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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

         Η εξέλιξη των ανθρώπινων επιστηµών και της τεχνολογίας, τον αιώνα 

που διανύουµε έχει επιφέρει εντυπωσιακές αλλαγές στους τρόπους των καλλιεργειών, 

των συνθηκών εργασίας και της παραγωγικότητας γενικότερα οι οποίες θέλουν να 

βελτιώσουν την ποιότητα και τις συνθήκες διαβίωσης µας. 

         Οι υδροπονικές καλλιέργειες µπορούν να παίξουν σηµαντικό ρόλο στη 

χώρα µας όπου τα εδάφη λόγω της εντατικής εκµετάλλευσης έχουν σχεδόν 

εξαντληθεί ή σε περιοχές που έχουν κατάλληλο µικροκλίµα για καλλιέργεια, αλλά το 

έδαφος είναι άγονο (νησιά – ορεινές και µειονεκτικές περιοχές), για την αύξηση του 

εισοδήµατος των κατοίκων. 

Η υδροπονία περιλαµβάνει την χρήση τεχνολογικών εφαρµογών που 

επιτρέπουν την καλλιέργεια φυτών εκτός του φυσικού εδάφους.Η τεχνολογία αυτή 

είναι σχετικά νέα, έτσι έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης, γι’ αυτό και αποτελεί 

αντικείµενο έρευνας σε πολλές χώρες του κόσµου. Στην χώρα µας έχουν γίνει πολλά 

βήµατα προς αυτήν την κατεύθυνση, αποµένουν όµως πολλά ακόµα καθώς η χρήση 

της υδροπονίας γίνεται από λίγες γεωργικές επιχειρήσεις, και σε πολλή λίγες από 

αυτές γίνεται πλήρως και σωστά. Σε αυτό έχουν συµβάλει πολλοί παράγοντες όπως 

το χαµηλό επίπεδο γνώσεων του αγροτικού κόσµου σε σχέση µε το υψηλό επίπεδο 

γνώσεων που απατούνται για την πλήρη εφαρµογή µιας υδροπονικής καλλιέργειας. 

Ένας άλλος παράγοντας είναι ο πολυτεµαχισµός της γης που ανεβάζει ακόµα 

περισσότερο το ήδη µεγάλο κόστος εγκατάστασης µιας τέτοιας εκµετάλλευσης.  

          Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται αξιολόγηση  δύο    

υποστρωµάτων  εκτός εδάφους καλλιέργειας δύο ποικιλιών ζέρµπερας για παραγωγή 

δρεπτών ανθέων. 
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EΙΣΑΓΩΓΗ 

 

          Υδροπονία είναι µέθοδος καλλιέργειας φυτών εκτός εδάφους , 

σύµφωνα µε την οποία οι ρίζες των φυτών αναπτύσσονται εντός στερεών 

υποστρωµάτων ή εντός καθαρού θρεπτικού διαλύµατος από το οποίο τα φυτά 

παίρνουν τις απαραίτητες για την ανάπτυξη τους ποσότητες νερού και θρεπτικών 

στοιχείων (∆ρ. Σάββας, 1995). Τα διάφορα υποστρώµατα καλλιέργειας που 

χρησιµοποιούνται στην υδροπονία είτε δεν αποδίδουν καθόλου θρεπτικά στοιχεία στο 

θρεπτικό διάλυµα, χωρίς όµως και να δεσµεύουν ιόντα από αυτό, οπότε 

χαρακτηρίζονται χηµικώς αδρανή (όπως περλίτης, διογκωµένος περλίτης, 

πετροβάµβακας, ελαφρόπετρα), είτε απελευθερώνουν ορισµένα ιόντα σε µικρές 

ποσότητες (π.χ. τύρφη, cocosoil, βερµικουλίτης). 

Κατά την εφαρµογή µιας υδροπονικής καλλιέργειας µπορεί να 

χρησιµοποιείται µόνο το νερό, όπως στην τεχνική του NFT ή υποστρώµατα 

οργανικής ή ανόργανης φύσης τα οποία προσφέρουν στήριξη και σε µερικές 

περιπτώσεις θρεπτικά στοιχεία στην εκάστοτε καλλιέργεια. Υλικά που παρέχουν 

θρεπτικά στοιχεία στο φυτό είναι τα οργανικά όπως τα διάφορα κόµποστ, η τύρφη, ο 

κοκοφοίνικας κ.α., ενώ αδρανή όπως ο περλίτης, ο πετροβάµβακας, η ελαφρόπετρα 

κ.α. δεν παίζουν κανένα ρόλο στην θρέψη των φυτών. Υδροπονική  καλλιέργεια είναι 

µια διαρκώς επεκτεινόµενη δραστηριότητα, διότι µε την βελτιστοποίηση του 

περιβάλλοντος της ρίζας που επιτυγχάνει, αυξάνονται οι αποδόσεις των φυτών και 

βελτιώνεται η ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων. Είναι σηµαντικό να 

αναφέρουµε ότι µε την υδροπονία µπορούµε πλέον να καλλιεργήσουµε φυτά µε 

ιδιαίτερες απαιτήσεις σε µέρη που µέχρι χθες ήταν αδύνατον για εδαφοκλιµατικούς 

λόγους. 

Πλεονεκτήµατα υδροπονικής καλλιέργειας: 

• Οι περισσότερες ασθένειες εδάφους αδυνατούν να αναπτυχτούν στα 

συστήµατα υδροπονίας, απαλλάσσοντας τον καλλιεργητή από το 

κόστος απολύµανσης και φυτοπροστασίας, 

• Η ποσότητα του χρησιµοποιούµενου νερού είναι κατά πολύ 

µικρότερη, καθώς δεν παρουσιάζουν επιφανειακές διαρροές και βαθιά 

διείσδυση, ιδιαίτερα σε κλειστά συστήµατα υδροπονίας, 

• Η  οικονοµία θρεπτικών στοιχείων λόγο της οικονοµίας νερού. 
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• Η ρύπανση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα λόγο της χρήσης 

λιπασµάτων δεν αποτελεί χαρακτηριστικό των υδροπονικών 

συστηµάτων (ειδικά των κλειστών), 

• Είναι εύκολη η ρύθµιση της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος της 

ρίζας µέσω του θρεπτικού διαλύµατος, 

• Μειώνεται το κόστος και ο κόπος  λόγω αποφυγής της κατεργασίας 

του εδάφους, 

• Ο προγραµµατισµός των εργασιών είναι απλούστερος λόγω της µη 

αναγκαιότητας της βελτίωσης του εδάφους, της δηµιουργίας ειδικών 

εδαφικών µειγµάτων για την ανάπτυξη των φυτών (κυρίως σε 

συστήµατα όπως το NFT και αυτών που χρησιµοποιούν ανόργανα 

υποστρώµατα) και της ζιζανιοκτονίας κλπ.. 

  

Μειονεκτήµατα  υδροπονικής καλλιέργειας: 

• Το περιθώριο λάθους είναι πολύ µικρό καθώς είναι πολύ ευαίσθητα     

συστήµατα. 

• Απαιτούν µεγάλο όγκο γνώσεων από τον καλλιεργητή για την 

επίτευξη  καλού αποτελέσµατος, 

• Το κόστος εγκατάστασης αποτελεί σοβαρό περιοριστικό παράγοντα 

Οι υδροπονικές  καλλιέργειες  γίνονται ως επί το πλείστον σε θερµοκηπιακές 

εγκαταστάσεις, . Έτσι  απαιτείται µεγαλύτερη επιδεξιότητα και γνώση έτσι ώστε να 

λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα στο σωστό χρόνο. Εργασίες όπως το κλάδεµα, η 

φυτοπροστασία, η γονιµοποίηση των ανθέων κλπ. γίνονται όπως και στα φυτά που 

καλλιεργούνται στο έδαφος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υ∆ΡΟΠΟΝΙΑΣ 

 

         1.1. Η ιστορία της υδροπονίας. 

Η λέξη υδροπονία προέρχεται από τις λέξεις ύδωρ και πόνος, δηλαδή νερό και 

µόχθος. Σύµφωνα µε τον Howard M. Resh οι κρεµαστοί κήποι της Βαβυλώνας, οι 

επιπλέοντες κήποι των Αζτέκων στο Μεξικό, και οι κινέζικοι κήποι είναι 

χαρακτηριστικά παραδείγµατα υδροπονικών εφαρµογών. Αιγυπτιακά ιερογλυφικά 

που χρονολογούνται αρκετές εκατοντάδες χρόνια προ Χριστού, περιγράφουν την 

καλλιέργεια φυτών σε νερό. Είναι φανερό πως η ιδέα και η φιλοσοφία της 

υδροπονίας δεν είναι κάτι νέο, όµως η εξέλιξη της τεχνολογίας και η γνώση που µας 

προσέφερε, διαµόρφωσαν την υδροπονία όπως την ξέρουµε σήµερα. 

Η πρώτη φορά που χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της υδροπονίας ήταν στο 

πρώτο παγκόσµιο πόλεµο όπου τα αµερικανικά στρατεύµατα που βρίσκονταν σε 

νησιά του ειρηνικού παρήγαγαν τα αναγκαία νωπά προϊόντα σε µονάδες υδροπονίας 

που εγκατέστησαν. Ένα από τα σηµαντικότερα σηµεία στην ιστορία της υδροπονίας 

ήταν τη δεκαετία του 1970 όπου άρχισαν να ενδιαφέρονται  για τα πλεονεκτήµατα 

της µεθόδου ,λόγω της αυξηµένης  παραγωγής σε σχέση µε την συµβατική  γεωργία. 

Το 1950 αναπτύχθηκε από τον Steiner (Wabben and Steiner, 1953) η τεχνική 

της καλλιέργειας σε φιλµ θρεπτικού διαλύµατος ή NFT, που από το 1966 παρουσίασε 

σηµαντική εξάπλωση στη Μ. Βρετανία, µε τις προσπάθειες του A. Cooper. Το 1976 

αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στην ∆ανία η τεχνική καλλιέργειας σε ορυκτοβάµβακα, 

µέθοδος η οποία χρησιµοποιείται κατά κόρον σήµερα. 

Σήµερα η υδροπονία προσελκύει περισσότερους καλλιεργητές από ποτέ, 

δίνοντας λύσεις για προβλήµατα όπως η πείνα, και προστατεύοντας το περιβάλλον 

περισσότερο από οποιαδήποτε µη βιολογική µέθοδο.Ακόµα και απλοί άνθρωποι 

έχουν κατασκευάσει υδροπονικά συστήµατα για να παράγουν και να προσφέρουν 

στην οικογένεια τους. Επιπρόσθετα σε όλη αυτή τη βροχή ιδεών, έρχεται η αεροπονία 

να προσφέρει τροφή για νέες ιδέες και λύσεις. 
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1.2. Αεροπονία 

         Η αεροπονία είναι µια παραλλαγή της υδροπονίας σε καθαρό θρεπτικό 

διάλυµα χωρίς την χρήση υποστρώµατος. Στις αεροπονικές µεθόδους καλλιέργειας το 

θρεπτικό διάλυµα ψεκάζεται µε ακροφύσια πάνω στο αναπτυσσόµενο µέσα σε κενά 

κιβώτια ή φυτοδοχεία ριζικό σύστηµα, έτσι ώστε ο χώρος να είναι συνεχώς 

κορεσµένος σε υγρασία. Κατ' αυτόν τον τρόπο η ρίζα του φυτού παραµένει συνεχώς 

υγρή και µπορεί να απορροφά από το διάλυµα που ψεκάζεται πάνω της τόσο νερό 

όσο και θρεπτικά στοιχεία. Το θρεπτικό διάλυµα που δεν απορροφάται από τις ρίζες 

των φυτών αλλά αποστραγγίζει µετά από κάθε ψεκασµό, συνήθως συλλέγεται και 

ανακυκλώνεται. Η ύπαρξη ανοιχτών αεροπονικών συστηµάτων είναι επίσης δυνατή. 

Στην περίπτωση αυτή όµως είναι αναπόφευκτη η σπατάλη νερού και λιπασµάτων. Η 

συλλογή του απορρέοντος διαλύµατος γίνεται µε την βοήθεια υδρορροών, οι οποίες 

το οδηγούν σε µία κεντρική δεξαµενή συγκέντρωσης. Από εκεί µπορεί να 

επαναπροωθείται απευθείας στα φυτά αφού πρώτα συµπληρωθεί µε νερό και 

θρεπτικά στοιχεία. Μπορεί επίσης αρχικά να επιστρέφει στην κεντρική µονάδα 

παρασκευής του θρεπτικού διαλύµατος και να συµπληρώνεται εκεί µε νερό και 

θρεπτικά στοιχεία. 

     

          1.3. Το ριζικό σύστηµα και οι παράγοντες που το επηρεάζουν. 

Η ρίζα είναι το µέρος του φυτού που βρίσκεται µέσα στο έδαφος και 

προσφέρει στήριξη, νερό, και θρεπτικά στοιχεία στο υπέργειο µέρος. Γενικά η ρίζα 

έχει δύο µορφές, την πασσαλώδης και την θυσανωτή. Η εκάστοτε µορφή της ρίζας 

εξαρτάται από το είδος του φυτού και την σύσταση του εδάφους. Στο έδαφος η ρίζα 

µπορεί να αναπτυχθεί χωρίς κανένα περιορισµό και προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, 

ενώ στα υδροπονικά συστήµατα η ανάπτυξη της περιορίζεται από τον υποδοχέα. 

Όταν όµως οι συνθήκες στην ρίζα είναι οι ιδανικές για το ανάλογο υδροπονικό 

σύστηµα τότε ο περιορισµός της ρίζας δεν αποτελεί περιοριστικό παράγοντα. 

Οι σηµαντικότεροι περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ρίζα 

είναι η ύπαρξη νερού, η ποσότητα και οι αναλογίες των ανόργανων  θρεπτικών 

στοιχείων, το οξυγόνο, η ενεργός οξύτητα ή pH, η συνολική συγκέντρωση των 

ιόντων ή E.C., η θερµότητα και οι µικροοργανισµοί. 

 

 



                      

` 

Σ ε λ ί δ α  | 10  

 

1.4. Το νερό και η ποιότητα του. 

            Το νερό στα φυτά, παίζει βασικό ρόλο σε διεργασίες όπως η φωτοσύνθεση, η 

αναπνοή και η διαπνοή, εκτελώντας ρόλο µεταφορέα, διαλύτη, παράγοντα χηµικών 

αντιδράσεων (αναγωγή του διοξειδίου του άνθρακα κατά την φωτοσύνθεση) και 

παράγοντα σπαργής. Καταλαµβάνει το 60-85% του νωπού βάρους των φυτών  

ποιότητα του οποίου έχει άµεσο αντίκτυπο στην εκάστοτε παραγωγή. 

 

 

1.5. Τα χαρακτηριστικά του πορώδους υποστρώµατος. 

Στις  υδροπονικές καλλιέργειες το υπόστρωµα αποτελεί ένα υποκατάστατο 

του εδάφους και εποµένως θα πρέπει να είναι σε θέση να επιτελεί όλες τις λειτουργίες 

που γίνονται από το χώµα και µάλιστα µε καλύτερο τρόπο. Μόνο όταν εκπληρώνεται 

αυτή η προϋπόθεση Το υπόστρωµα που βρίσκεται στον υποδοχέα επηρεάζει άµεσα το 

περιβάλλον της ρίζας µιας και αυτό αποτελεί το µεγαλύτερο µέρος της. Έτσι το 

υπόστρωµα πρέπει να πληροί κάποια χαρακτηριστικά τα οποία είναι τα παρακάτω: 

• Να είναι απαλλαγµένο από παθογόνους µικροοργανισµούς. 

• Να επιτρέπει την εύκολη µεταχείριση και να µην πληγώνει τις ρίζες. 

• Να έχει χαµηλό κόστος και µεγάλο χρόνο ωφέλιµης χρήσης. 

• Να έχει το κατάλληλο pH. 

• Να µην έχει µεγάλη περιεκτικότητα σε άλατα και τοξικές ουσίες. 

• Να µην δεσµεύει ή απελευθερώνει σε µεγάλο βαθµό ιόντα. 

• Να έχει τις σωστές φυσικές ιδιότητες όπως το πορώδες, η ικανότητα 

συγκράτησης νερού, ο ρυθµός αερισµού, η σταθερότητα στο χρόνο, 

και το βάρος του. 

Τα πλέον διαδεδοµένα υποστρώµατα υδροπονικών καλλιεργειών διεθνώς 

είναι ο πετροβάµβακας, η τύρφη, ο περλίτης, η ελαφρόπετρα, το κοκκόχωµα και σε 

µικρότερο βαθµό η διογκωµένη άργιλος, ο ζεόλιθος και η άµµος. 

 

1.6. Τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία και η απορρόφηση τους από το 

φυτό. 

 Εκτός από το νερό το φυτό χρειάζεται και τα απαραίτητα ανόργανα θρεπτικά 

στοιχεία. Η διαδικασία της πρόσληψης των διαφόρων στοιχείων από το φυτό 
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ονοµάζεται θρέψη. Τα στοιχεία αυτά µπορούν να απορροφηθούν από το υπέργειο 

µέρος και κυρίως από τα φύλλα, αλλά κυρίως από το ριζικό σύστηµα. 

Τα στοιχεία που χρησιµοποιούµε στα θρεπτικά διαλύµατα διακρίνονται σε 

µακροστοιχεία (N, S, P, K, Mg) και σε ιχνοστοιχεία (Fe, Mn, B, Zn, Cu, Mo) λόγω 

της ποσότητας που χρειάζονται. 

 

1.7. Το θρεπτικό διάλυµα. 

        Η άρδευση και η λίπανση των υδροπονικών καλλιεργειών γίνεται µε την 

διανοµή του θρεπτικού διαλύµατος στα φυτά . Η παροχή νερού χωρίς να περιέχει 

θρεπτικά στοιχεία (λιπάσµατα) γίνεται µόνο στις περιπτώσεις εκείνες που αυξηµένη 

συγκέντρωση αλάτων στο υπόστρωµα επιβάλλει την αποµάκρυνσή τους απ’ αυτό, µε 

ξέπλυµα, χρησιµοποιώντας σκέτο νερό .Η σύνθεση του θρεπτικού διαλύµατος 

τροφοδοσίας που χρησιµοποιείται στις  υδροπονικές καλλιέργειες, προκύπτει από τη 

βασική αναλογία των ανόργανων θρεπτικών στοιχείων του φυτού και το ρυθµό 

απορρόφησης των διαφόρων στοιχείων από το ριζικό σύστηµα. Με τον τρόπο αυτό 

προσδιορίζονται οι ποσότητες των ιόντων του κάθε στοιχείου στο διάλυµα οι οποίες 

διαφοροποιούνται ανάλογα µε το είδος του φυτού και τις ποσότητες ιόντων στο νερό 

άρδευσης. Οι ποσότητες των στοιχείων διαφοροποιούνται κατά την καλλιεργητική 

περίοδο ανάλογα µε τις συνθήκες περιβάλλοντος και το στάδιο του φυτού. 

    Για την παρασκευή του θρεπτικού διαλύµατος άρδευσης –λίπανσης πρέπει 

να γνωρίζουµε τα εξής : 

1. Την επιθυµητή συγκέντρωση των διαφόρων θρεπτικών στοιχείων στο τελικό 

διάλυµα,ανάλογα µε το είδος του καλλιεργούµενου φυτού,το στάδιο 

ανάπτυξής του,την εποχή και τις κλιµατικές συνθήκες. 

2. Την συγκέντρωση των διαφόρων θρεπτικών στοιχείων στο χρησιµοποιούµενο 

νερό άρδευσης. 

 

   Αφαιρώντας από την ιδανική συγκέντρωση κάθε στοιχείου την ήδη 

υπάρχουσα στο νερό άρδευσης, διαµορφώνουµε τις επιθυµητές συγκεντρώσεις των 

θρεπτικών στοιχείων που πρέπει να προστεθούν στο νερό για την παρασκευή του 

τελικού διαλύµατος λίπανσης µιας καλλιέργειας. 
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1.8.  Ηλεκτρική αγωγιµότητα θρεπτικού διαλύµατος 

H ηλεκτρική αγωγιµότητα (Electrical Conductivity=EC) ενός υδατικού διαλύµατος 

σε µια συγκεκριµένη θερµοκρασία είναι ανάλογη της συγκέντρωσης των ιόντων που 

βρίσκονται διαλυµένα σε αυτό. Έτσι, στην περίπτωση των νερών άρδευσης και των 

θρεπτικών διαλυµάτων είναι µέτρο της περιεκτικότητας τους σε θρεπτικά στοιχεία κι 

άλλα ανόργανα άλατα. Η ηλεκτρική αγωγιµότητα δεν µας δίνει καµία πληροφορία 

για το είδος των αλάτων που είναι διαλυµένα σε ένα διάλυµα, αλλά µόνο για την 

συνολική τους συγκέντρωση. Παρ' όλα αυτά όµως στην υδροπονική πράξη η 

αγωγιµότητα χρησιµοποιείται τόσο κατά τον καθηµερινό έλεγχο της κατάστασης του 

θρεπτικού διαλύµατος στον χώρο του ριζικού συστήµατος, όσο και για την 

πιστοποίηση της καταλληλότητας των νεοπαρασκευασθέντων (νωπών) διαλυµάτων, 

λόγω της ευκολίας µε την οποία προσδιορίζεται. 

Τιµές ηλεκτρικής αγωγιµότητας χαµηλότερες από ένα κατώτερο όριο 

υποδηλώνουν ότι η περιεκτικότητα του διαλύµατος σε ορισµένα τουλάχιστον 

θρεπτικά στοιχεία είναι ανεπαρκής. Ανάλογα, πολύ υψηλές τιµές πάνω από ένα 

ανώτατο όριο σηµαίνουν ότι η συνολική περιεκτικότητα του διαλύµατος σε άλατα 

(θρεπτικών στοιχείων και µη) είναι τόσο µεγάλη, ώστε τα φυτά υφίστανται αλατούχο 

καταπόνηση ανάλογη µε αυτή στην οποία είναι εκτεθειµένα όταν καλλιεργούνται σε 

αλατούχα εδάφη. Σαν µονάδα µέτρησης της ηλεκτρικής αγωγιµότητας έχει 

καθιερωθεί διεθνώς το dS/m (σε ορισµένα κείµενα χρησιµοποιείται το mS/cm). 

  

1.9. Ανοιχτά-κλειστά υδροπονικά συστήµατα 

Ένα υδροπονικό σύστηµα ονοµάζεται ανοιχτό, όταν το µέρος του θρεπτικού 

διαλύµατος που απορρέει ως πλεονάζον από τον χώρο των ριζών δεν συλλέγεται 

αλλά αφήνεται να χαθεί στο περιβάλλον (συνήθως απορροφάται από το έδαφος του 

θερµοκηπίου).Κλειστό αντίθετα καλείται ένα υδροπονικό σύστηµα όταν το 

πλεονάζον θρεπτικό διάλυµα που αποµακρύνεται από το χώρο των ριζών συλλέγεται, 

ανανεώνεται, συµπληρώνεται και µε την βοήθεια µίας αντλίας οδηγείται ξανά στα 

φυτά προς επαναχρησιµοποίηση. Στα κλειστά συστήµατα έχουµε δηλαδή 

ανακύκλωση του θρεπτικού διαλύµατος που περισσεύει.  

Η ανακύκλωση του θρεπτικού διαλύµατος που περισσεύει και απορρέει από το 

ριζόστρωµα µετά από κάθε εφαρµογή άρδευσης συµβάλλει τόσο στην εξοικονόµηση 

νερού και λιπασµάτων όσο και στον περιορισµό της µόλυνσης του περιβάλλοντος µε 

νιτρικά και άλλα λιπάσµατα. Πρόκειται για µία κατ´ εξοχήν φιλική προς το 
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περιβάλλον µέθοδο καλλιέργειας φυτών. Η εφαρµογή ανακύκλωσης όµως εµπεριέχει 

κινδύνους γρήγορης εξάπλωσης µολύνσεων στην καλλιέργεια όταν το διάλυµα 

απορροής δεν απολυµαίνεται πριν επαναχρησιµοποιηθεί.Τα περισσότερα συστήµατα 

υδροπονικών καλλιεργειών µπορούν να λειτουργούν τόσο ως κλειστά όσο και ως 

ανοιχτά. Για να λειτουργήσει όµως ως κλειστό ένα υδροπονικό σύστηµα θα πρέπει να 

υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις, ώστε να είναι δυνατή η ανακύκλωση του 

θρεπτικού διάλυµα. 
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                                           ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

 

                ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΖΕΡΜΠΕΡΑΣ 

 

2.1. Βοτανικά χαρακτηριστικά 

    Το λατινικό της όνοµα είναι Gerbera Jamesonii της οικογένειας Asteraceae 

κατάγεται από την Ασία, Αφρική, και Μαδαγασκάρη . Eίναι   πολυετές ποώδες φυτό 

(3-4 χρόνια παραγωγική ζωή) και οι περισσότερες ποικιλίες που καλλιεργούνται 

σήµερα ανήκουν στο είδος Gerbera hybrida που είναι προϊόν διασταύρωσης της G. 

jamesoni µε την G. virifolia. Τα φύλλα  εκπτύσσονται σε ροζέτα και είναι ακέραια ή 

έλλοβα, έµµισθα ή άµισχα  Το άνθος είναι µια µοναχική µαργαρίτα στην κορυφή 

ίσιων δυνατών ανθοφόρων στελεχών µήκους 25-60 cm. Τα ανθίδια του δίσκου είναι 

σωληνανθή, διγενή , µικρότερα των περιφερειακών που είναι γλωσσανθή και 

συνήθως θηλυκά. Κάθε ανθίδιο έχει πέντε στήµονες, µια  υποφυή ωοθήκη δύο 

καρποφύλλων µε δισχιδή στύλο. Ο καρπός είναι αχαίνιο. Μπορεί να 

πολλαπλασιαστεί µε σπόρο ή διαίρεση και µε µεριστωµατικό πολλαπλασιασµό, µε 

µεριστώµατα ριζών, και µε ιστοκαλλιέργεια. Σήµερα καλλιεργείται περισσότερο για 

παραγωγή δρεπτών ανθέων παρά σαν γλαστρικό φυτό. Οι ωραίοι χρωµατισµοί του 

άνθους , η δυνατότητα παραγωγής όλο σχεδόν το χρόνο, η αντοχή στις µεταφορές και 

η µεγάλη διάρκεια ζωής στο βάζο την καθιστούν ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα 

ανθοκοµικά φυτά για κοµµένα λουλούδια στην επιχειρηµατική ανθοκοµία  

.  

2.2. Η ζέρµπερα και η καλλιέργεια της. 

     Η ζέρµπερα είναι φυτό φωτοπεριοδικά ουδέτερο και θερµόφιλο. Σαν 

καλλιέργεια απαιτεί πολύ φωτισµό, καλό αερισµό, και αρκετή εδαφική υγρασία, µε 

προσοχή όµως γιατί η υπερβολική υγρασία επιδρά έντονα αρνητικά σε αυτήν. Η 

επιθυµητή θερµοκρασία κυµαίνεται από 13 έως 23 οC και όχι κάτω από αυτή γιατί 

µειώνεται η ποιότητα των ανθέων. Η καλλιέργεια της ζέρµπερας για δρεπτά άνθη 

µπορεί να διαρκέσει µέχρι και επτά χρόνια, όµως η καλλιέργεια πέραν των τριών 

ετών αποδίδει άνθη µε χαµηλότερη ποιότητα αλλά και σε µικρότερη ποσότητα. 

Κατάλληλο έδαφος για την καλλιέργεια είναι το ελαφρό πηλοαµµώδες, πλούσιο σε 

οργανική ουσία, µε λίγο ασβέστιο, που να στραγγίζει εύκολα. Προτιµά pH εδάφους 
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5,5-6,5, ενώ πάνω από 7,5 

πυκνότητα φύτευσης εξαρτά

φωτεινότητα του θερµοκηπίου

Εικόνα 1: Άνθη Ζέρµπερας
 

 

 

Εικόνα 2: Dream            

 

 

 

 

 

 

από 7,5 αντιµετωπίζει προβλήµατα τροφοπενίας

φύτευσης εξαρτάται από την περιοχή της εκµετάλλευσης

θερµοκηπίου και τον εξοπλισµό σε αυτό.  

Άνθη Ζέρµπερας (Εργαστήριο Ανθοκοµίας) 

      

            Εικόνα 3:Crossroad      Εικόνα 4:Dacota 
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τροφοπενίας σιδήρου. Η 

εκµετάλλευσης, την 
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 2.3. Καλλιεργητικές Φροντίδες 

Οι σηµαντικότερες καλλιεργητικές φροντίδες που παρέχονται στην ζέρµπερα 

είναι η άρδευση, η επιφανειακή λίπανση, το κλάδεµα και η συγκοµιδή. Παράλληλα 

θα  πρέπει να λαµβάνονται και όλα τα αναγκαία µέτρα φυτοπροστασίας τα οποία θα 

πρέπει να αποσκοπούν στην προστασία της ζέρµπερας από τον µύκητα Phytophthora 

cryptogea και από διάφορες εντοµολογικές προσβολές. Όσον αφορά τις 

εντοµολογικές ασθένειες, τα σηµαντικότερα προβλήµατα στην ζέρµπερα τα 

προκαλούν ο αλευρώδης, ο θρίπας και η λιριόµυζα.     

 2.3.1. Επιφανειακή λίπανση 

Στις σύγχρονες καλλιέργειες ζέρµπερας η επιφανειακή λίπανση των φυτών 

διενεργείται µέσω προσθήκης υδατοδιαλυτών λιπασµάτων στο νερό άρδευσης 

(υδρολίπανση).Τα καλύτερα αποτελέσµατα επιτυγχάνονται όταν εφαρµόζεται 

συνεχής τροφοδότηση, δηλαδή χορήγηση θρεπτικών στοιχείων σε σταθερές 

συγκεντρώσεις κάθε φορά που γίνεται άρδευση. 

 2.3.2. Κλάδεµα 
      Η ζέρµπερα δεν έχει ανάγκη από κάποιο κλάδεµα εκτός από την αφαίρεση των 

παλιών, γηρασµένων φύλλων και κυρίως αυτών που έχουν ήδη νεκρωθεί. Τα φύλλα 

αυτά δεν φωτοσυνθέτουν πλέον και δεν έχουν καµία χρησιµότητα για το φυτό. 

Αντίθετα, το εκθέτουν σε κινδύνους προσβολών από κρυπτογαµικές ασθένειες που 

ευνοούνται από την υγρασία.  

     2.3.3. Συγκοµιδή 

Η συγκοµιδή των ανθέων ζέρµπερας στο θερµοκήπιο ξεκινάει 2-3 µήνες περίπου 

µετά την φύτευση της καλλιέργειας.Ο ακριβής χρόνος που απαιτείται για την 

ωρίµανση των ανθέων σε µεγάλο βαθµό αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισµα της 

ποικιλίας, ενώ µέσα σε κάποια όρια επηρεάζεται και από τις συνθήκες καλλιέργειας 

(θερµοκρασία, φωτισµός, χορήγηση CO2, κ.λπ.).Οι ανθοκεφαλές της ζέρµπερας 

θεωρούνται ώριµες για συγκοµιδή µόλις εµφανισθεί γύρη στον δεύτερο κύκλο των 

σωληνανθών ανθέων του κυκλικού δίσκου . Πρωιµότερη κοπή δεν συνιστάται γιατί 

οι ανθοκεφαλές δεν έχουν αποκτήσει ακόµη το τελικό τους µέγεθος και την εµφάνιση 

που απαιτείται για να ενταχθούν στην Α΄ ποιοτική κατηγορία. Από την άλλη πλευρά, 

η συγκοµιδή των ανθοκεφαλών της ζέρµπερας µετά από αυτό το στάδιο ανάπτυξης 

οδηγεί στην συλλογή ανθέων µε µικρή διάρκεια ζωής τα οποία στην αγορά 

αξιολογούνται ως υπερώριµα και κατατάσσονται στην Β’ ποιοτική κατηγορία.  
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Η κοπή των ανθοκεφαλών της ζέρµπερας είναι καλύτερα να µην γίνεται µε ψαλίδι 

αλλά µε το χέρι. Η χειρωνακτική κοπή επιτυγχάνεται µε θραύση του ανθοφόρου 

µίσχου ακριβώς στη βάση του, δηλαδή στο σηµείο από το οποίο εκπτύσσεται και µε 

το οποίο συνδέεται µε το ρίζωµα του φυτού. Αυτός ο τρόπος αφαίρεσης των ανθέων 

της ζέρµπερας ενώ µειώνει τους κινδύνους προσβολών από µύκητες, εµπερικλείει ένα 

µικρό ρίσκο πρόκλησης µηχανικής βλάβης στο φυτό.  

Η συχνότητα συγκοµιδής σε µία καλλιέργεια ζέρµπερας ανέρχεται συνήθως στις 

2-3 φορές ανά εβδοµάδα.Τον χειµώνα η συχνότητα συγκοµιδής είναι γενικά 

µικρότερη, δεδοµένου ότι η µικρή διάρκεια ηµέρας σε συνδυασµό µε την χαµηλότερη 

ηλιοφάνεια έχουν σαν συνέπεια την βραδύτερη ανάπτυξη των φυτών. 

 2.3.4. Μετασυλλεκτικοί χειρισµοί 

Μετά την αποκοπή του άνθους της ζέρµπερας από το φυτό, το κατώτερο τµήµα 

του µίσχου σε µήκος 5-8 cm θα πρέπει να αφαιρείται µε ένα ψαλίδι και να 

αποµακρύνεται. Στην συνέχεια ταξινοµούνται σε ποιοτικές κατηγορίες ανάλογα µε το 

µήκος του στελέχους τους, την διάµετρο του ανθικού δίσκου τους καθώς και την 

γενικότερη  εµφάνισή τους. . Κατά την ταξινόµηση τα άνθη συσκευάζονται σε ειδικά 

χαρτόνια τα οποία φέρουν κατάλληλες υποδοχές (ανοίγµατα), ώστε οι ανθοκεφαλές 

να παραµένουν ανοιχτές και να µην αλληλοεπικαλύπτονται και υποβαθµίζεται η 

εµφάνισή τους. Η µεταφορά των ανθέων από τον τόπο παραγωγής τους στις αγορές 

γίνεται µέσα σε ειδικά κουτιά από χαρτόνι κουτιά µέσα στα οποία είναι 

συσκευασµένα τα άνθη θα πρέπει να τοποθετούνται όρθια για να µην κάµπτονται  οι 

µίσχοι των ανθέων. 
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2 .4  Φυσιολογικές ανωµαλίες

• ∆ιπλό ανθικό στέλεχος

κολληµένα σε όλο το

διπλό άνθος. Αυτό είναι

• Κάµψη του λαιµού

αδυνατούν να απορροφ

συγκοµίζονται πρόωρα

• Χλώρωση:Εµφανίζεται

υπερβολική υγρασία

συχνότερη σε βαριά

 

Εικόνα 5: Άνθος ζέρµπερας

 

2.5.  Θρεπτικές ανωµαλίες

Παρακάτω αναφέρονται

θρεπτικών ανωµαλιών της ζέρµπερας

• Έλλειψη φωσφόρου

 

ανωµαλίες. 

στέλεχος: ∆εν είναι σπάνιο να παρατηρούνται στελέχη

όλο το µήκος τους, που τις περισσότερες φορές

Αυτό είναι αποτέλεσµα γενετικών ανωµαλιών. 

λαιµού: Το πρόβληµα αυτό παρουσιάζεται στο βάζο

απορροφήσουν νερό.Παρατηρείται συνήθως σε

συγκοµίζονται πρόωρα. 

Εµφανίζεται ένα κιτρίνισµα στα φύλλα που οφείλεται

υγρασία και στο φτωχό αερισµό του ριζικού συστήµατος

βαριά και δύσκολα στραγγιζόµενα εδάφη. 

 

Άνθος ζέρµπερας µε ανωµαλία διπλού ανθικού στελέχους

ανωµαλίες.  

αναφέρονται επιγραµµατικά µερικά από τα συµπτώµατα

ανωµαλιών της ζέρµπερας. 

φωσφόρου: Χρώµα φύλλων βιολετί / πορφυρό. 
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παρατηρούνται στελέχη σαν δύο 

φορές καταλήγει σε 

βάζο όταν τα άνθη 

συνήθως σε άνθη που 

που οφείλεται στην 

συστήµατος. Είναι 

 

στελέχους. 

συµπτώµατα των 
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• Περίσσεια φωσφόρου

• Έλλειψη καλίου

στελέχη, κακής ποιότητας

• Έλλειψη µαγνησίου

νεκρωτικές κηλίδες

• Έλλειψη σιδήρου

• Έλλειψη µαγγανίου

εµφάνιση κίτρινων

• Έλλειψη χαλκού

κουταλιού. 

     Εικόνα 6: Μικροφυλλία

 

 

             
2.6 Εχθροί –Ασθένειες 

    Οι κυριότεροι εχθροί

vaporarioum),ο τετράνυχος

Frankliniella occidentalis) και

ασθένειές της είναι οι σηψηριζίες

φωσφόρου: Έλλειψη µικροστοιχείων λόγω ανταγωνισµού

καλίου: Περιφερειακές ξηράνσεις παλιών φύλλων

κακής ποιότητας άνθη. 

µαγνησίου: Κιτρίνισµα παλιών φύλλων (εξωτερικά

κηλίδες στα νεαρά φύλλα. 

σιδήρου: Μεσονεύριες  χλωρώσεις στα φύλλα. 

µαγγανίου: Κιτρίνισµα των νεύρων των παλιών φύλλων

κίτρινων κηλίδων ανάµεσα στα νεύρα. 

χαλκού: Μικροφυλλία και εµφάνιση φύλλων

Μικροφυλλία ανθέων. 

κυριότεροι εχθροί της Ζέρµπερας είναι ο αλευρώδης  (

τετράνυχος (Tetranychus telarius ),ο θρίπας (Thrips tabaci 

) και ο φυλλορύκτης (Lyriomyra trifolli) ενώ

οι σηψηριζίες ή σήψεις του λαιµού που οφείλονται στους

Σ ε λ ί δ α  | 19  

ανταγωνισµού. 

παλιών φύλλων, κοντά 

 (εξωτερικά) και 

παλιών φύλλων αλλά και 

φύλλων υπό µορφή 

  

αλευρώδης  (Trialeurodes 

Thrips tabaci και 

ενώ οι κυριότερες 

οφείλονται στους µύκητες 
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εδάφους  Phytophtora cryptogea

φουζάριο  (Fuzarium oxysporum

 

Εικόνα 7: Thrips  tabaci

 

Εικόνα 8: Frankliniella occidentallis (

 

 

 

Εικόνα 9: Trialeurodes vaporarioum (

 

 

 

cryptogea και Rizoctonia solani και κατά δεύτερο

oxysporum) . 

 

tabaci ( θρίπας) 

 

Frankliniella occidentallis (θρίπας Καλιφόρνιας) 

 

Trialeurodes vaporarioum (αλευρώδης)  
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ατά δεύτερο λόγο το 
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Εικόνα 10: Lyriomiza

 

 

Εικόνα 11: Τetranychus
 

 

  

Lyriomiza  trifolli (φυλλορύκτης)  

 

etranychus telarious (τετράνυχος) 
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                                                          ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

 

 ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ Υ∆ΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

 

   Οι εκτός εδάφους καλλιέργειες πραγµατοποιούνται πάνω σε διάφορα υλικά 

ή µείγµατα τους που τα ονοµάζουµε υποστρώµατα. Εποµένως τα υποστρώµατα 

αντικαθιστούν το χώµα των κλασικών καλλιεργειών. Όπως το χώµα έτσι και το 

υπόστρωµα πρέπει να εξασφαλίζει στο φυτό τις κατάλληλες συνθήκες για να 

αναπτυχθεί το ριζικό του σύστηµα (υγρασία, αερισµό, κατάλληλη ποσότητα 

θρεπτικών στοιχείων).Υλικά που χρησιµοποιούνται ως υποστρώµατα υδροπονικών 

καλλιεργειών συγκαταλέγονται  σε ανόργανα και οργανικά υλικά .  

 

3.1.  Περλίτης  

Ο υδροπονικός περλίτης προέρχεται από την επεξεργασία του ορυκτού 

περλίτη που είναι ένα πυριτικό ορυκτό µε υαλώδη µορφή. Το πέτρωµα αυτό είναι 

ηφαιστειακής προέλευσης και παράγεται και στην χώρα µας (στην Μήλο). Σαν υλικό 

είναι χηµικά αδρανές και το pH του είναι ουδέτερο. Χρησιµοποιείται σε µίγµατα ή 

µόνος του σε κανάλια, γλάστρες κ.α.. Tο πρωτογενές υλικό θερµαίνεται στους 

12000C και διογκώνεται. Στον ίδιο χρόνο που διογκώνεται από την θερµοκρασία, 

απορροφητήρες επιτυγχάνουν το διαχωρισµό του σε διάφορες κοκκοµετρίες. Η 

κοκκοµετρία του τελικού προϊόντος κυµαίνεται από 1mm έως 5mm, και το βάρος του 

είναι 40–150 kg/m3. Είναι ένα υλικό µε πολύ καλές ιδιότητες. Η χηµική του αδράνεια 

το κάνει ένα από τα καλύτερα υποστρώµατα στην υδροπονία. Έχει πολύ καλό 

πορώδες και τα φυτά δεν αντιµετωπίζουν προβλήµατα έλλειψης αέρα. Όµως 

χρειάζεται συχνό πότισµα και προσοχή στη λίπανση..Κοιτάσµατα περλίτη έχουν 

επισηµανθεί στα νησιά Μήλο (απ όπου και εξάγεται), Κω, Αντίπαρο, και Νίσυρο. 
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Εικόνα 12: Ο περλίτης

 

 

3.2. Cocosoil ή κόκος

    Το Cocosoil είναι

καθιστούν κατάλληλο για

οικολογικό τρόπο παραγωγής

βάση . Το προϊόν παράγεται

C),απ’ ότι η τύρφη που 

(µεγάλος κύκλος του C). Αυτό

κατανάλωση ενέργειας. Η περιεκτικότητα

έχει σαν αποτέλεσµα το προϊόν

(πολύ καλή αναλογία  νερού

χρόνια ). Σε µύζηση 10 cm

     Το οργανικό αυτό

(µε µια ετήσια καλλιέργεια

εδάφους . Το cocosoil δεν

υπολείµµατα (όπως το Rock

γιατί ακριβώς δεν προέρχεται

( όπου ανταγωνίζεται τις ασθένειες

 

περλίτης στην εµπορική του µορφή. 

ή κόκος 

είναι ένα οργανικό υλικό, όπου τα χαρακτηριστικά

κατάλληλο για τον τοµέα της γεωπονίας , και επιπλέον

παραγωγής. Το coco – soil παράγεται από ίνες καρύδας

παράγεται συγκριτικά σε µικρή χρονική περίοδο (µικρό

που χρειάζεται µια αρκετά µεγαλύτερη περίοδο

). Αυτό συνεπάγεται στο ότι το cocosoil απαιτεί

. Η περιεκτικότητα λιγνίνης του cocosoil είναι 45,5 % , 

το προϊόν να διατηρεί τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά

νερού /αέρα) για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα ( 

cm το cocosoil περιέχει 66% νερό και 30% αέρα

οργανικό αυτό υλικό προσφέρει δυνατότητα  επαναχρησιµοποίησης

καλλιέργεια). Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί και ως

δεν δηµιουργεί πρόβληµα στο περιβάλλον από

Rock – Wool). Επίσης δεν περιέχει ασθένειες του

προέρχεται από αυτό . Αντίθετα περιέχει τον  µύκητα

τις ασθένειες του εδάφους ) . 
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χαρακτηριστικά του το 

επιπλέον διεγείρει ένα 

καρύδας , σε συνεχή 

µικρό κύκλο του 

περίοδο ωρίµανσης 

απαιτεί µικρότερη 

είναι 45,5 % , αυτό 

χαρακτηριστικά του 

διάστηµα ( το λιγότερο 4 

αέρα . 

επαναχρησιµοποίησης του 

και ως βελτιωτικό 

ν από επικίνδυνα  

ασθένειες του εδάφους , 

µύκητα  Trichoderma  
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   Στο σηµείο αυτό

κατά την διάρκεια της µεταφοράς

τόπο που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί

 

Εικόνα 13: Cocosoil

 

3.3. Το compost 

Με τον όρο κόµποστ

αποδόµησης διαφόρων οργανικών

Όταν η διαδικασία κοµποστοποίησης

προϊόν αποτελεί µία από τις

φτωχών και ταλαιπωρηµένων

κοµποστοποίησης µπορούν

αγριόχορτα και άλλα πολυετή

κλαδιά και φλούδες διάφορων

αυτό πρέπει να τονισθεί ότι η ποιότητά του δεν

της µεταφοράς του από τον τόπο παρασκευής  του

να χρησιµοποιηθεί ή κατά την διάρκεια της αποθήκευσής

Cocosoil σε µορφή τούβλων (Blocks). 

κόµποστ αποδίδουµε το τελικό προϊόν της αερόβιας

διαφόρων οργανικών υπολειµµάτων φυτικής και ζωικής

κοµποστοποίησης έχει γίνει µε τον σωστό τρόπο τότε

από τις καλύτερες αν όχι την καλύτερη λύση για

ταλαιπωρηµένων εδαφών.Κατά την πραγµατοποίηση

µπορούν να χρησιµοποιηθούν ρίζες από διάφορα

πολυετή λουλούδια του κήπου. Χλωρά χόρτα όπως

διάφορων δενδροειδών και θάµνων, φύλλα, πριονίδια
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του δεν µεταβάλλεται 

του υλικού , στον 

αποθήκευσής του . 

 

αερόβιας βιολογικής 

ζωικής προέλευσης. 

τρόπο τότε το τελικό 

λύση για την βελτίωση 

πραγµατοποίηση της 

διάφορα λαχανικά, 

χόρτα όπως χλοοτάπητα, 

πριονίδια, καρποί, 
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οργανικά υπολείµµατα οικιακής

καλλιεργειών κ.α.. 

Το κόµποστ που

κλαδοκάθαρα καλλωπιστικών

αναλογίες (25 και 50%) µε

 

           Εικόνα 14: Κόµποστ

 

3.4. Ξανθιά τύρφη

Η ξανθιά τύρφη έχει ινώδη

δεδοµένου ότι η υδροχαρής

ηλικίας σε σύγκριση µε 

(χουµοποίηση) σε µικρότερο

κυµαίνεται µεταξύ 50-100 

χώρες αλλά και από αρκετές

πορώδες (90-95 % του όγκου

πόρων µε συνέπεια να διακρίνεται

αέρα. ∆ιαβρέχεται όµως δύσκολα

τουλάχιστον 1-2 ηµέρες πριν

ανταλλαγής κατιόντων, όµως

κολλοειδών είναι κορεσµένα

υπολείµµατα οικιακής προέλευσης, απεκκρίµατα ζώων, 

που χρησιµοποιήσαµε προερχόταν από φύλλα

καλλωπιστικών φυτών από τον δήµο Ηρακλείου Κρήτης

 50%) µε ανάµειξη 25% περλίτη και το υπόλοιπο cocosoil

Κόµποστ από κλαδοκάθαρα και φύλλα ελιάς. 

τύρφη Blond Peat 

έχει ινώδη υφή και δοµή σταθερότερη από αυτή

υδροχαρής βλάστηση από την οποία προέρχεται είναι

σύγκριση µε την τελευταία και συνεπώς έχει υποστεί

µικρότερο βαθµό από αυτή. Το φαινόµενο ειδικό

100 g/l. Προέρχεται κυρίως από την Ρωσία και

από αρκετές άλλες βορειοευρωπαϊκές χώρες. Έχει

του όγκου της) µε καλή αναλογία µεταξύ µικρών

να διακρίνεται από µεγάλη ικανότητα συγκράτησης

όµως δύσκολα και γι αυτό θα πρέπει να ποτίζεται

ηµέρες πριν την χρησιµοποίησή της. Έχει ικανοποιητική

κατιόντων, όµως στην φυσική της κατάσταση τα αρνητικά

κορεσµένα κυρίως µε ιόντα υδρογόνου, µε συνέπεια να Σ ε λ ί δ α  | 25  

ζώων, υπολείµµατα 

φύλλα ελιάς και 

Ηρακλείου Κρήτης, σε δύο 

cocosoil. 

 

από αυτή της µαύρης 

προέρχεται είναι νεώτερης 

υποστεί αποσύνθεση 

ειδικό βάρος της 

Ρωσία και τις βαλτικές 

Έχει εκτεταµένο 

µικρών και µεγάλων 

συγκράτησης νερού και 

ποτίζεται µε νερό 

ικανοποιητική ικανότητα 

αρνητικά φορτία των 

α να είναι φτωχή 
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σε θρεπτικά στοιχεία και να

χρησιµοποιηθεί ως υπόστρωµα

µείγµατα, θα πρέπει απαραίτητα

κικού ασβεστίου (CaCO3) σε

 

Εικόνα 15:  Ξανθιά

 

και να έχει χαµηλό pH (3,5-4,0). Γι' αυτό η ξανθιά

στρωµα καλλιέργειας φυτών εκτός εδάφους είτε

απαραίτητα να αναµειγνύεται µε µία µικρή ποσότητα

) σε ποσότητα 4-6 kg/m3 για την ρύθµιση του 

 

Ξανθιά τύρφη. 
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ξανθιά τύρφη, πρίν 

εδάφους είτε αµιγής είτε σε 

µικρή ποσότητα ανθρα-

του pH της.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΥΟ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΖΕΡΜΠΕΡΑΣ ΓΙΑ  

∆ΡΕΠΤΟ ΑΝΘΟΣ ΣΕ ∆ΥΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ Ε∆ΑΦΟΥΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

 

5.1.Εισαγωγή  

Η ζέρμπερα την τελευταία 25ετία καλλιεργείται όλο και περισσότερο σε 

υδροπονική μορφή αντί στο έδαφος  γιατί  τα πλεονεκτήματα της υδροπονίας είναι 

πάρα πολλά  για τους παρακάτω λόγους: η παραγωγή είναι αυξημένη κατά 20-40%, 

η ποιότητα είναι βελτιωμένη, αποφεύγονται οι τροφοπενίες, αυτοματοποιείται η 

άρδευση και η λίπανση, μειώνεται το κόστος καλλιέργειας, ανεξαρτοποιείται η 

καλλιέργεια από το έδαφος και τα προβλήματα του και η θρέψη είναι ελεγχόμενη 

μέσω του ελέγχου συνεχώς του PH ,της  EC και της περιεκτικότητας σε   στοιχεία του 

θρεπτικού διαλύματος. Η υδροκαλλιέργεια εφαρμόζεται είτε με ανακύκλωση του 

θρεπτικού διαλύματος είτε χωρίς. Στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να απορρέει ένα 

15-25% του εφαρμοζόμενου διαλύματος.  

Από τα μέσα του 1980 ξεκίνησε πειραματικά , στην Ελλάδα, η καλλιέργεια 

των δρεπτών ανθέων σε διάφορα υποκατάστατα εδάφους, τοπικής κυρίως 

προέλευσης σε σύγκριση με τα εισαγόμενα, όσον αφορά την επίδραση στην 

παραγωγή, την ποιότητα των ανθέων και το κόστος της καλλιέργειας. Από τα 

αδρανή υποστρώματα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ελληνικές συνθήκες 

παρουσιάζει ο περλίτης και η ελαφρόπετρα (Manios et al.,1995). Στα οργανικά 

υποστρώματα υπάρχει τάση για αντικατάσταση της τύρφης από άλλα οργανικά 

υλικά όπως το cocosoil καθώς και διάφορα compost.Οι ευεργετικές επιδράσεις των 

τελευταίων στην αύξηση και ανάπτυξη των φυτών παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον (Meerow 1994, Ravin 1998). 

Στην παρούσα εργασία επιδιώκεται η αξιολόγηση δύο υποστρωμάτων ως 

προς την επίδραση τους στα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής, 

σε εκτός εδάφους καλλιέργειας δύο ποικιλιών ζέρμπερας για δρεπτά άνθη. 
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5.2. Yλικά και μέθοδοι 

Παρασκευάσθηκαν δύο υποστρώματα από τα οργανικά υλικά α) 50% 

cocosoil, 25% compost, 25% perlite και β) 50% blond peat, 25% compost, 25% 

perlite. 

Το πειραματικό σχέδιο που ακολουθήθηκε ήταν των τέλειων 

τυχαιοποιημένων  ομάδων. Έγιναν δηλαδή τέσσερις ομάδες (επαναλήψεις) όπου σε 

κάθε επανάληψη υπήρχαν όλες οι επεμβάσεις. Στα αποτελέσματα έγινε ανάλυση 

παραλλακτικότητας και οι διαφορές των μέσων όρων των επεμβάσεων  

αξιολογήθηκαν με την δοκιμή Duncan. 

Τα φυτά φυτεύτηκαν σε γλάστρες, ένα φυτό ανά γλάστρα 5 lt και σε κάθε 

επανάληψη υπήρχαν επτά φυτά. Οι γλάστρες τοποθετήθηκαν σε υπερυψωμένο 

σύστημα κλειστού υδροπονικού κυκλώματος όπως φαίνεται στις  εικόνες 16, 17. 

Δύο φορές την εβδομάδα γίνονταν συγκομιδή στο κατάλληλο στάδιο της 

ζέρμπερας και για την αξιολόγηση των υποστρωμάτων και των ποικιλιών 

μετρήθηκαν ο αριθμός των ανθέων, το μήκος και το βάρος των ανθικών στελεχών 

καθώς επίσης η διάμετρος της ανθοκεφαλής και της βάσης του ανθικού στελέχους. 

Επίσης μετρήθηκε η πυκνότητα της χλωροφύλλης και ο φθορισμός της με 

κατάλληλα όργανα (χλωροφυλόμετρο και φθορίμετρο). Η υδρολίπανση γίνονταν 

αυτόματα με πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή ενώ κατά διαστήματα γίνονταν 

αποφύλλωση των μη υγιών και παλαιών φύλλων, έλεγχος και καταπολέμηση των 

εχθρών και ασθενειών. Η υγρασία κυμαινόταν κατά την διάρκεια του πειράματος 

από 50-90% και η θερμοκρασία από 13-32
0
C. 
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Εικόνα 16 : Φύτευση ενός φυτού ζέρμπερας ανά γλάστρα 5

 

Εικόνα 17: Γλάστρες ζέρμπερας σε υπερυψωμένο σύστημα κλειστού                      

 

: Φύτευση ενός φυτού ζέρμπερας ανά γλάστρα 5lt. 

: Γλάστρες ζέρμπερας σε υπερυψωμένο σύστημα κλειστού                      

υδροπονικού κυκλώματος. 
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: Γλάστρες ζέρμπερας σε υπερυψωμένο σύστημα κλειστού                      
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Πίνακας 1 : Συνταγή θρεπτικού διαλύµατος για 1000 λίτρα νερού. 

Λίπασµα Χηµικός 

τύπος 

Ποσότητα 

σε gr. 

Θρεπτικά 

στοιχεία % 

Νιτρικό 

ασβέστιο 

(Ca(NO3)
2 320 N=15, Ca=19 

Νιτρικό 

Κάλι 

ΚΝΟ3
- 400 N=13, K=38 

Νιτρική 

αµµωνία 

NH4NO3 200 N=35 

Θειικό  

µαγνήσιο 

MgSO4 120 Mg=9,7 , 

S=13 

Χηλικός 

σίδηρος 

Fe-

EDTHA 

30 Fe=6 

Βόρακας Na3Bo4 5 B=11 

Μείγµα 

ιχνοστοιχείων 

(Fe, Mn, 

Cu, Zn, Mo) 

10  

Φωσφορικό 

οξύ 

H3PO4 150ml P=32 

 

 Οι µετρήσεις που είχαν σχέση µε το pH και την E.C. γίνονταν όταν αυτό 

κρινόταν αναγκαίο στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου ανθοκοµίας. 

Η άρδευση των φυτών  γινόταν από δύο µε τρείς φορές την ηµέρα για δύο µε 

τρία λεπτά, ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες και τις ανάγκες των φυτών. Κατά την 

κατασκευή του αρδευτικού δικτύου χρησιµοποιήθηκε αγωγός διατοµής Φ16 και τα 

εξαρτήµατα συνδεσµολογίας αυτού ήταν τύπου φις. Στις επεµβάσεις των 

υποστρωµάτων τοποθετηθήκαν σταλάκτες παροχής 2lt/h, ένας για κάθε φυτό. Οι 

σταλάκτες ήταν τύπου on line και η παροχή του θρεπτικού διαλύµατος στο φυτό έγινε 

µε αγωγό Φ6.  
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Εικόνα 18:Το σύστηµα

 

Εικόνα 19:Το σύστηµα

σύστηµα των απορροών και µέρος του αρδευτικού

σύστηµα των απορροών και µέρος του αρδευτικού
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αρδευτικού δικτύου 

 

αρδευτικού δικτύου 
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             Εικόνα 20:Μέρος του

 

5.3. Αποτελέσµατα

Στα παρακάτω γραφήµατα

υποστρωµάτων υδροπονικής

του ανθικού στελέχους, στ

ανθέων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέρος του αρδευτικού δικτύου. 

Αποτελέσµατα-Συζήτηση 

παρακάτω γραφήµατα φαίνεται η µηνιαία επίδραση 

υδροπονικής καλλιέργειας στην διάµετρο της κεφαλής και

, στο µήκος και το βάρος των  καθώς και στην π
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 των διαφόρων 

κεφαλής και της βάσης 

στην παραγωγή των 
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         ΓΡΑΦΗΜΑ 1: Επίδραση των υποστρωμάτων στην διάμετρο 

          εκτός εδάφους καλλιέργειας ζέρμπερας των ποικιλιών 

 

 

 

                              ΓΡΑΦΗΜΑ 2: Επίδραση των υποστρωμάτων στην διάμετρο της βάσης των ανθέων στην 

                               εκτός εδάφους καλλιέργειας ζέρμπερας των ποικιλιών 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1: Επίδραση των υποστρωμάτων στην διάμετρο της  των ανθέων στην

εκτός εδάφους καλλιέργειας ζέρμπερας των ποικιλιών Volcano  και Ι

Επίδραση των υποστρωμάτων στην διάμετρο της βάσης των ανθέων στην 

εκτός εδάφους καλλιέργειας ζέρμπερας των ποικιλιών Volcano  και Ιssey

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΘΕΩΝ

COCONUT ISSEY

BLOND PEAT ISSEY

COCONUT VOLCAN

BLOND PEAT VOLCAN

ΜΗΝΕΣ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΑΣΗΣ ΑΝΘΕΩΝ

1:COCONUT ISSEY

2:BLOND PEAT 

ISSEY

3:COCONUT 

VOLCAN

4:BLOND PEAT 

VOLCAN
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των ανθέων στην 

Ιssey. 

 

 

Επίδραση των υποστρωμάτων στην διάμετρο της βάσης των ανθέων στην  

ssey.  

COCONUT ISSEY

BLOND PEAT ISSEY

COCONUT VOLCAN

BLOND PEAT VOLCAN

1:COCONUT ISSEY

2:BLOND PEAT 

4:BLOND PEAT 
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      ΓΡΑΦΗΜΑ 3:Επίδραση των υποστρωμάτων στο βάρος  των ανθέων

      στην εκτός εδάφους καλλιέργειας ζέρμπερας των ποικιλιών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4:Επίδραση των υποστρωμάτων στην παραγωγή  των ανθέων

στην εκτός εδάφους καλλιέργειας ζέρμπερας των ποικιλιών 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΓΡΑΦΗΜΑ 3:Επίδραση των υποστρωμάτων στο βάρος  των ανθέων 

στην εκτός εδάφους καλλιέργειας ζέρμπερας των ποικιλιών Volcano  και Ιssey. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4:Επίδραση των υποστρωμάτων στην παραγωγή  των ανθέων 

στην εκτός εδάφους καλλιέργειας ζέρμπερας των ποικιλιών Volcano  και Ιssey. 

ΒΑΡΟΣ 1:COCONUT 

ISSEY

2:BLOND 

PEAT ISSEY

3:COCONUT 

VOLCAN

4:BLOND 

PEAT 

VOLCAN

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

1:COCONUT 

ISSEY

2:BLOND 

PEAT ISSEY

3:COCONUT 

VOLCAN
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  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ νεαρά 

φύλλα 

ώριμα 

φύλλα 

γηραιά 

φύλλα 

νεαρά 

φύλλα 

ώριμα 

φύλλα 

γηραιά 

φύλλα 

coconut issey 0,802 α 0,828 β 0,813 α 0,800 α 0,811 α 0,772 α 

Blond peat issey 0,813 α 0,822 β 0,808 α 0,806 α 0,811 α 0,807 α 

coconut volcan 0,755 α 0,813 α 0,809 α 0,794 α 0,811 α 0,767 α 

Blond peat 

volcan 

0,807 α 0,823 β 0,788 α 0,808 α 0,806 α 0,795 α 

Μ.Ο 0,799 0,821 0,804 0,802 0,811 0,785 

 

                       

                         Πίνακας 2: Μέσος όρος  φθορισμού  της χλωροφύλλης  των νεαρών, ώριμων και γηραιών 

                                φύλλων των δύο ποικιλιών τον μήνα  Δεκέμβριο και Ιανουάριο.  

 

Στον    πίνακα 2  παρατηρούµε ότι ο  σχετικός φθορισµός της χλωροφύλλης (φωτοσυνθετική  

ικανότητα) στα ώριµα φύλλα είναι υψηλότερος  από τον  σχετικό φθορισµό των νεαρών και των  

γηραιών φύλλων γεγονός που συνηγορεί στην αφαίρεση των παλαιών φύλλων κατά τακτά χρονικά  

           διαστήµατα χωρίς σηµαντική ζηµιά στην φωτοσύνθεση των φυτών και κατ επέκταση στην παραγωγή 

           των φυτών. 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

               

 



                      

` 

Σ ε λ ί δ α  | 36  

           

 

            ΠΙΝΑΚΑΣ  3: Επίδραση των υποστρωμάτων  στην χλωροφύλλη των φύλλων  στην εκτός εδάφους  

           καλλιέργεια της ζέρμπερας  των ποικιλιών Volcano και  issey  τους μήνες  Δεκέμβριο και Ιανουάριο. 

 

  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ νεαρά 

φύλλα 

ώριμα 

φύλλα 

γηραιά 

φύλλα 

νεαρά 

φύλλα 

ώριμα 

φύλλα 

γηραιά 

φύλλα 

coconut issey 44,8 50,1 45,3 47,7 55,5 44,4 

Blond peat issey 43 45,9 43 48,8 56,7 38,3 

coconut volcan 36,1 43,3 40,8 41,6 59,8 42,6 

Blond peat 

volcan 

36,3 44,9 37,3 42,9 50,3 49,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Πίνακας 4: Συνολικά αποτελέσματα του πειράματος μετά την στατιστική ανάλυση και τον έλεγχο 

              σημαντικότητας των διαφορών με την δοκιμή Duncan.  

Επεμβάσεις Παραγωγή Βάρος Μήκος Διάμετρος 

Βάσης 

Διάμετρος 

Κεφαλής 

1:COCONUT ISSEY 7,290 b 14,280 a 57,057 ab 6,152 a 12,612 b 

2:BLOND PEAT ISSEY 4,960 a 16,802 ab 56,222 a 6,770 b 12,185 b 

3:COCONUT VOLCAN 7,585 bc 17,950 b 63,375 c 6,602 ab 8,010 a 

4:BLOND PEAT 

VOLCAN 

 8,750 c 16,275 ab 61,497 bc 6,375 ab 7,952 a 
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               ΓΡΑΦΗΜΑ  7: Επίδραση των υποστρωμάτων στο βάρος των ανθέ

                   Μέσοι όροι με διαφορετικά γράμματα διαφέρουν σημαντικά κατά Duncan στο επίπεδο 0,05

 

        Σύµφωνα µε το γράφηµα 7 στο

διαφορές ανάµεσα στις ποικιλίες και τα

εµφανίζει καλύτερα αποτελέσµατα στον
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Επίδραση των υποστρωμάτων στο βάρος των ανθέων  των ποικιλιών Volcano  και Ι

Μέσοι όροι με διαφορετικά γράμματα διαφέρουν σημαντικά κατά Duncan στο επίπεδο 0,05

το βάρος των ανθικών στελεχών δεν εµφανίζονται

ποικιλίες και τα υποστρώµατα  παρά µόνο στο ότι η ποικιλία

αποτελέσµατα στον κόκο από την Issey 

b

ab

Coconut 

Volcan

Blond Peat 

Volcan

Επεμβάσεις

ΒΑΡΟΣ ΑΝΘΕΩΝ

ΒΑΡΟΣ

Σ ε λ ί δ α  | 37  

ων  των ποικιλιών Volcano  και Ιssey 

Μέσοι όροι με διαφορετικά γράμματα διαφέρουν σημαντικά κατά Duncan στο επίπεδο 0,05 

εµφανίζονται σηµαντικές  

ποικιλία Volcan   
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ΓΡΑΦΗΜΑ  8:Επίδραση των υποστρωμάτων στο μήκος

Volcano  και issey. 

Μέσοι όροι με διαφορετικά γράμματα διαφέρουν σημαντικά κατά Duncan στο επίπεδο 

0,05 

Σύµφωνα µε το γράφηµα 8 

δύο υποστρώµατα ενώ δεν

δύο ποικιλίες 
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δραση των υποστρωμάτων στο μήκος των ανθέων  των ποικιλιών 

Μέσοι όροι με διαφορετικά γράμματα διαφέρουν σημαντικά κατά Duncan στο επίπεδο 

γράφηµα 8  η Volcan η είχε µεγαλύτερο µήκος από την

ενώ δεν υπάρχουν διαφορές µεταξύ των υποστρωµάτων

a

c

bc

Blond Peat 

Issey

Coconut 

Volcan

Blond peat 

Volcan

Επεμβάσεις

ΜΗΚΟΣ ΑΝΘΕΩΝ

ΜΗΚΟΣ
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των ανθέων  των ποικιλιών 

Μέσοι όροι με διαφορετικά γράμματα διαφέρουν σημαντικά κατά Duncan στο επίπεδο 

από την Issey και στα 

υποστρωµάτων και στις 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 9 :Επίδραση των υποστρωμάτων στην διάμετρο της κεφαλής των 

ανθέων  των ποικιλιών Volcano  και issey

Μέσοι όροι με διαφορετικά γράμματα διαφέρουν σημαντικά κατά Duncan στο 

επίπεδο 0,05.   

  Σχετικά µε τη 

αποτελέσµατα έδωσε η ποικιλία

έδωσε µεγαλύτερη διάµετρο

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ  10:Επίδραση των υποστρωμάτων στην διάμετρο της βάσης των 

ανθέων  των ποικιλιών Volcano  και issey

b

0

2

4

6

8

10

12

14

Coconut 

Issey

cm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΘΕΩΝ

a

b

5,8
5,9

6
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9

Coconut 

Issey

Blond Peat 

Issey

m
m

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΑΣΗΣ

ΓΡΑΦΗΜΑ 9 :Επίδραση των υποστρωμάτων στην διάμετρο της κεφαλής των 

ανθέων  των ποικιλιών Volcano  και issey 

Μέσοι όροι με διαφορετικά γράμματα διαφέρουν σημαντικά κατά Duncan στο 

τη διάµετρο της κεφαλής των ανθέων  τα

η ποικιλία volcan  και στα δύο υποστρώµατα

διάµετρο κεφαλής στο υπόστρωµα κόκος. 

ΓΡΑΦΗΜΑ  10:Επίδραση των υποστρωμάτων στην διάμετρο της βάσης των 

ανθέων  των ποικιλιών Volcano  και issey. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 9 :Επίδραση των υποστρωμάτων στην διάμετρο της κεφαλής των    

Μέσοι όροι με διαφορετικά γράμματα διαφέρουν σημαντικά κατά Duncan στο   

ανθέων  τα χειρότερα 

τα , ενώ η issey 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ  10:Επίδραση των υποστρωμάτων στην διάμετρο της βάσης των 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΑΣΗΣ
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Μέσοι όροι με διαφορετικά γράμματα διαφέρουν σημαντικά κατά Duncan στο 

επίπεδο 0,05. 

    Σχετικά µε τη διάµετρο

αποτελέσµατα έδωσε η ποικιλία

µεγαλύτερη βάση ανθέων

υποστρώµατα   και στις δύο

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 11:Επίδραση των υποστρωμάτων στην παραγωγή/φυτό  των 

ποικιλιών Volcano  και issey

Μέσοι όροι με διαφορετικά γράμματα διαφέρουν σημαντικά κατά Duncan στο 

επίπεδο 0,05 

Σύµφωνα µε το  

εµφανίζει η ποικιλία Volcan

Issey στον κόκο χωρίς σηµαντική

χειρότερα παρουσίασε η Issey

        Συµπερασµατικά η 

µεγαλύτερο µήκος και βάρος

υποστρώµατα ενώ δεν υπήρξαν

όσον αφορά την παραγωγή

Πρέπει όµως να αναφέρουµε

καλή πηγή πληροφοριών

ορισµένα  τεχνικά προβλήµατα
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Μέσοι όροι με διαφορετικά γράμματα διαφέρουν σημαντικά κατά Duncan στο 

τη διάµετρο της βάσης του ανθικού στελέχου

ποικιλία Issey στο υπόστρωµα κόκου, ενώ η 

ανθέων στην ποικιλία  Issey. ∆εν υπάρχουν διαφορές

στις δύο ποικιλίες 

ΓΡΑΦΗΜΑ 11:Επίδραση των υποστρωμάτων στην παραγωγή/φυτό  των 

ποικιλιών Volcano  και issey 

Μέσοι όροι με διαφορετικά γράμματα διαφέρουν σημαντικά κατά Duncan στο 

 γράφηµα 11 τα καλύτερα αποτελέσµατα στην

Volcan και στα δύο υποστρώµατα και ακολουθεί

χωρίς σηµαντική διαφορά από την Volcan στον κόκο

Issey στην ξανθιά τύρφη. 

 ποικιλία Volcan έδωσε µεγαλύτερη παραγωγή

και βάρος αλλά µικρότερη ανθοκεφαλή από την Issey

εν υπήρξαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο υποστρωµάτων

παραγωγή και την ποιότητα των δύο ποικιλιών 

να αναφέρουµε πως αν και τα παραπάνω αποτελέσµατα

πληροφοριών  έχουν σχετική µόνο αξία, καθώς παράγοντες

προβλήµατα κατά τη λειτουργία του  συστήµατος υδροπονίας
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Μέσοι όροι με διαφορετικά γράμματα διαφέρουν σημαντικά κατά Duncan στο 

στελέχους τα χειρότερα 

ενώ η Volcan  έδωσε 

διαφορές στα  δύο 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 11:Επίδραση των υποστρωμάτων στην παραγωγή/φυτό  των 

Μέσοι όροι με διαφορετικά γράμματα διαφέρουν σημαντικά κατά Duncan στο 

αποτελέσµατα στην παραγωγή 

ακολουθεί η ποικιλία 

στον κόκο, ενώ τα 

µεγαλύτερη παραγωγή και 

Issey και στα δύο 

δύο υποστρωµάτων 

αποτελέσµατα είναι µια 

παράγοντες όπως 

ατος υδροπονίας, η 

Παραγωγή
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µικρή ταχύτητα διορθωτικών παρεµβάσεων  στα θρεπτικά στοιχεία, την  EC και το 

pH του θρεπτικού διαλύµατος, αλλά και το γεγονός ότι τα αποτελέσµατα αφορούν 

ένα  περιορισµένο χρόνο αξιολόγησης των επεµβάσεων (Ιούλιο-Ιανουάριο 2008) 

µπορεί να  επηρέασαν τα αποτελέσµατα και εποµένως την αξιοπιστία του πειράµατος. 
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