Hydroguru (https://hydroguru.shop/) 
Mad greenhouse products (USA) 
(https://www.madgreenhouseproducts.com/) 

Σπόροι Λαχανικά 
Anamas seeds (TR) https://www.anamastohum.com/en/ 
Hydroponics growshop (https://www.hydroponics.eu/) 
Kucukciftlik (TR) (https://kucukciftlik.com/) 

Βότανα 
Aeroponic hydroponics (GR) (https://aeroponic.gr/) 
Kucukciftlik (TR) (https://kucukciftlik.com/) 
Φρούτα 
Aeroponic hydroponics (GR) (https://aeroponic.gr/) 
Anamas seeds (TR) https://www.anamastohum.com/en/ 
Bursa seeds (TR) (http://www.bursaseed.com/) 
Kucukciftlik (TR) (https://kucukciftlik.com/) 
United genetics (TR) (http://unitedgenetics.com/) 

Λουλούδια 
Aeroponic hydroponics (GR) (https://aeroponic.gr/) 

Υπόστρωμα 
ανάπτυξης 

Aeroponic hydroponics (GR) (https://aeroponic.gr/) 
Amazon (DE) https://www.amazon.de/) 
Hydroponics growshop (https://www.hydroponics.eu/) 
Nitriculture (UK) (http://www.nutriculture.co.uk/) 
Organic growshop (GR) (https://www.organic-growshop.gr/) 

Λιπάσματα και 
διαχείριση 
παρασίτων   

Hydroguru (https://hydroguru.shop/) 
Zeruva (TR) (http://zeruva.com/tr/) 

Άρδευση και 
ακροφύσια 
συλλογής 

Hydroguru (https://hydroguru.shop/) 
Seomak technology (TR) (http://www.seomak.com.tr/) 

Ψάρια Τροφές  Aller Aqua (DK) (https://www.aller-aqua.com/) 
Alltechcoppens (NL) (https://www.alltechcoppens.com/) 
Aquasoja (PT) (http://www.aquasoja.pt/) 
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Biomar (DK) (https://www.biomar.com/) 
Cargill (TR) (https://www.cargill.com.tr/) 
Dibaq Aquaculture (ES) (http://www.dibaqacuicultura.es/en/) 
Gumusdoga (TR) (https://www.gumusdoga.com.tr/) 
Le Gouessant (FR) (http://www.aqua.legouessant.com/) 
Skretting (TR) (https://www.skretting.com/) 

Αυτόματοι 
τροφοδότες 

Akuakare Aquaculture Equipments (TR) 
(http://eng.akuakare.com/) 
Aquacultur (DE) (https://www.aquacultur.de/) 
Aquaculture ID (NL) (https://www.aquacultureid.com/) 
Fish farm feeder (ES) (https://www.fishfarmfeeder.com/) 
Sterner (UK) (https://www.sterner.co.uk/) 

Δεξαμενές  Akuakare Aquaculture Equipments (TR) 
(http://eng.akuakare.com/) 
Aquacultur (DE) (https://www.aquacultur.de/) 
Fatih polyester (TR) https://www.fatihpolyester.com/ 
Landing aquaculture (NL) 
(https://www.landingaquaculture.com/) 
Pentair Aquatic Ecosystems (US) (https://pentairaes.com/) 
Purewell Fish farming (UK) 
(https://www.purewellfishfarming.co.uk/) 

Γόνοι  Gumusdoga (TR) (https://www.gumusdoga.com.tr/) 
Trout lodge (NL) (https://www.troutlodge.com/) 
River Gwash trout farm (UK) 
(https://www.rivergwashtroutfarm.co.uk/) 

Μηχανικό 
φιλτράρισμα 

Φίλτρο στεφάνης Air-aqua (NL) (https://www.air-aqua.nl/) 
Akuakare Aquaculture Equipments (TR) 
(http://eng.akuakare.com/) 
Aquaculture systems technologies (USA) 
(https://astfilters.com/) 
Sibo fluidram (NL) (https://sibo.nl/) 

Φίλτρο 
τυμπάνου 

AGK Aquakultur -Teich (DE) (https://www.agk-kronawitter.de/) 
Air-aqua (NL) (https://www.air-aqua.nl/nl/) 
Akuakare Aquaculture Equipments (TR) 
(http://eng.akuakare.com/) 
Faivre (FR) (http://www.faivre.fr ) 
Hex (DK) (http://www.hexfilter.com/) 
Hydrotech(SE) (http://www.hydrotech.se )  
MAT Aquaculture Filtration (TR) (https://mat-ras.com/) 
Sterner (UK) (https://www.sterner.co.uk/) 
Timex (TR) (https://timex.com.tr/) 

Βιολογικό 
φιλτράρισμα 
 

Φίλτρα διάχυσης  AGK Aquakultur -Teich (DE) (https://www.agk-kronawitter.de/) 
Air-aqua (NL) (https://www.air-aqua.nl/nl/) 
Aquaculture ID (NL) (https://www.aquacultureid.com/) 
Aquaculture systems technologies (USA) 
(https://astfilters.com/) 
Landing aquaculture (https://www.landingaquaculture.com/) 
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Κινητή κλίνη 
βιοαντιδραστήρα  

Landing aquaculture (https://www.landingaquaculture.com/) 
Aquaculture systems technologies (USA) 
(https://astfilters.com/) 
MAT Aquaculture Filtration (TR) (https://mat-ras.com/) 
Timex (TR) (https://timex.com.tr/) 

Υπόστρωμα 
βιολογικού 
φίλτρου 

Ασύνδετη συσκευασία απόσταξης 
AGK Aquakultur -Teich (DE) (https://www.agk-kronawitter.de/) 
Air-aqua (NL) (https://www.air-aqua.nl/nl/) 
Akuakare Aquaculture Equipments (TR) 
(http://eng.akuakare.com/) 
Aquacultur (https://www.aquacultur.de/) 
Aquaculture ID (NL) (https://www.aquacultureid.com/) 
Pall ring company (UK) (https://www.pallrings.co.uk/ 
RK Bioelements (DK) (https://en.rkbioelements.dk/) 
Smallbox special plastics (CN) 
(https://www.mbbrfiltermedia.com/) 

Δομημένη συσκευασία απόσταξης 
AMACS (NL) (https://www.amacs.com/) 
Coolmdeck (IN) (http://cooldeckin.com/) 
Enexio (UK) (https://www.enexio.com/) 
Matala USA (USA) (http://www.matalausa.com/) 

Μεταφορά 
αερίων 

Φυσητήρες  Akuakare Aquaculture Equipments (TR) 
(http://eng.akuakare.com/) 
Aquacultur (DE) (https://www.aquacultur.de/) 
Blowtac (TW) (https://www.blowtac.com.tw/) 
Busch (NL)https://www.buschvacuum.com/ 
Pentair Aquatic Ecosystems (US) (https://pentairaes.com/) 
Ratz Aquaculture (DE) http://www.ratz-aquaculture.com/ 
Sjerp &Jongeneel BV (NL) (https://www.sjerp.nl/) 

Συμπιεστές αέρα Aquacultur (DE) (https://www.aquacultur.de/) 
Pentair Aquatic Ecosystems (US) (https://pentairaes.com/) 

Γεννήτρια 
οξυγόνου 

AirPro gas solutions (IE) (https://www.airpro.ie/) 
Innovative gas systems (IT)http://www.igs-italia.com/ 
MAT Aquaculture Filtration (TR) (https://mat-ras.com/) 
Oxymat (DK) (https://www.oxymat.com/) 
Sterner (UK) (https://www.sterner.co.uk/) 
Sysadvance (PT) (https://www.sysadvance.com/) 

Εξαερωτές CO2 Ασύνδετη συσκευασία απόσταξης 
Alvestad (NO) (https://alvestad.com/) 
Landing aquaculture (https://www.landingaquaculture.com/) 
Pentair Aquatic Ecosystems (US) (https://pentairaes.com/) 
Pall ring company (UK) (https://www.pallrings.co.uk/) 
Sterner (UK) (https://www.sterner.co.uk/) 
Δομημένη συσκευασία απόσταξης 
Landing aquaculture (https://www.landingaquaculture.com/) 
NP Innovations (SE) (http://www.npinnovation.se/) 
Pentair Aquatic Ecosystems (US) (https://pentairaes.com/) 
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Διαχυτές / 
πέτρες αερισμού 

AirPro gas solutions (IE) (https://www.airpro.ie/) 
Aquacultur (DE) (https://www.aquacultur.de/ ) 
Ratz Aquaculture (DE) (http://www.ratz-aquaculture.com/) 
Sterner (UK) (https://www.sterner.co.uk/) 
Sibo fluidram (NL) (https://sibo.nl/) 

Κώνοι οξυγόνου Fatih polyester (TR) (https://www.fatihpolyester.com/) 
Linde group (DE) (https://www.the-linde-group.com/) 
SDK (PL) (https://www.sdk.com.pl/) 

Μεταφορά 
νερού 

Σωλήνες και 
συνδέσεις 

Agru (AT) (https://www.agru.at/en/) 
Akansu group (TR) (http://www.akansu.com/) 
Aquaculture ID (NL) (https://www.aquacultureid.com/) 
Kuzeyboru (TR) (https://www.kuzeyborugroup.com/) 
Pentair Aquatic Ecosystems (US) (https://pentairaes.com/) 
Sibo fluidram (NL) (https://sibo.nl/) 
Vink (NL) (https://www.vinkkunststoffen.nl/) 

Αντλίες Akuakare Aquaculture Equipments (TR) 
(http://eng.akuakare.com/) 
Apexpumps (UK) (https://www.apexpumps.com/) 
Air-aqua (NL) (https://www.air-aqua.nl/nl/) 
Aquacultur (DE) (https://www.aquacultur.de/) 
Calpeda (IT) (https://www.calpeda.com/) 
Distrimex (NL) (https://www.distrimex.nl/) 
Pentair Aquatic Ecosystems (US) (https://pentairaes.com/) 
Sibo fluidram (NL) (https://sibo.nl/) 

Μετρητές ροής BMeter metering solutions (IT) (https://www.bmeters.com/) 
Sibo fluidram (NL) (https://sibo.nl/) 

Έλεγχος 
ποιότητας 
νερού 

PH, οξυγόνο, 
οξειδαναγωγικά, 
θερμοκρασία, 
σκληρότητα, 
αγωγιμότητα 

Aquacultur (DE)(https://www.aquacultur.de/) 
Aqualabo (FR) (https://en.aqualabo.fr/) 
Bluelab (NZ) (https://www.bluelab.com/) 
HACH (USA) (https://www.hach.com/) 
Hanna instruments BV (NL) (https://hannainstruments.nl) 
LaMotte (USA) http://www.lamotte.com/ 
Oxyguard (DK) (http://www.oxyguard.dk/) 
Sterner (UK) (https://www.sterner.co.uk/) 
Yokogawa (TR) (https://www.yokogawa.com/) 
YSI (USA) (https://www.ysi.com/) 

Νιτρικό άλας, 
σετ δοκιμών 
νιτρικού άλατος 
και αμμωνίας  

Aquachek (USA) (https://www.aquachek.com/) 
Aquaforest (PL) (https://aquaforest.eu/) 
Aqualabo (Fr) (https://en.aqualabo.fr/) 
Bluelab (NZ) (https://www.bluelab.com/) 
Hanna instruments BV (NL) (https://hannainstruments.nl)  
Lamotte (USA) (http://www.lamotte.com/) 
YSI (USA) (https://www.ysi.com/) 

Λογισμικό και 
συστήματα 
ελέγχου 

Arowana automation (https://iurbanfarmer.com/) 
Aquacheck smart app (https://www.aquachek.com/) 
Bluelab connect (https://www.bluelab.com/) 
Osmobot (https://www.osmobot.com/) 
Smart ponnod (http://smart.ponnod.com/) 
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YSI (USA) (https://www.ysi.com/) 
Θερμοκήπιο Φωτισμός  Certhon greenhouse solutions (NL) 

(https://www.certhon.com/) 
Hydroponics growshop (https://www.hydroponics.eu/ 
Mad greenhouse products (USA) 
(https://www.madgreenhouseproducts.com/) 

Μέτρηση φωτός Hansatech (UK) (https://www.hansatech-instruments.com/) 
Harvest Agri (UK) (https://harvestagri.co.uk/) 
LI-COR (USA) (https://www.licor.com/) 
Spectrum technologies (USA) (https://www.specmeters.com/) 

Θερμόμετρο  Aquacultur (https://www.aquacultur.de/) 
Sibo fluidram (NL) (https://sibo.nl/) 
Sterner (UK) (https://www.sterner.co.uk/ 

Ψύξη και 
εξαερισμός 

Certhon greenhouse solutions (NL) 
(https://www.certhon.com/) 

Υλικά κάλυψης Agrimec (It) (https://en.agrimec.it/) 
Certhon greenhouse solutions (NL) 
(https://www.certhon.com/) 
Seomak technology (TR) (http://www.seomak.com.tr/) 

Άλλα Σχεδιασμός 
ολόκληρου 
συστήματος 

Landing aquaculture (https://www.landingaquaculture.com/) 
MAT Aquaculture Filtration (TR) (https://mat-ras.com/) 
Smart farmers (BE) (https://smartfarmers.eu/) 
Sterner (UK) (https://www.sterner.co.uk/)= 

Εργαλεία και 
εξοπλισμός 

Ισοπεδωτικά, αναισθητικά και απόχες ψαριών 
AGK Aquakultur -Teich (DE) (https://www.agk-kronawitter.de/) 
Aquacultur (DE) (https://www.aquacultur.de/) 
Aquaculture ID (NL) (https://www.aquacultureid.com/) 
Faivre (FR) (http://www.faivre.fr ) 
Pentair Aquatic Ecosystems (US) (https://pentairaes.com/) 

Ρουχισμός και υποδήματα 
Artkins (IE) (https://www.atkins.ie/) 
Wellpath (CN) (http://www.waderfactory.com/) 

Απολυμαντικά 
Halamid (FR) (http://www.halamid.com/) 
Sanosil (CH) (https://www.sanosil.com/) 

Θέρμανση νερού  Akuakare Aquaculture Equipments (TR) 
(http://eng.akuakare.com/) 
Microwell (https://www.microwell.eu/) 
Pentair Aquatic Ecosystems (US) (https://pentairaes.com/) 

Συμβουλευτική Dutch greenhouses (Nl) (https://dutchgreenhouses.com/) 
Landing aquaculture (https://www.landingaquaculture.com/) 
Ponnod internet of greens (SL) (http://smart.ponnod.com/) 
Smart farmers (BE) (https://smartfarmers.eu/) 
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