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Εικόνα 1. Καλλιέργεια μαρουλιού (Lactuca sativa var. Musena) σε σύστη-
μα ενυδρειοπονίας εργαστηριακής κλίμακας. Ημέρα πειράματος D14. 

Επίδραση της συχνότητας σίτισης λαβρακιού στην ανάπτυξη του και 

στην ανάπτυξη καλλιέργειας μαρουλιού στο εργαστηριακό σύστημα 

ενυδρειοπονίας του έργου FoodOASIS 

Η ανάπτυξη, η αξιοποίηση της τροφής ιχθύων λαβρακιού και η ανάπτυξη 

φυτών μαρουλιού μελετήθηκαν σε τρία πανομοιότυπα αυτόνομα συστήματα 

ενυδρειοπονίας κλειστού κυκλώματος με ανακυκλοφορία νερού. Κατασκευ-

άστηκαν για το κάθε ενυδρειοπονικό σύστημα 3 δεξαμενές 100 L η καθεμία  

για εκτροφή των ιχθύων, μία δεξαμενή 200L για καλλιέργεια των φυτών, ένα 

μηχανικό και ένα βιολογικό φίλτρο 175L.  

Δεκαεννέα ιχθύες τοποθετήθηκαν σε κάθε γυάλινο ενυδρείο και κάθε μετα-

χείριση σίτισης είχε τρεις επαναλήψεις. Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 9 ενυ-

δρεία εκτροφής ιχθύων λαβρακιού. Οι ιχθύες, σιτίζονταν καθημερινά 5% 

του μέσου βάρους τους, με διαφορετική συχνότητα (σίτιση 2, 4 και 8 φορές/

ημέρα) για χρονικό διάστημα 45ημερών. Κάθε ενυδρειοπονικό σύστημα συ-

νολικού όγκου νερού 500L εκπροσωπούνταν και από τις τρεις μεταχειρί-

σεις.  

«Η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Α-
νάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)(κωδικός 

έργου:Τ1ΕΔΚ-01153)» 
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Εικόνα 3. Καλλιέργεια μαρουλιού (Lactuca sati-
va var. Musena) σε σύστημα ενυδρειοπονίας εργα-

στηριακής κλίμακας. Ημέρα πειράματος D45. 

Εικόνα 2. Καλλιέργεια μαρουλιού (Lactuca sativa 
var. Musena) σε σύστημα ενυδρειοπονίας εργαστηρια-

κής κλίμακας. Ημέρα πειράματος D22. 

Εικόνα 4. Μέτρηση μορφομετρι-
κών χαρακτηριστικών ιχθύων λαβρα-
κιού (Dicentrarchus labrax): Μέτρηση 

ατομικού σωματικού βάρους  με τη 
χρήση ηλεκτρικού ζυγού ακριβείας  

Εικόνα 5. Μέτρηση μορφομετρικών χαρακτηρι-
στικών ιχθύων λαβρακιού (Dicentrarchus 

labrax):β) Μέτρηση ατομικού ολικού μήκους ιχθύ-
ος με τη χρήση ιχθυόμετρου. 



Εικόνα 6. Μέτρηση μορφομετρικών χαρακτηριστικών φυτών μαρουλιού: 
αριστερά) Μέτρηση τελικού αριθμού φύλλων και τελικού ύψους φυτών,  
δεξιά) Τελική συγκομιδή φυτών. Ημέρα πειράματος D45. Τέλος πειραματι-

κής διαδικασίας. 

Εικόνα 7. Ηλιοαπολύμανση αργίλου με το πέρας του πειράματος. 



Εικόνα 2. Καλλιέργεια μαρουλιού 
(Lactuca sativa var. Romana) σε σύστημα 

ενυδρειοπονίας εργαστηριακής κλίμα-
κας. Ημέρα πειράματος D0. Αρχή πειρα-

ματικής διαδικασίας. 

Εικόνα1.Ιχθύες λαβρακιού 
(Dicentrarchus labrax) σε ενυδρείο ε-

κτροφής σε σύστημα ενυδρειοπονίας ερ-
γαστηριακής κλίμακας. 
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Η ανάπτυξη, η αξιοποίηση της τροφής ιχθύων λαβρακιού 

και η ανάπτυξη φυτών μαρουλιού μελετήθηκαν σε τρία πανο-

μοιότυπα αυτόνομα συστήματα ενυδρειοπονίας κλειστού κυ-

κλώματος με ανακυκλοφορία νερού.  

 

Δέκα ιχθύες τοποθετήθηκαν σε κάθε γυάλινο ενυδρείο και 

κάθε μεταχείριση σίτισης είχε τρεις επαναλήψεις.  

Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 9 ενυδρεία εκτροφής ιχθύων 

λαβρακιού.  

 

Οι ιχθύες, σιτίζονταν καθημερινά 5% του μέσου βάρους 

τους, με σιτηρέσια διαφορετικής αντικατάστασης ιχθυαλεύρου 

με άλευρο προνύμφης Zophobas morio (0%, 10% και 20% α-

ντικατάσταση) για χρονικό διάστημα 45ημερών. Κάθε ενυ-

δρειοπονικό σύστημα συνολικού όγκου νερού 500L εκπροσω-

πούνταν και από τις τρεις μεταχειρίσεις.  



Εικόνα 3. Καλλιέργεια μαρουλιού (Lactuca sativa var. Romana) σε σύστημα 
ενυδρειοπονίας εργαστηριακής κλίμακας. Ημέρα πειράματος D10. 

 

Εικόνα 4. Καλλιέργεια μαρουλιού (Lactuca sativa 
var. Romana) σε σύστημα ενυδρειοπονίας εργα-

στηριακής κλίμακας. Ημέρα πειράματος D21. 
. 

Εικόνα 6. Καλλιέργεια μαρουλιού (Lactuca sativa var. Romana) σε σύστημα 
ενυδρειοπονίας εργαστηριακής κλίμακας. Ημέρα πειράματος D45. Τέλος πει-

ραματικής διαδικασίας. 

Εικόνα 5. Καλλιέργεια μαρουλιού (Lactuca sativa 
var. Romana) σε σύστημα ενυδρειοπονίας εργαστη-

ριακής κλίμακας. Ημέρα πειράματος D43 . 



 

«Η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του 
Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)

(κωδικός έργου:Τ1ΕΔΚ-01153)» 


