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Εικόνα 1. Παρακολούθηση φυσικοχημικών παραμέτρων ποιό-

τητας νερού στο εργαστηριακό και πιλοτική σύστημα ενυδρειπονίας 

στα πλαίσια του Ερευνητικού Έργου FOODOASIS 

Παρακολούθηση φυσικοχημικών 
παραμέτρων ποιότητας νερού στο 
εργαστηριακό και πιλοτικό σύστη-
μα ενυδρειοπονίας  

H ενυδρειοπονία, μια μέθοδος παρα-
γωγής τροφίμων που συνδυάζει την 
ιχθυοκαλλιέργεια με την παραγωγή 
φυτών, αυξάνεται σε δημοτικότητα και 
κερδίζει την προσοχή ως μια σημαντι-
κή και πιο βιώσιμη μέθοδο καλλιέρ-
γειας τροφίμων.  Η ενυδρειοπονία 
συνδυάζει την καλλιέργεια τόσο των 
ιχθύων όσο και των φυτών σε ένα οι-
κοσύστημα ανακυκλοφορίας που χρη-
σιμοποιεί βακτήρια  νιτροποίησης για 
τη μετατροπή των αποβλήτων των  
ιχθύων σε θρεπτικά συστατικά των 
φυτών. Επειδή αυτό το σύστημα συν-
δυάζει φυτά με ζωική παραγωγή, έχει 
ένα ειδικό σύνολο απαιτήσεων ως 
προς τη χημική σύσταση του νερού 
και η βέλτιστη ποιότητα νερού είναι 
απαραίτητη για ένα υγιές, ισορροπη-
μένο, λειτουργικό σύστημα. Η διατή-
ρηση της ισορροπίας μεταξύ των συν-
θηκών ποιότητας του νερού που είναι 
βέλτιστες για τους ιχθύες, τα βακτήρια 
νιτροποίησης και τα φυτά είναι ζωτι-
κής σημασίας για ένα υγιές και παρα-
γωγικό σύστημα ενυδρειοπονίας.  

«Η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της 

Δράσης ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, συγχρηματοδοτήθηκε από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Αντα-
γωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Και-
νοτομία (ΕΠΑνΕΚ)(κωδικός έργου:Τ1ΕΔΚ

-01153)» 
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Παρακολουθώντας βασικές παραμέτρους ποιότητας νερού, όπως pH, θερμοκρασία και συγκε-

ντρώσεις θρεπτικών ουσιών σε τακτική βάση, μπορούν να γίνουν έγκαιρες προσαρμογές για να 

αποφευχθούν προβλήματα και απώλειες στην παραγωγικότητα.  

Η καλή κατανόηση του τρόπου αλληλεπίδρασης αυτών των παραμέτρων είναι απαραίτητη για τη 

διατήρηση ενός ισορροπημένου συστήματος.  

Στα πλαίσια του Ερευνητικού Έργου FOODOASIS παρακολουθείται  ποιότητα του νερού των συ-

στημάτων της ενυδρειοπονίας στα πειράματα εργαστηριακής (Ε.Ε.1, Ε.Ε.3) αλλά και πιλοτικής κλί-

μακας (Ε.Ε.4).  

Ειδικότερα, σε καθορισμένα σημεία κίνησης του νερού (ενυδρεία ιχθύων, βιολογικό φίλτρο, καλ-

λιεργητικές περιοχές φυτών) καταμετρώνται καθημερινά η θερμοκρασία και το p H, ενώ εβδομα-

διαίως πραγματοποιούνται μετρήσεις   των  ορθοφωσφορικών ιόντων, των  νιτρικών ιόντων, των 

θειικών ιόντων, των αμμωνιακών ιόντων, του σιδήρου, του μαγνησίου και του ασβεστίου.  

Το Ερευνητικό Έργο FOODOASIS χαρακτηρίζεται από την καινοτομία ανάπτυξης λογισμικού δια-

χείρισης, επομένως η καταμέτρηση των παραπάνω παραγόντων να συμβάλλει όχι μόνο στη δια-

σφάλιση της σωστής λειτουργίας του ενυδρειοπονικού συστήματος, αλλά και στην συλλογή δεδο-

μένων ποιότητας του νερού για τη βαθμονόμηση του λογισμικού διαχείρισης (Ε.Ε.3). Οι μετρήσεις 

των χημικών χαρακτηριστικών του νερού παραγματοποιούνται με τη χρήση φασματοφωτομετρίας 

και σύγχρονων  εγκεκριμένων μεθόδων καταμέτρησης.  

 

Εικόνα 2. Εξερεύνηση μικροβιακής ποικιλότητας των ενυδρειοπονικών συστημάτων στα 

πλαίσια του Ερευνητικού Έργου FOODOASIS με τη χρήση μοριακών τεχνικών 



Τα βακτήρια χρησιμεύουν ως γέφυρα που συνδέει τα μεταβολικά 

προιόντα των ιχθύων, τα οποία έχουν υψηλή συγκέντρωση αμμω-

νίου, με το φυτικό λίπασμα, το οποίο θα πρέπει να είναι συνδυα-

σμός χαμηλού αμμωνίου και υψηλού νιτρικού ιόντος.  

Ωστόσο, η συνολική μικροβιακή κοινότητα σε διαφορετικά τμήμα-

τα των συστημάτων ενυδρειοπονίας  δεν έχει χαρακτηριστεί ακό-

μη. Καθώς τα συστήματα της ενυδρειοπονία μπορούν να έχουν 

διαφορετικές υπομονάδες, δηλαδή δεξαμενή ιχθύων, βιολογικό 

και μηχανικο φίλτρο, δεξαμενές υδροπονείας, με καθένα από αυτά 

να έχει διαφορετικούς πιθανούς σχεδιασμούς και διαφορετικές 

βέλτιστες συνθήκες, οι μικροβιακές κοινότητες σε αυτά τα συστή-

ματα μπορεί να διαφέρουν δραστικά, περιλαμβάνοντας και επι-

βλαβείς μικροργανισμούς.  

Ένα από τα πιο 

σημαντικά χαρα-

κτηριστικά του  

ενυδειοπονικού 

συστήματος είναι 

η εξάρτηση του 

από τα βακτήρια 

και τα μεταβολικά 

προϊόντα τους. 
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