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1. Περίληψη 

Στο παρόν Παραδοτέο Π_12 [Πιλοτικό σύστημα] που συντονίζεται από την Αφοί 

Εμμανουηλίδη στο πλαίσιο της 4ης Ενότητας εργασίας [ΕΕ4-Πιλοτικό σύστημα AQP, 

(Μ8-Μ30, GRH)], παρουσιάζεται η εγκατάσταση του πιλοτικού συστήματος 

ενυδρειοπονίας εμπορικής κλίμακας, όπως είχε σχεδιαστεί από το Π_3 [Σχέδιο 

κατασκευής & λειτουργίας του συστήματος]. Η έναρξη των εργασιών της ΕΕ4 

πραγματοποιήθηκε κατά τον Μ8 αντί του Μ18 του έργου προκειμένου να 

εγκατασταθεί νωρίτερα το πιλοτικό σύστημα στο θερμοκήπιο (Μ15 αντί Μ23). Με 

αυτή τη μεταβολή ήσσονος σημασίας δόθηκε η δυνατότητα έναρξης των δοκιμών 

του πιλοτικού συστήματος νωρίτερα, προκειμένου να συγκεντρωθούν περισσότερες 

μετρήσεις για την αξιολόγηση του συστήματος. Στόχος της εγκατάστασης είναι η 

ανάπτυξη ενός ενυδρειοπονικού συστήματος σε μεγέθη παραγωγής πιο προσιτά 

στους παραγωγούς, ώστε να εξυπηρετηθεί όσο καλύτερα γίνεται η διάδοση και 

εφαρμογή της ενυδρειοπονίας και στον Ελλαδικό χώρο. 

Το παραδοτέο θα επεκταθεί με την ενσωμάτωση σε αυτό του λογισμικού ελέγχου 

του συστήματος που αρχικά είχε προβλεφθεί μόνο για το εργαστηριακής κλίμακας 

σύστημα. Η τελική έκδοση του παραδοτέου του πιλοτικού συστήματος με το 

ολοκληρωμένο λογισμικό ελέγχου θα είναι διαθέσιμη τον Μ33. 
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Το υπόλοιπο κείμενο του παραδοτέου μπορεί να διατεθεί μετά από ζήτηση. 

E-mail επικοινωνίας: nkatsoul@uth.gr 

  


