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1. Περίληψη 

Στο παρόν Παραδοτέο Π_9 το οποίο συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας στο πλαίσιο της 3ης Ενότητας εργασίας [ΕΕ3-Ολοκλήρωση συστήματος 

εργαστηριακής κλίμακας, (Μ13-Μ30, AGR)], παρουσιάζονται οι εργασίες που 

αφορούν την υποενότητα εργασίας 3.1 (Υ.Ε. 3.1_Ολοκλήρωση του συστήματος, Μ15) 

και την Υ.Ε. 3.2 [Μετρήσεις για διαφορετικά είδη ψαριών-φυτών για 3 περόδους 

βάσει των οποίων θα βελτιωθούν οι αλγόριθμοι, Μ30]. Στο πλαίσιο υλοποίησης του 

Π_9, πραγματοποιήθηκαν πειράματα διαφορετικών περιόδων, ώστε να μελετηθεί 

(i) η επίδραση του συστήματος εργαστηριακής κλίμακας, σε καλλιέργεια 

μαρουλιού (Lactuca sativa var. Romana) σε συνδυασμό με την εκτροφή κόκκινης 

τιλάπιας (Oreochromis mossambicus),  

(ii) η ανάπτυξη και λειτουργεία χαρακτηριστικών του πλατύφυλλου βασιλικού 

(Ocimum basilicum) καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής του με την παράλληλη 

εκτροφή τιλάπιας Νείλου (Oreochromis niloticus),  

(iii) η επίδραση των αλλαγών της σίτισης των ιχθύων στο σύστημα,  

(iv) η επίδραση της αντικατάσταση ιχθυαλεύρου με εντομάλευρο προνύμφης 

(Zophobas morio) σε 0%, 10% και 20%, ώστε να προσδιοριστεί η αποδοτικότερη 

προσφερόμενη ιχθυοτροφή σε συστήματα ενυδρειοπονίας εξασφαλίζοντας με αυτό 

το τρόπο τη συνδυασμένη μέγιστη ανάπτυξη ιχθύων λαβρακιού και φυτών 

μαρουλιού (Lactuca sativa) και τέλος, 

(v) να μελετηθεί και βαθμονομηθεί η ανάπτυξη ενός μοντέλου προσομοίωσης της 

πορείας έξι κύριων θρεπτικών στοιχείων (νιτρικά, φωσφορικά, αμμωνιακά, κάλιο, 

ασβέστιο και νάτριο) σε ένα ενυδρειοπονικό σύστημα εργαστηριακής κλιμακας, για 

την αυτόματη διαχείριση των απορροών. 

Τα πειράμματα πραγματοποιήθηκαν στην πρότυπη μονάδα ενυδρειοπονίας 

εργαστηρικής κλίμακας, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που 

αναπτύχθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου FoodOASIS. 
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Το υπόλοιπο κείμενο του παραδοτέου μπορεί να διατεθεί μετά από ζήτηση. 

E-mail επικοινωνίας: nkatsoul@uth.gr   


