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1. Περίληψη 

Το παραδοτέο Π_3 αφορά την παρουσίαση της πρότασης σχεδιασμού κατασκευής & 

λειτουργίας των ενυδρειοπονικών συστημάτων εργαστηριακής και πιλοτικής κλίμακας. Το 

πιλοτικό αυτοτροφοδοτούμενο σύστημα εντατικής ιχθυοκαλλιέργειας και καλλιέργειας φυτών 

(ενυδρειοπονία, AQP) που θα προκύψει θα είναι πρότυπο για τις συνθήκες τις Μεσογείου και 

θα συντελέσει στην ανάπτυξη βιοασφαλούς παραγωγής τροφίμων με χαμηλό περιβαλλοντικό 

αποτύπωμα και υψηλή προστιθέμενη αξία. Το AQP σύστημα σχεδιάστηκε να έχει αυτονομία, 

καθώς και τα δύο συστήματα (υδροπονίας και ιχθυοκαλλιέργειας) που περιλαμβάνει 

συνδέονται μεταξύ τους μέσω των κατάλληλων αυτοματισμών που θα αναπτυχθούν στο έργο. 

Ο σχεδιασμός του AQP συστήματος έγινε τόσο με βάση στοιχεία και μελέτες που διαθέτει ήδη 

η GRH (Αφοί Εμμανουηλίδη), την εμπειρία της AGR (Agrostis), όσο και με βάση τα 

συμπεράσματα από την ανασκόπηση της σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας, για την 

υπολογιστική προσέγγιση του συνόλου των διεργασιών που έγινε από το ΠΘ. Ο σχεδιασμός 

περιλαμβάνει τη διαστασιολόγηση των συστημάτων διαχείρισης της υδρολίπανσης της 

καλλιέργειας και επανακυκλοφορίας για το υδροπονικό σύστημα και των δεξαμενών και 

φίλτρων που απαιτούνται για το σύστημα εκτροφής των ψαριών καθώς και τη διασύνδεση 

των δύο συστημάτων. 

  



7 

 

 

Παρ[3]: [Σχέδιο Κατασκευής & Λειτουργίας του 

Συστήματος] 

 

Το υπόλοιπο κείμενο του παραδοτέου μπορεί να διατεθεί μετά από ζήτηση. 

E-mail επικοινωνίας: nkatsoul@uth.gr 

  


