
Υ∆ΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑΡΓΕΙΑ Υ∆ΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑΡΓΕΙΑ 
ΦΡΑΟΥΛΑΣ ΦΡΑΟΥΛΑΣ 4 ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ 4 ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ×× 2 2 
ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΜΕ ΤΟ 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΣΥΣΥΤΗΜΑΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΣΥΣΥΤΗΜΑ

ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΡΙΑΣΠΟΥ∆ΑΣΤΡΙΑ:: ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:: ΣΑΜΠΑΘΙΑΝΑΚΗΣ ΣΑΜΠΑΘΙΑΝΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣ



ΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η υδροπονική καλλιέργεια διάφορων Η υδροπονική καλλιέργεια διάφορων 

κηπευτικών και ανθοκοµικών φυτών στα κηπευτικών και ανθοκοµικών φυτών στα 
θερµοκήπια καταλαµβάνει σήµερα θερµοκήπια καταλαµβάνει σήµερα 
σηµαντικές εκτάσεις σε διάφορες σηµαντικές εκτάσεις σε διάφορες 

προηγµένες γεωγραφικά χώρες. Στην προηγµένες γεωγραφικά χώρες. Στην 
Ελλάδα ουσιαστικά βρίσκεται στα πρώτα Ελλάδα ουσιαστικά βρίσκεται στα πρώτα 
της βήµατα και φαίνεται πως θα πέσουν της βήµατα και φαίνεται πως θα πέσουν 
ακόµη αρκετά χρόνια µέχρι όταν ο ακόµη αρκετά χρόνια µέχρι όταν ο 

έλληνας καλλιεργητής να είναι σε θέση να έλληνας καλλιεργητής να είναι σε θέση να 
εφαρµόσει σωστά αυτό το σύστηµα εφαρµόσει σωστά αυτό το σύστηµα 

καλλιέργειας.καλλιέργειας.



Η ΦΡΑΟΥΛΑΗ ΦΡΑΟΥΛΑ

Είναι φυτό πολυετές, σχηµατίζει φύλλα Είναι φυτό πολυετές, σχηµατίζει φύλλα 
σε βραχέα µεσογονάτια διαστήµατα σε σε βραχέα µεσογονάτια διαστήµατα σε 
έναν πολύ βραχύ (µήκος 1έναν πολύ βραχύ (µήκος 1--1,5 εκ) και 1,5 εκ) και 
σαρκώδη βλαστό. Με τις κατάλληλες σαρκώδη βλαστό. Με τις κατάλληλες 
συνθήκες και µε την πάροδο του συνθήκες και µε την πάροδο του 
χρόνου το φυτό σχηµατίζει χρόνου το φυτό σχηµατίζει 

περισσότερους βλαστούς. Κάθε περισσότερους βλαστούς. Κάθε 
βλαστός φέρει σύνθετα φύλλα (3βλαστός φέρει σύνθετα φύλλα (3--5 5 

φυλλάρια/φύλλο). φυλλάρια/φύλλο). 



ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΕΡΕΣ ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΕΡΕΣ 
ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΣΘΕΝΕΙΕΣ 

ΤΗΣ ΦΡΑΟΥΛΑΣΤΗΣ ΦΡΑΟΥΛΑΣ

ΦυτοφθοραΦυτοφθορα
ΑνθράκωσηΑνθράκωση
ΡιζοκτόνιαΡιζοκτόνια
ΒερτισιλλίωσηΒερτισιλλίωση
ΩίδιοΩίδιο



ΕΧΘΡΟΙΕΧΘΡΟΙ

Tetranychus urticaeTetranychus urticae
ΑΦΙ∆ΕΣΑΦΙ∆ΕΣ

CHAETOSIPHON FRAGAEFOLLI CHAETOSIPHON FRAGAEFOLLI 
CKLLCKLL
APHIS GOSSYPHII GLOVERAPHIS GOSSYPHII GLOVER
MYZUS PERSICAE SULZMYZUS PERSICAE SULZ
MAGROSPHYM EUPHORBIA ETH.MAGROSPHYM EUPHORBIA ETH.



ΜΗ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΕΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Τροφοπενία αζώτου ΝΤροφοπενία αζώτου Ν
Τροφοπενία  φωσφόρου (Ρ)Τροφοπενία  φωσφόρου (Ρ)
Τροφοπενία καλίου (Τροφοπενία καλίου (KK))
Τροφοπενία θείου (Τροφοπενία θείου (SS))
Τροφοπενία ασβεστίου (Τροφοπενία ασβεστίου (CaCa))
Τροφοπενία µαγνησίου (Τροφοπενία µαγνησίου (MgMg))
Τροφοπενία σιδήρου (Τροφοπενία σιδήρου (FeFe))



Η Υ∆ΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕ Η Υ∆ΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕ 
ΤΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΣΑ ΤΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΣΑ 

ΣΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΣΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ

Η εγκατάσταση του Η εγκατάσταση του 
πειράµατος έγινε σε πειράµατος έγινε σε 
ξύλινο θερµοκήπιο ξύλινο θερµοκήπιο 
µε κάλυψη από µε κάλυψη από 
πλαστικό πλαστικό 
πολυαιθυλένιο.πολυαιθυλένιο.



ΟΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΠΟΥ ΟΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

FernFern
BrightonBrighton



ΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

Ελαφρόπετρα 80%  Περλίτης 20%Ελαφρόπετρα 80%  Περλίτης 20%
Περλίτης 80%  Τύρφη 20%Περλίτης 80%  Τύρφη 20%
Περλίτης 100%Περλίτης 100%
Περλίτης 90%  Τύρφη 10%Περλίτης 90%  Τύρφη 10%



ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

Εφαρµόζεται Εφαρµόζεται 
ανακύκλωση του ανακύκλωση του 
θρεπτικού θρεπτικού 
διαλύµατος και διαλύµατος και 
κατά συνέπεια κατά συνέπεια 
χρειάζεται χρειάζεται 
κατασκευή κατασκευή 
υπεδάφιας υπεδάφιας 
δεξαµενής.δεξαµενής.



ΑΡ∆ΕΥΣΗΑΡ∆ΕΥΣΗ

Η άρδευση έγινε µε µικρά Η άρδευση έγινε µε µικρά 
λεπτά λεπτά σωληνάκια σωληνάκια 
(µακαρόνια του 1(µακαρόνια του 1mmmm) ) 
που κατέληγαν στην που κατέληγαν στην 
κορυφή και στη µέση κορυφή και στη µέση 
του σωλήνα. Μετά το του σωλήνα. Μετά το 
γέµισµα των σωλήνων γέµισµα των σωλήνων 
µε τα υποστρώµατα και µε τα υποστρώµατα και 
πριν το φύτεµα των πριν το φύτεµα των 
φυτών έγιναν πέντε φυτών έγιναν πέντε 
αρδεύσεις για το αρδεύσεις για το 
κατακάθισµα των κατακάθισµα των 
υποστρωµάτων και την υποστρωµάτων και την 
συµπλήρωση µε υλικό συµπλήρωση µε υλικό 
των σωλήνων.των σωλήνων.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Αν θέλουµε να 
συγκρίνουµε τους 
σωλήνες µε τις 

γλάστρες, η απόδοση 
των γλαστρών θα είναι 

µεγαλύτερη. Στα 
υποστρώµατα χώµατος 
έχουµε µειωµένη 

παραγωγή σε σχέση µε 
τα αδρανή. 

Με βάση τα µέχρι τώρα 
στοιχεία η καλλιέργεια 
κρίνεται συµφέρουσα.



ΤΕΛΟΣΤΕΛΟΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
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