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Άποψη καλλιέργειας μαϊντανού σε υδροπονικά κανάλια  

 Ενυδρειοπονικό σύστημα πιλοτικής κλίμακας 

 

 

Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2021 

 «Το ερευνητικό πρόγραμμα “FoodOasis”, υλοποιείτε στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», συγχρημα-
τοδοτήθηκε 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)»  

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος FoodOasis, διαμορφώθηκε στα θερμοκήπια 

υψηλής εγκατεστημένης τεχνολογίας στο αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ένα 

σύστημα Ενυδρειοπονίας πιλοτικής κλίμακας, στο οποίο αξιολογείται η δυνατότητα αξιο-

ποίησης του νερού που απομακρύνεται από τις δεξαμενές εντατικής εκτροφής ψαριών ως 

θρεπτικό διάλυμα για την άρδευση και λίπανση μιας υδροπονικής καλλιέργειας, σε διάφο-

ρους συνδυασμούς ειδών ψαριών και φυτών. Ο στόχος του προγράμματος είναι η εξοικο-

νόμηση νερού κα λιπασμάτων και η παραγωγή τροφής που θα βασίζεται στις αρχές της κυ-

κλικής οικονομίας. 

Η Ενυδρειοπονία είναι μια αειφόρος μορφή πολυκαλλιέργειας που συνδυάζει την  εκτροφή 

ψαριών με την καλλιέργεια  φυτών σε ένα ενιαίο σύστημα, στην οποία το νερό εκτροφής 

των ψαριών, εμπλουτισμένο με προϊόντα του μεταβολισμού των ψαριών, όπως αμμωνία 

και άλλες χημικές ενώσεις, μπορεί να αξιοποιηθεί για την άρδευση και θρέψη  των φυτών.   



Ενυδρειοπονική καλλιέργεια  χειμερινής περιόδου 

  Στις  15/02/2021 ολοκληρώθηκε το τρίτο πείραμα ενυδρειοπονίας πιλοτικής κλίμακας  δίμη-
νης διάρκειας που αφορούσε στην υδροπονική καλλιέργεια μαϊντανού και στην εκτροφή ψαριών 
του γένους Tilapia. Σ’ αυτό το πείραμα αξιολογήθηκε η απόδοση υδροπονικής καλλιέργειας μαϊ-
ντανού με τρεις διαφορετικές μεταχειρίσεις διαλύματος θρέψης: α) κλασικής υδροπονίας β) καθα-
ρής ενυδρειοπονίας και γ) ενυδρειοπονίας με προσθήκη λιπασμάτων. 
  Η άρδευση και η λίπανση της καθαρής ενυδρειοπονίας και της ενυδρειοπονίας με προσθήκη 
λιπασμάτων, καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από το νερό εκτροφής που απομακρύνονταν από τις δε-
ξαμενές της εντατικής ιχθυοκαλλιέργειας τιλάπιας προκειμένου να ανανεωθεί κατά 10%, και αντί  
να απορριφθεί στο περιβάλλον, προωθούνταν στην καλλιέργεια μαϊντανού. 

 Το πιλοτικό σύστημα υποστήριξε την 
ενυδρειοπονική καλλιέργεια μαϊντα-
νού χειμερινής περιόδου με απόδο-

ση 0,18 kg m-2  

Η παραγωγή αυτή αντιστοιχεί σε 
περίοδο καλλιέργειας 2 μηνών  με 
μηδενική κατανάλωση νερού και 

λιπασμάτων !!! 



Φυσιολογικές & Βιοχημικές 

μετρήσεις 

Με βάση τις φυσιολογικές μετρή-

σεις καμία μεταχείριση δεν παρου-

σίασε  μεγαλύτερη φωτοσυνθετική 

ικανότητα (Φθορισμός χλωρο-

φύλλης-δείκτες Fv/Fm & Pi total). 

Βιοχημικές μετρήσεις παρόλα αυτά 

(Φωτοσυνθετικές χρωστικές) εκτί-

μησαν καλύτερο ρυθμό φωτοσύν-

θεσης στα φυτά της ‘’καθαρής’’ ε-

νυδρειοπονίας.  

ΕΝΥΔΡΕΙΟΠΟΝΙΑ  

με ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 

   

 Τη μέγιστη απόδοση στην καλ-

λιέργεια μαϊντανού, παρουσία-

σε η μεταχείριση ενυδρειοπο-

νίας με προσθήκη λιπασμάτων 

(0,68 kg m-2) εξυπηρετώντας 

παράλληλα την εξοικονόμηση 

νερού αλλά και λιπασμάτων, 

συγκριτικά με την υδροπονική 

καλλιέργεια  (0,55 kg m-2). 



 

 

 


