
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ (ΣΕΙ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟΤ 

ΧΟΛΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΘ 

ΣΜΘΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

ΠΡΩΘΝ ΦΤΣΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ 

 

 

 

 

ΤΓΚΡΙΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΙΛΙΚΟΤ ΣΟ ΕΔΑΦΟ ΚΑΙ Ε ΤΣΗΜΑ ΒΑΘΙΑ 

ΕΠΙΠΛΕΤΗ 

 

 

 

ΠΣΤΧΙΑΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΤΔΑΣΘ: 

ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ ΚΑΡΑΘΑΝΑΘ 

 

 

ΚΑΛΑΜΑΣΑ, 2015 



 
 
 

2 
 

 

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ (ΣΕΙ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟΤ 

ΧΟΛΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΘ 

ΣΜΘΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

ΠΡΩΘΝ ΦΤΣΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ 

 

 

 

 

ΤΓΚΡΙΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΙΛΙΚΟΤ ΣΟ ΕΔΑΦΟ ΚΑΙ Ε ΤΣΗΜΑ ΒΑΘΙΑ 

ΕΠΙΠΛΕΤΗ 

 

 

 

ΠΣΤΧΙΑΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΤΔΑΣΘ: 

ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ ΚΑΡΑΘΑΝΑΘ Α.Μ. 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΘΓΘΣΘ: 

ΜΟΤΡΟΤΣΟΓΛΟΤ ΧΡΘΣΟ, 

ΚΑΘΘΓΘΣΘ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 

 

 

ΚΑΛΑΜΑΣΑ, 2015 



 
 
 

3 
 

 

Περιεχόμενα 

Abstract ......................................................................................................................................... 5 

1. Περίλθψθ .............................................................................................................................. 5 

2. Ιςτορικι αναδρομι - χριςεισ ................................................................................................ 6 

3. Οωζλθ – δράςεισ ................................................................................................................... 8 

4. Οικονομικά αποτελζςματα ................................................................................................... 9 

5. Περιγραωι ωυτοφ ................................................................................................................. 9 

6. Βιολογικόσ κφκλοσ του βαςιλικοφ ....................................................................................... 13 

7. Ποικιλίεσ .............................................................................................................................. 14 

8. Κλίμα, ζδαωοσ και νερό ...................................................................................................... 15 

9. Θ καλλιζργεια του βαςιλικοφ ............................................................................................. 16 

9.1. Προετοιμαςία του χωραωιοφ ......................................................................................... 16 

9.2. Λίπανςθ ........................................................................................................................... 18 

9.3. Ο πολλαπλαςιαςμόσ του βαςιλικοφ ............................................................................... 19 

9.4. Καταπολζμθςθ ηιηανίων .................................................................................................. 20 

9.5. Θ άρδευςθ ....................................................................................................................... 20 

9.6. Θ ςυγκομιδι .................................................................................................................... 20 

9.7. Θ αποξιρανςθ – θ παραγωγι αικζριων ελαίων ............................................................ 21 

9.8. Αςκζνειεσ ........................................................................................................................ 22 

9.8.1. Θρίπεσ ......................................................................................................................... 22 

9.8.2. Αωίδεσ ......................................................................................................................... 25 

9.8.3. Σετράνυχοσ .................................................................................................................. 26 

9.8.4. Περονόςποροσ ............................................................................................................ 27 

9.8.5. Βοτρφτθσ ..................................................................................................................... 28 

9.8.6. Φουηάριο ..................................................................................................................... 29 

10. Τδροπονικι καλλιζργεια ................................................................................................. 31 

10.1. Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ και οριςμοί ................................................................................ 31 

10.2. Πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα των καλλιεργειϊν εκτόσ εδάωουσ .................... 32 

10.3. Εγκαταςτάςεισ παραςκευισ κρεπτικϊν διαλυμάτων ................................................ 34 

10.4. υςτιματα υδροπονικϊν καλλιεργειϊν ..................................................................... 35 

10.5. υςτιματα υδροκαλλιζργειασ .................................................................................... 36 

10.5.1. Καλλιζργεια ςε ςτάςιμο κρεπτικό διάλυμα ............................................................... 36 

10.5.2. φςτθμα επίπλευςθσ (Floating system) ...................................................................... 36 



 
 
 

4 
 

10.6. Καλλιζργεια βαςιλικοφ ςε υδροπονικό ςφςτθμα παραγωγισ ................................... 42 

11. κοπόσ εργαςίασ ............................................................................................................. 45 

11.1. Τλικά και μζκοδοι ....................................................................................................... 46 

Καλλιζργεια ςε βαθειά επίπλευςη ............................................................................................. 46 

11.1.1. Περιγραωι ςυςτιματοσ επίπλευςθσ .......................................................................... 46 

11.1.2. Θρεπτικό διάλυμα ....................................................................................................... 50 

11.1.3. πορά-Σοποκζτθςθ των δίςκων ................................................................................. 52 

Καλλιζργεια ςτο ζδαφοσ ............................................................................................................. 52 

11.2. Μετριςεισ ................................................................................................................... 53 

11.3. τατιςτικι επεξεργαςία .............................................................................................. 53 

11.4. Αποτελζςματα μετριςεων .......................................................................................... 54 

11.5. υηιτθςθ – ςυμπεράςματα ........................................................................................ 55 

12. Βιβλιογραωία .................................................................................................................. 58 

13. Παράρτθμα...................................................................................................................... 62 

 



 
 
 

5 
 

 

Abstract 

The present is the thesis of the student Dimitrios Karathanasis, Dept. of Agricultural 

Technology (Former Crop Production, titled “Comparison study of Basil production in 

soil and deep flow technique systems”, in the context of his obligations to graduate. 

The production of Basil, in soil cultivation systems outdoors or under cover, (M. 

Makgosev et al, 2013) have a fluctuation effect on yield production. For that reason, 

soilless cultivation systems have been developed.  

That of special interest is the deep flow technique (DFT) system; that has been 

developed for leafy green vegetables and aromatic plants. 

Aim of the present research was to investigate the adaption of basil in the system of 

Deep Flow Technique and the comparison of the DFT with soil system on the number 

of stems produced and the chlorophyll expressed as SPAD values.  

From the results, it seems that the two systems do not differ in the measured 

characteristics and is considered the experiment to be repeated for safer conclusions. 

 
1. Περίλθψθ 

Θ παροφςα αποτελεί τθν πτυχιακι εργαςία του ςπουδαςτι Δθμθτρίου 

Καρακανάςθ, του τμιματοσ των Σεχνολόγων Γεωπόνων (πρϊθν ΦΠ), με τίτλο: 

«υγκριτικι μελζτθ παραγωγισ Βαςιλικοφ ςτο ζδαωοσ και ςε βακιά επίπλευςθ», ςτα 

πλαίςια των υποχρεϊςεϊν του για τθ λιψθ του πτυχίου του. 

Θ παραγωγι του βαςιλικοφ ςε ςυςτιματα καλλιζργειασ ςτο ζδαωοσ (υπό κάλυψθ 

ι υπαίκρια) παρουςιάηουν αυξομειϊςεισ ςτισ αποδόςεισ τουσ (M. Makgosev et al, 

2013), γι’ αυτό το λόγο ζχουν αναπτυχκεί ςυςτιματα καλλιζργειασ εκτόσ εδάωουσ. 

Από αυτά, ιδιαίτερο ενδιαωζρον παρουςιάηει το ςφςτθμα ςε βακφ ρεφμα κρεπτικοφ 

διαλφματοσ (deep flow technique) το οποίο αναπτφχκθκε για τθν παραγωγι κυρίωσ 

ωυλλωδϊν λαχανικϊν αλλά και αρωματικϊν ωυτϊν.  

τόχοσ τθσ παροφςασ ιταν θ διερεφνθςθ τθσ προςαρμογισ του βαςιλικοφ ςτο 

ςφςτθμα βακιοφ ρεφματοσ κρεπτικοφ διαλφματοσ ςτον παραγόμενο αρικμό βλαςτϊν, 

και ςτθ χλωροωφλλθ (εκωραςμζνθ ςε μονάδεσ SPAD), και θ ςφγκριςι του ςτα 

ανωτζρω χαρακτθριςτικά με τθν καλλιζργειά του ςτο ζδαωοσ. Από τα αποτελζςματα, 

ωαίνεται πωσ τα δφο ςυςτιματα δεν διαωζρουν ςτα μετροφμενα χαρακτθριςτικά, και 

εκτιμάται πωσ πρζπει να επαναλθωκεί το πείραμα για τθν αςωαλζςτερθ εξαγωγι 

ςυμπεραςμάτων. 
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2. Ιςτορικι αναδρομι - χριςεισ 

Ο βαςιλικόσ είναι ζνα αρωματικό αλλά και ωαρμακευτικό ωυτό, το οποίο αναωζρει 

ο Ιπποκράτθσ ςαν ωυτό που χρθςιμοποιείται εναντίον των εμετϊν. φμωωνα με τθ 

χριςτιανικι πίςτθ ανζδωςε άρωμα όταν πάτθςε επάνω του θ Αγ. Ελζνθ. Αυτό ςτάκθκε 

αωορμι να δοκεί εντολι να γίνει ζρευνα ς’ εκείνο το ςθμείο, όπου και τελικά 

εξευρζκθκε ο Σίμιοσ ταυρόσ. Σθν ονομαςία του το ωυτό τθν πιρε από το «βαςιλιάσ» 

και βαςιλιάσ είναι ο Ιθςοφσ Χριςτόσ. Γι’ αυτό το λόγο, το ωυτό του βαςιλικοφ ζχει 

εξζχουςα κζςθ ςτο τυπικό τθσ Ορκοδόξου Εκκλθςίασ και χρθςιμοποιείται ςτα 

Θεοωάνεια όπου αγιάηονται τα φδατα με τον ταυρό και ζνα κλαδί βαςιλικοφ, ενϊ 

ςτθ γιορτι τθσ Τψϊςεωσ του Σίμιου ταυροφ ςτισ 14 επτεμβρίου ςτισ εκκλθςίεσ 

μοιράηεται βαςιλικόσ (Διαδίκτυο 1). 

Ωσ τόποσ καταγωγισ του κεωρείται θ τροπικι και θ υποτροπικι ηϊνθ τθσ Αωρικισ 

και τθσ Αςίασ με πρϊτο κζντρο εξάπλωςθσ τθν Ινδία (Κουτςόσ, 2006). Θ ινδικι 

ονομαςία του είναι Σοφλςι (”Thulsi” ι “Tulsi”),  όπου το ωυτό είναι αωιερωμζνο ςτθν 

ομϊνυμθ νφμωθ θ οποία μεταμορωϊκθκε όπωσ θ Δάωνθ ς’ ζνα μικρό κάμνο 

προκειμζνου να γλιτϊςει από τον ζρωτα κάποιου κεοφ τθσ άπω ανατολισ. τθν Ινδία 

ακόμα και ςιμερα είναι ιερό ωυτό του «Βινςοφ» κεοφ των ινδουιςτϊν και των 

Κρίςνα.  Πριν από τζςςερισ χιλιάδεσ χρόνια εξαπλϊκθκε ςτθν Αίγυπτο και ςτθν 

Αωρικι ενϊ ςτθν Ελλάδα τον ζωερε, μαηί με άλλα ωυτά, ο Μζγασ Αλζξανδροσ μετά 

από τθν εκςτρατεία του ςτισ Ινδίεσ. 

 Ο βαςιλικόσ ιταν γνωςτόσ από τθν αρχαιότθτα για τισ κεραπευτικζσ του ιδιότθτεσ, 

όπωσ αναωζρει ο Διοςκουρίδθσ. Σθν μεγάλθ αλλαγι ζωερε ο Ιπποκράτθσ (460-370 

π.Χ.) από τθν Κω, ο οποίοσ κεωρείται κεμελιωτισ τθσ επιςτθμονικισ ιατρικισ. τα 

ςωηόμενα ζργα του αναωζρεται ςε 237 είδθ ωυτϊν και ςτισ κεραπευτικζσ τουσ 

ιδιότθτεσ. Πιςτεφεται πωσ είναι καλό διουρθτικό, καταπραψνει το ςτομαχόπονο και 

τον πονοκζωαλο ενϊ ςτθν αρχαιότθτα τον χρθςιμοποιοφςαν ωσ επίκεμα μετά από 

δάγκωμα εντόμου, ςκορπιοφ ι και ωιδιοφ. Σον Ιπποκράτθ ακολοφκθςε ο Θεόωραςτοσ 

(372-287 π.Χ.) με το ζργο του «Περί Φυτϊν Ιςτορίασ» με το οποίο ζκεςε τισ βάςεισ τθσ 

φγχρονθσ βοτανικισ. Ο Θεόωραςτοσ δίνει δεκάδεσ πλθροωορίεσ, οι οποίεσ αωοροφν 

τισ ωαρμακευτικζσ και αρωματικζσ ιδιότθτεσ των ωυτϊν. 

http://el.wikipedia.org/wiki/14_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
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Για αιϊνεσ θ ωαρμακευτικι χριςθ των ωυτϊν περιορίςτθκε ςχεδόν αποκλειςτικά 

ςτθν κεραπεία πλθγϊν και τραυμάτων αωοφ όλεσ οι μθ τραυματικζσ πακιςεισ 

(πακολογικζσ) αποδίδονταν ςτισ πράξεισ των κεϊν. Οι Αιγφπτιοι τον χρθςιμοποιοφςαν 

μαηί με άλλα ωυτά ςτισ ταριχεφςεισ και οι Γαλάτεσ ςε τελετζσ εξαγνιςμοφ μαηί με νερό 

πθγισ. Πικανόν από εκεί να κρατάει τισ ρίηεσ του και το χριςτιανικό ζκιμο του 

αγιαςμοφ με τον βαςιλικό (Διαδίκτυο 2). 

Οι κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ του βαςιλικοφ προκφπτουν από τθν παρουςία αικζριων 

ελαίων, ωαινολικϊν ενϊςεων, ωλαβονοειδϊν (Nurzynska-Wierdaketal. 2012) και 

άλλων ουςιϊν με αντιβακτθριδιακι δράςθ (Nouretal. 2009), αντιμθκυτιακζσ  

(Oxenhametal. 2005) και αντιοξειδωτικζσ ιδιότθτεσ (Sekaret al.2009; Taieetal. 2010). 

ιμερα καλλιεργείται ωσ ετιςιο ωυτό ςτθν Γαλλία, τθν Ιταλία, τθν Αίγυπτο, τθ 

Μαδαγαςκάρθ, τθν Ουγγαρία, τθν Ινδονθςία, το Μαρόκο, το Ιςραιλ, τθν Ελλάδα και 

τισ Θ.Π.Α. (Αριηόνα, Καλιωόρνια, Νζο Μεξικό και Β. Καρολίνα) (Κουτςόσ, 2006). 

τισ μζρεσ μασ, ο αποξθραμζνοσ βαςιλικόσ δρα ωσ αντικατακλιπτικό, αντιςθπτικό, 

διεγείρει τον ωλοιό των επινεωριδίων, αντιεμετικό, τονωτικό, άωυςο (ανακουωίηει 

από το μετεωριςμό και τθ γαςτρικι διάταςθ), αντιπυρετικό, αποχρεμπτικό, 

γαλακτογόνο και καταπραψνει τθ ωαγοφρα. Βελτιϊνει τθ λειτουργία του ςτομάχου, 

ελαττϊνει τα αζρια των εντζρων, ανοίγει τθν όρεξθ, και ελευκερϊνει τουσ ςπαςμοφσ 

των μυϊν και των εντζρων. Χρθςιμοποιείται για τθν ανακοφωιςθ από πονόκοιλο, ςαν 

αρωματικό, ςε γαςτρίτιδα, ανωμαλίεσ του πεπτικοφ ςυςτιματοσ και για αιμορροΐδεσ 

που οωείλονται ςτθ δυςκοιλιότθτα. ε μικρζσ δόςεισ μπορεί να δοκεί ςε παιδιά που 

κοιμοφνται με δυςκολία. Οι ωρζςκοι βλαςτοί ςε ςαλάτα βοθκοφν ςτθ δυςκοιλιότθτα, 

ενϊ ςε κατάπλαςμα τραβοφν το δθλθτιριο από δαγκϊματα ςωιγκασ ι ςκορπιοφ. 

Σα νωπά ωφλλα του βαςιλικοφ αν τα τρίψουμε ςε ςθμεία που μασ ζχουν δαγκϊςει 

κουνοφπια, μειϊνουν τθ ωαγοφρα. Ωσ βάμμα ςυνδυάηεται με τθν μπετόνικα και τθ 

ςκουτελλάρια για νευρικζσ καταςτάςεισ. Με τθν ινοφλα και τον φςςωπο ςυνδυάηεται 

ςε προβλιματα βιχα και βρογχίτιδασ. Για το κρφωμα μποροφμε να δοκιμάςουμε ζνα 

μίγμα βαςιλικοφ, κανζλλασ και μοςχοκάρωι (Διαδίκτυο 3). 

τθ μαγειρικι χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ αποξθραμζνα ωφλλα τθσ πλατφωυλλθσ 

ποικιλίασ το άρωμα των οποίων μοιάηει λίγο με αυτό του γλυκάνιςου. Αρωματίηει 

διάωορα ψθτά, ςαλάτεσ, βραςτά, κοκκινιςτά, ςοφπεσ κ.τ.λ. ενϊ ταιριάηει πολφ ςε 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BF
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ςάλτςεσ που ζχουν ωσ βάςθ τθ ωρζςκιαντομάτα. τθν Ιταλικι κουηίνα, θ ςάλτςα 

ηυμαρικϊν πζςτο (pesto) ζχει για βάςθ τθσ το βαςιλικό. Χρθςιμοποιείται και ςαν 

αωζψθμα (ωρζςκοσ και ξθρόσ) (Διαδίκτυο 1). 

Σο αικζριο ζλαιο του βαςιλικοφ που βγαίνει από τα ωφλλα του, ςυνδυάηεται με 

ζλαιο φςςωπου, περγαμόντου ι γερανίου ωσ διεγερτικό μαςάη για τθν κατάκλιψθ. Σο 

αικζριο ζλαιό του επιπλζον χρθςιμοποιείται ςτθν παραγωγι ςαπουνιϊν αλλά και ςτισ 

ςυνκζςεισ πολλϊν αρωμάτων κακϊσ και ςτθν ποτοποιία, τθν κονςερβοποιία, και τθν 

ωαρμακοποιία. 

Σα αικζρια ζλαια του OcimumBasilicum, του είδουσ δθλαδι του βαςιλικοφ που ζχει 

τθν μεγαλφτερθ οικονομικι ςθμαςία και καλλιεργείται ευρφτατα ςε όλο ςχεδόν τον 

κόςμο, κατατάςςονται ςε τζςςερισ χθμειότυπουσ: α) τον Ευρωπαϊκό – με κφρια 

ςυςτατικά τθ λιναλοόλθ και τθν μεκυλοκαβικόλθ, καλλιεργοφμενο ςτισ Μεςογειακζσ 

χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, τθν Αίγυπτο, τθ Ν. Αωρικι και τισ Θ.Π.Α., β) τον 

χθμειότυποReunion – με κφριο ςυςτατικό τθ μεκυλοκαβικόλθ (Κομόρεσ, Σαϊλάνδθ, 

Μαδαγαςκάρθ, Βιετνάμ), γ) τον τροπικό χθμειότυπο με κφριο ςυςτατικό 

methylcinnamate (Ινδία, Γουατεμάλα, Πακιςτάν) και δ) τον χθμειότυποευγενόλθσ 

(πρϊθν οβιετικι Ζνωςθ, Β. Αωρικι).  

Θ πλζον εμπορικι ποικιλία είναι του Ευρωπαϊκοφ χθμειότυπου (γλυκόσ βαςιλικόσ, 

πλατφωυλλοσ, sweetbasil, Genovese), που χαρακτθρίηεται από τθν περιεκτικότθτα του 

αικζριου ελαίου ςε λιναλοόλθ και μεκυλοκαβικόλθ ςε αναλογία 2 ζωσ 3:1 (Κουτςόσ, 

2006).    

3. Οφζλθ – δράςεισ 

Οι ςπουδαιότερεσ ουςίεσ που περιζχει είναι θ λιναλοόλθ και θ μεκυλοκαβικόλθ. ε 

ζρευνεσ που ζχουν γίνει invitro ζχει αποδειχκεί θ αντιβακτθριακι δράςθ του αικερίου 

ελαίου ενάντια ςτα βακτιρια Staphylococcus aureus, Salmonella enteritidis και 

Escherichia coli κακϊσ επίςθσ και θ αντιμυκθτιακι δράςθ ενάντια ςτουσ μφκθτεσ 

Candida albicans, Penicillium notatum και Microsporeum gyseum(Διαδίκτυο 18). Ο 

βαςιλικόσ, περιζχει μικρι ποςότθτα βιταμίνθσ Κ, θ οποία είναι απαραίτθτθ για τθν 

πιξθ του αίματοσ και τθν οςτεοποίθςθ, κακϊσ και ίχνθ από ςίδθρο, κάλιο και 

μαγνιςιο, βάηοντασ το δικό του «λικαράκι» ςτο οικοδόμθμα μιασ καλισ διατροωισ. 
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Σο κφριο, όμωσ, όωελόσ του, πικανόν ζχει ςχζςθ με τθν περιεκτικότθτά του ςε 

ιςχυρά αντιοξειδωτικά, όπωσ το β-καροτζνιο, θ λουτεΐνθκαι θ ηεαξανκίνθ που 

προςτατεφουν από τισ ελεφκερεσ ρίηεσ και από τθν εκφφλιςθ ωχράσ κθλίδασ ςτουσ 

θλικιωμζνουσ, φλαβονοειδι, όπωσ θ οριεντίνθ και βικενίνθ, που ζχει βρεκεί ότι  

προςτατεφουν τα κφτταρα από τθν ακτινοβολία και τισ οξειδωτικζσ βλάβεσ και 

οριςμζνα ζλαια, όπωσ θ ευγενόλθ, θ κιτρονελόλθ και το λεμονζνιο, για τα οποία 

υπάρχουν ερευνθτικά δεδομζνα που υποςτθρίηουν τθν αντιωλεγμονϊδθ και 

αντιβακτθριδιακι τουσ δράςθ (Διαδίκτυο 4). 

 

4. Οικονομικά αποτελζςματα 

Θ Αίγυπτοσ ζχει κυρίαρχθ κζςθ ςτθν παγκόςμια αγορά του βαςιλικοφ και 

εωοδιάηει τθν Γαλλία, τθν Ιταλία και τθ Γερμανία. τθν Ελλάδα, θ ξθρι δρόγθ ζχει 

ακακάριςτθ πρόςοδο περί τα 1000 Ευρϊ/ςτρζμμα. Επίςθσ, κα μποροφςε να 

αποωζρει, ωσ αικζριο ζλαιο με πϊλθςθ ςτθν παγκόςμια αγορά, ειςόδθμα 30-70 Ευρϊ 

ανά κιλό ανάλογα με το χθμειότυπο του βαςιλικοφ (Διαδίκτυο 5). 

Σο κόςτοσ εγκατάςταςθσ και καλλιζργειασ του βαςιλικοφ ανζρχεται ςε 400-500 € 

το ςτρζμμα. Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι μπορεί να δϊςει 2000 κιλά νωποφ ι 400-500 

κιλά ξθρισ δρόγθσ θ καλλιζργεια αυτι μπορεί να δϊςει ζνα ειςόδθμα 800- 1000 € το 

ςτρζμμα ςτθν ςυμβατικι και 1500-2000 ςτθν βιολογικι καλλιζργεια (Διαδίκτυο 6). 

 

5. Περιγραφι φυτοφ 

Ο βαςιλικόσ ανικει ςτθν οικογζνεια των Lamiaceae (Χειλανκι) ςτο 

γζνοσ Ocimum και ςτο είδοσ bacilicum.  

Θ οικογζνεια των Χειλανκϊν είναι μία μεγάλθ οικογζνεια με ευδιάκριτα ωυτά που 

περιλαμβάνει 200 περίπου γζνθ και περιςςότερα από 3000 είδθ. Είναι πλοφςια ςε 

ποϊδθ και καμνϊδθ είδθ, πολλά από τα οποία χρθςιμοποιοφνται ωσ διακοςμθτικά 

π.χ. (λεβάντα), ωσ ωαρμακευτικά (π.χ. ωαςκομθλιά), ςτθ μαγειρικι (π.χ. ρίγανθ) ι τθν 

αρωματοποιία (π.χ. μζντα). Οι αντιπρόςωποι τθσ οικογζνειασ ευδοκιμοφν ςε όλουσ 

τουσ βιότοπουσ, τα υψόμετρα και τα γεωγραωικά πλάτθ. Μία από τισ περιοχζσ με 

μεγάλθ ςυγκζντρωςθ ειδϊν είναι θ μεςογειακι λεκάνθ όπου τα γζνθ Micromeria, 

Phlomis, Rosmarinus, Sideritis, Thymus, Prasium, Teucrium κ.λ.π. είναι χαρακτθριςτικά 
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των ωρυγάνων και των μακκί. Γενικά τα χειλανκι είναι ωυτά ανοιχτϊν βιοτόπων και 

λίγα μόνο γζνθ βρίςκονται ςτα τροπικά βροχερά δάςθ. 

Σα είδθ τθσ οικογζνειασ των Χειλανκϊν αναγνωρίηονται εφκολα από τα εξισ 

χαρακτθριςτικά: τουσ τετράγωνουσ βλαςτοφσ, τα απλά και αντίκετα ωφλλα τουσ που 

είναι ςταυροειδϊσ τοποκετθμζνα ι κατά ςπονδφλουσ, τα αικζρια ζλαια, τα οποία 

βρίςκονται ςτουσ αδζνεσ και τα τριχίδια που καλφπτουν τθ επιωάνειασ τουσ, τα 

ςωλθνοειδι ηυγόμορωα άνκθ τουσ, τα οποία ςυνικωσ ωυτρϊνουν πολλά μαηί ςτισ 

μαςχάλεσ των ωφλλων. 

Σα άνκθ αποτελοφνται από: πζντε ενωμζνα ςζπαλα που ςχθματίηουν ζνα 

κωδωνοειδι ι δίχειλο κάλυκα, πζντε ενωμζνα πζταλα που χωρίηονται ςτο ανϊτερο 

μζροσ τουσ και ςχθματίηουν δφο χείλθ. υνικωσ ζνα ανϊτερο χείλοσ με δφο λοβοφσ 

και ζνα κατϊτερο με τρεισ, τζςςερισ ι δφο επιπετάλιουσ ςτιμονεσ και μία επιωχι 

ωοκικθ, από δφο ενωμζνα καρπόωυλλα, τα οποία ςχθματίηουν τζςςερισ ξεχωριςτοφσ 

χϊρουσ. Ζνα χαρακτθριςτικό γνϊριςμα τθσ οικογζνειασ είναι ο ςτιλοσ που ξεκινά από 

τθ βάςθ των λοβϊν τθσ ωοκικθσ. Οι καρποί αποτελοφνται από τζςςερα μονόςπερμα 

κάρυα. Τπάρχει μία μεγάλθ ποικιλία ςτο ςχιμα τθσ ςτεωάνθσ όπωσ και ςτισ κζςεισ 

των ςτθμόνων ςτθν οικογζνεια των χειλανκϊν. τα περιςςότερα γζνθ των εφκρατων 

χωρϊν το ανϊτερο χείλοσ ςχθματίηει μία καλφπτρα (κουκοφλα) και αποτελείται από 

δφο λοβοφσ ενϊ το κατϊτερο είναι τρίλοβο και ςχθματίηει ζνα κατάλλθλο χϊρο για 

τθν προςγείωςθ των εντόμων που αναηθτοφν το νζκταρ. Οι ςτιμονεσ προςτατεφονται 

από το ανϊτερο χείλοσ. Τπάρχουν διάωοροι τρόποι επικονίαςθσ οι οποίοι ςυνδζονται 

με οριςμζνα είδθ επικονιαςτϊν εντόμων. 

Πολλά είδθ των χειλανκϊν καλλιεργοφνται ωσ διακοςμθτικά ι αρτυματικά. 

Περιςςότερα από 60 γζνθ αναπτφςςονται ςτισ εφκρατεσ περιοχζσ, οριςμζνα από τα 

οποία είναι πολφ γνωςτά και απαντοφν ςτθν Ελλάδα. Σο γζνοσ Thymus με χαμθλά 

ζρποντα ι όρκια πολφκλαδα αρωματικά ωυτά, που είναι γνωςτά ωσ κυμάρια. Σο 

γζνοσ Sideritis με οριςμζνα ενδιαωζροντα είδθ τα οποία ωυτρϊνουν ςε ορεινζσ και 

βραχϊδεισ περιοχζσ τθσ Ελλάδοσ και χρθςιμοποιοφνται για τθν παραςκευι 

ροωιματοσ γνωςτό ωσ τςάι του βουνοφ. Σο γζνοσ Origanum που περιλαμβάνει 

πολυετι, ποϊδθ αρωματικά και αρτυματικά ωυτά οριςμζνα από τα οποία είναι 

γνωςτά ωσ ρίγανθ. Σο γζνοσ Mentha που περιλαμβάνει πολυετι ωυτά πλοφςια ςε 
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αικζρια ζλαια χριςιμα ωσ αρωματικά ι ωαρμακευτικά ωυτά. Σο γζνοσ Salvia με 21 

ποϊδθ ι καμνϊδθ αρωματικά ωυτά που ωυτρϊνει ςε ξθροφσ και χζρςουσ τόπουσ, 

χρθςιμοποιείται για τθν παραςκευι ροωιματοσ και ςτθν ωαρμακευτικι. Σο γζνοσ 

Origanum εξαπλωμζνο ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο και Αςία αντιπροςωπεφεται ςτθν 

Κριτθ από το μικρό ενδθμικό ωυτό Origanun dictamnus που κεωρείται πολφτιμο 

ωαρμακευτικό ωυτό από τθν αρχαιότθτα και είναι ευρφτατα γνωςτό ωσ ζρωντασ ι 

ςτομαχόχορτο. Άλλα είδθ καλλιεργοφνται για τα ελκυςτικά άνκθ ι το ευχάριςτο 

άρωμα που αναδφουν όπωσ π.χ. λεβάντα, βαςιλικόσ, δενδρολίβανο κ.α. Θ 

ςυςτθματικι βοτανικι αςχολείται με τθ μελζτθ και περιγραωι τθσ ποικιλομορωίασ 

των ωυτικϊν οργανιςμϊν με ςκοπό τθ δθμιουργία ενόσ ωυςικοφ ςυςτιματοσ 

ταξινόμθςθσ τουσ, το οποίο προκφπτει από τθν κατανόθςθ τθσ εξελικτικισ τουσ 

πορείασ και των ωυλογενετικϊν τουσ ςχζςεων. 

Σο γζνοσ Ocimum περιλαμβάνει άνω των 50 ειδϊν. Είναι πολυμορωικό ωυτό με 

πάρα πολλζσ ποικιλίεσ που ξεχωρίηουν από το μζγεκοσ, το χρϊμα, τθν υωι των 

ωφλλων, από το χρϊμα τθσ ταξιανκίασ, αλλά και τθ χθμικι ςφςταςθ των αικζριων 

ελαίων. τθν Ελλάδα απαντϊνται ςυχνά ποικιλίεσ που ζχουν πολφ μικρά ωφλλα 

(ελλθνικόσ βαςιλικόσ, greekbasil), άλλεσ που ζχουν ωφλλα και άνκθ ι μόνον άνκθ 

χρϊματοσ ςκοφρου ιϊδουσ (Μαυρομίτικοσ, Αγιορείτικοσ) και άλλεσ που ζχουν ωφλλα 

μεγάλα και ςγουρά (ςγουρόσ βαςιλικόσ). Άλλα είδθ του γζνουσ Ocimum, που επίςθσ 

καλλιεργοφνται  είναι και τα εξισ:Ocimum canum Sims (καλλιεργείται ςτθν Αωρικι, 

Ανατολικζσ Ινδίεσ και ςτο Βζλγιο), Ocimum sanctum L., ετιςιο ωυτό με υψθλι 

αναλογία του ςυςτατικοφ ευγενόλθσ ςτο αικζριο ζλαιο ικαγενζσ τθσ Μαλαιςίασ, 

Αυςτραλίασ και Ινδίασ, Ocimum citriodorum Vis.με ιςχυρό άρωμα λεμονιοφ, Ocimum 

kilimandscharicum Guerke (λζγεται «μπλε βαςιλικόσ» τθσ Αωρικισ και ζχει τθν 

μυρωδιά τθσ κάμωορασ ενϊ ςτισ Θ.Π.Α. χρθςιμοποιείται ωσ καλλωπιςτικό ωυτό) , 

Ocimum gratissimumL. (δενδροβαςιλικόσ) πολυετισ κάμνοσ που τοφψοσ του ωκάνει 

τα 2 μ. και το αικζριο ζλαιό του ζχει υψθλό ποςοςτό ευγενόλθσ,  Ocimum suave Wild, 

επίςθσ πολυετισ κάμνοσ φψουσ ζωσ 3μ., ο οποίοσ βρίςκεται αυτοωυισ ςτθν Αωρικι 

και ςτθν Ινδία. Τπάρχουν και άλλα είδθ βαςιλικοφ κακϊσ επίςθσ και πολλά υβρίδια 

(Κουτςόσ, 2006).  
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 Λόγω του μεγάλου πολυμορωιςμοφ που παρουςιάηεται ςτον βαςιλικό, αλλά και 

λόγω τθσ ευκολίασ που υπάρχει ςτθν διαςταφρωςθ μεταξφ των διαωόρων ποικιλιϊν, 

ζχουν δθμιουργθκεί πολλζσ ποικιλίεσ και υβρίδια.(Εικόνα 1) 

 

Εικόνα 1: Πολυμορφιςμόσ φφλλων βαςιλικοφ 

 

Ο βαςιλικόσ είναι μονοετζσ ωυτό που δθμιουργεί ζνα πυκνό πλζγμα βλαςτϊν και 

το οποίο ωκάνει ςε φψοσ 20-80cm, ανάλογα με τθν ποικιλία. Τπάρχουν όμωσ και είδθ 

πολυετοφσ βαςιλικοφ. Μορωολογικά υπάρχουν ωυτά, λεπτόωυλλα, πλατφωυλλα, 

αραιόκλαδα, κλπ. 

Ο βαςιλικόσ, ζχει ωφλλα αντίκετα και άνκθ δίχειλα, μικρά, λευκά ι λευκορόδινα 

που ςχθματίηουν ακραίο ςτάχυ. Οι ςπόροι του είναι λεπτοί, μακρουλοί, και μαφροι. 

Ειδικότερα ο πλατφωυλλοσ ι γλυκόσ βαςιλικόσ (sweetbasil, Genovese) είναι ετιςιο 

ποϊδεσ ωυτό, φψουσ 0,40 – 0,70 μ. ανάλογα με τθν ποικιλία και τθ γονιμότθτα του 

εδάωουσ, πολφκλαδο και ζχει ρίηα παςςαλϊδθ με πολλζσ διακλαδϊςεισ. Σα ωφλλα 

του είναι αντίκετα ωοειδι, μικουσ 7 – 8 εκ., ανοικτοφ πράςινου χρϊματοσ με ομαλά 

περικϊρια και παρζγχυμα διογκωμζνο ανάμεςα ςτα νεφρα (ξεχειλιςμζνο, γκοωρζ). Σα 

άνκθ είναι μικρά, ςυνικωσ λευκά, τα οποία ςε οριςμζνεσ ποικιλίεσ ωζρονται ςε 

πυκνοφσ ςπονδφλουσ και ςχθματίηουν μακρείσ ςτάχεισ και ςε άλλεσ ςε κορυωαίουσ 

κορφμβουσ (Κουτςόσ, 2006). 
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6. Βιολογικόσ κφκλοσ του βαςιλικοφ 

Ο βαςιλικόσ είναι μονοετζσ ωυτό. Ο ςπόροσ ςπζρνεται ςυνικωσ αρχζσ Απριλίου, 

ςε ςπορείο ι ςε κυψελωτοφσ δίςκουσ με ζνα ςπόρο ανά κυψελίδα (γλαςτράκι) που 

ωυτρϊνει ςε 7 – 12 μζρεσ ανάλογα με τθν κερμοκραςία. Ο απαιτοφμενοσ χϊροσ 

ςπορείου για απόκτθςθ γυμνόρριηωνωυταρίων για τθν ωφτευςθ ενόσ ςτρζμματοσ 

είναι 6-7 τ.μ. και ςε κάκε τ.μ. ςπζρνονται 3 γραμμάρια ςπόρου. Περίπου ζνα μινα 

μετά το ωφτρωμα και αωοφ τα ωυτάρια (ςπορόωυτα), ζχουν αναπτφξει φψοσ 10-12 

εκατοςτϊν, γυμνόρριηα ςτθν περίπτωςθ του ανοικτοφ ςπορείου και με μπάλα 

χϊματοσ ςτθν περίπτωςθ των κυψελίδων, μεταωυτεφονται με ωυτευτικζσ μθχανζσ ι 

με το χζρι ςε ςωςτά προετοιμαςμζνο χωράωι. Όταν θ μεταωφτευςθ γίνεται αργότερα 

από τισ 15 Μαΐου θ απόδοςθ τθσ ωυτείασ είναι μικρότερθ τθσ κανονικισ (Κουτςόσ, 

2006). Θ άνκθςθ του βαςιλικοφ γίνεται τθν περίοδο Ιουνίου- Αυγοφςτου. Οι 

απαιτιςεισ από τθν ςπορά μζχρι τθν πρϊτθ ςυγκομιδι είναι 80-90θμζρεσ, ενϊ από 

τθν 1θ ςτθν 2θ απαιτοφνται 7-14 θμζρεσ. (Εικόνα 2) 

 

Εικόνα 2: Ο Βιολογικόσ κφκλοσ του βαςιλικοφ 
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7. Ποικιλίεσ 

Τπάρχουν περίπου 150 ποικιλίεσ βαςιλικοφ ςε ολόκλθρο τον κόςμο. Μεταξφ αυτϊν 

αναωζρονται οι εξισ: 

 Grand Vert var. Genovese. Φκάνει ςε φψοσ τα 30 cm. Ζχει ωοειδι πράςινα 

ωφλλα, χρθςιμοποιείται από τισ μεςογειακζσ κουηίνεσ (Εικόνα 3) 

 

Εικόνα 3: ΠοικιλίαGrand Vertvar.Genovese 

 Finvert. Ζχει μικρά και λεπτά ωφλλα, λαμπροφ χρϊματοσ με χαρακτθριςτικό 

άρωμα.(Εικόνα 4) 

 

Εικόνα 4: Ποικιλία Finvert. 

 Thai. Πράςινα ωφλλα, με βλαςτοφσ και άνκθ κόκκινα. Γεφςθ χαρακτθριςτικι 

που μοιάηει με το εςτραγκόν ι το άνθκο.(Εικόνα 5) 

 

Εικόνα 5: Ποικιλία Thai 
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 Feuille de laitye. Ζχει πολφ μεγάλα ωφλλα ανοιχτοφ πράςινου χρϊματοσ. 

Χαρακτθριςτικό άρωμα.(Εικόνα 6) 

 

 

Εικόνα 6:ΠοικιλίαFeuille de laitye 

 Κοινόσ βαςιλικόσ. Είναι ωυτό με λευκά και πολφ αρωματικά άνκθ.(Εικόνα 7) 

 

 

Εικόνα 7:Κοινόσ βαςιλικόσ 

 

8. Κλίμα, ζδαφοσ και νερό 

Δείκτθσ του κλίματοσ ανάπτυξθσ ενόσ ωυτοφ είναι το κλίμα του χϊρου τθσ 

καταγωγισ του. Ο βαςιλικόσ με χϊρο καταγωγισ τροπικζσ και υποτροπικζσ χϊρεσ 

απαιτεί υψθλζσ κερμοκραςίεσ ανάπτυξθσ (Κουτςόσ, 2006).  

Ο βαςιλικόσ καλλιεργείται ςε διάωορεσ περιοχζσ που μπορεί να είναι κερμότερεσ ι 

ψυχρότερεσ. Σο εφκρατο κλίμα, είναι το καταλλθλότερο, για τθν καλλιζργεια του 

βαςιλικοφ. Ο ιπιοσ και μικρισ διάρκειασ χειμϊνασ που τον ακολουκεί ζνα δροςερό 

καλοκαίρι, αποτελεί τθν καλφτερθ προχπόκεςθ για μία επιτυχθμζνθ παραγωγι 

βαςιλικοφ. τισ περιοχζσ αυτζσ, θ διάρκεια τθσ βλαςτιςεωσ είναι πιο μακρά, με 

ςυνζπεια να γίνονται περιςςότερεσ ςυγκομιδζσ το ζτοσ. 
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Σο εφροσ των κερμοκραςιϊν, μεταξφ των οποίων αναπτφςςεται καλφτερα ο 

βαςιλικόσ είναι οι 22 – 30 οC ενϊ ταυτόχρονα απαιτεί 10-12 ϊρεσ ωωτιςμοφ 

θμερθςίωσ.  

Θ άριςτθ κερμοκραςία ανάπτυξθσ του βαςιλικοφ είναι 25 οC. Ανζχεται πολφ 

υψθλζσ κερμοκραςίεσ εωόςον θ ρίηα του είναι υγιισ και ζχει ςτθ διάκεςι τθσ επαρκι 

εδαωικι υγραςία. ε κερμοκραςίεσ κάτω από 7oC, ιδιαίτερα ςε προχωρθμζνο ςτάδιο, 

πακαίνει "ςοκ" (Κουτςόσ, 2006). 

Σο κατάλλθλο ζδαωοσ για τθν καλλιζργεια αυτοφ του ωυτοφ είναι το βακφ, μζςθσ 

ςυςτάςεωσ, πλοφςιο ςε οργανικι ουςία, που αρδεφεται και ζχει καλι ςτράγγιςθ 

(Διαδίκτυο 7). 

Ο βαςιλικόσ είναι πολφ απαιτθτικόσ ςε νερό. Ζτςι, θ καλλιζργειά του απαιτεί 

πολλζσ και ςυχνζσ αρδεφςεισ. Σο νερό πρζπει να ωκάνει ςτο ζδαφοσ χωρίσ να 

βρζχονται τα φφλλα και τζτοιοι τρόποι άρδευςθσ είναι: με αυλάκια ι ςτάγδθν 

άρδευςθ. ε κερμό καιρό θ καλλιζργεια πρζπει να ποτίηεται μζρα παρά μζρα  Ο 

βαςιλικόσ δεν αντζχει κακόλου ςτθν καταπόνθςθ τθσ ζλλειψθσ νεροφ, γι’ αυτό πρζπει 

να ποτίηεται ςε τακτικά διαςτιματα μζχρι και τρεισ ωορζσ τθν εβδομάδα, ανάλογα  με 

το ζδαωοσ και τισ κλιματικζσ ςυνκικεσ (κερμοκραςία, άνεμοσ, ςχετικι υγραςία). Θ 

εδαωοκάλυψθ εκτόσ των άλλων βοθκάει και ςτθν εξοικονόμθςθ υγραςίασ. Σα 

ποτίςματα πρζπει να διακόπτονται μόνον 4-5 μζρεσ πριν από κάκε ςυγκομιδι 

(Κουτςόσ, 2006). 

 

9. Η καλλιζργεια του βαςιλικοφ 

9.1. Προετοιμαςία του χωραφιοφ 

Σο χωράωι οργϊνεται και ςτθν ςυνζχεια γίνεται ζνα ςβάρνιςμα ϊςτε να 

ιςοπεδωκεί το ζδαωοσ  που κα καλλιεργθκεί με τον βαςιλικό. Πριν από το ςβάρνιςμα 

αλλά και πριν γίνει το ωφτεμα των ωυταρίων του βαςιλικοφ, γίνεται θ λίπανςθ του 

χωραωιοφ.Θ πυκνότθτα ωφτευςθσ είναι 4000 – 5000 ωυτά, αλλά μπορεί να ωτάςει και 

τισ 7000 ςτο ςτρζμμα, ανάλογα με το ζδαωοσ και τισ καλλιεργθτικζσ πρακτικζσ. Ζτςι, 

οι αποςτάςεισ ωφτευςθσ μπορεί να είναι 0,60 – 0,75 μ. μεταξφ των γραμμϊν και 0,20 

– 0,35 μ. επί τθσ γραμμισ. Πολλζσ ποικιλίεσ, όπωσ ο πλατφωυλλοσ, ανκίηουν νωρίσ, 

χωρίσ να ςταματάει θ ανάπτυξθ τουσ. Κλαδϊνει όμωσ καλφτερα όταν κλαδεφονται τα 
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ωυτά ςτθν κορυωι. Αυτό μπορεί να γίνει και τθ ςτιγμι τθσ μεταωφτευςθσ (Κουτςόσ, 

2006). 
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9.2. Λίπανςθ 

Σο ωυτό ζχει ανάγκθ από τρία βαςικά κρεπτικά ςτοιχεία, άηωτο (Ν), ωϊςωορο 

(Ρ2Ο5), κάλιο (Κ2Ο), ςε ςχζςθ 1:1:1 και από Mg. Σα άλλα απαραίτθτα κρεπτικά 

ιχνοςτοιχεία (Ca, S, Fe, Cu, Mn, B, Mo, Cl, Zn, Na, Co) που υπάρχουν ςε ζνα ζδαωοσ 

μζςθσ ςφςταςθσ είναι ςυνικωσ επαρκι για τον βαςιλικό. Οι απαιτοφμενεσ μονάδεσ 

βαςικισ λίπανςθσ Ν, Ρ2Ο5 και Κ2Ο είναι 20-20-20 ανά ςτρζμμα, ενϊ απαιτοφνται και 

λίγεσ μονάδεσ επιωανειακισ λίπανςθσ Ν (5 ζωσ 10 μονάδεσ ανά ςτρζμμα).  

Αντιδρά πολφ κετικά ςτθν οργανικι λίπανςθ ςε ποςότθτα που να παρζχει ςτο 

ζδαωοσ τισ παραπάνω μονάδεσ. Για να επιτφχουμε κάποια προςζγγιςθ του 20-20-20 

με προςκικθ κοπριάσ πρζπει να προςκζςουμε περίπου τζςςερισ (4) τόνουσ ςτο 

ςτρζμμα. Πρζπει να ςθμειωκεί, ότι ο ωϊςωοροσ όλων των κοπριϊν είναι πολφ 

αωομοιϊςιμοσ από τον ωϊςωορο των ανοργάνων λιπαςμάτων. Επιωανειακι λίπανςθ 

ςτισ βιολογικζσ καλλιζργειεσ δεν χρθςιμοποιείται (Κουτςόσ, 2006). 

τθν βιολογικι καλλιζργεια, οι ποςότθτεσ του αηϊτου που απαιτοφνται για τθν 

παραγωγι 500 κιλϊν ξθρισ δρόγθσ το ςτρζμμα είναι 9,6 κιλά αηϊτου 2,8 κιλά 

ωωςωόρου και 11,6 κιλά καλίου και 1,6 κιλά μαγνθςίου. Θ λίπανςθ που πρζπει να 

γίνει κα πρζπει να αποδίδει ςτο ζδαωοσ κατά μζςο όρο 10 κιλά αηϊτου, 3 κιλά 

ωωςωόρου, 12 κιλά καλίου και 1,5 κιλά μαγνθςίου. τθν βιολογικι καλλιζργεια, τα 

λιπάςματα που κα δίδονται πρζπει να είναι ςφμωωνα με τον κανονιςμό τθσ 

βιολογικισ γεωργίασ που κακορίηει τα είδθ των βιολογικϊν λιπαςμάτων. φμωωνα με 

τθν κατάςταςθ των βιολογικϊν λιπαςμάτων, οι ανάγκεσ του βιολογικοφ βαςιλικοφ 

καλφπτονται με τισ εξισ ποςότθτεσ: Με τθν προςκικθ κατά το ωκινόπωρο 1200 κιλϊν 

καλισ χωνεμζνθσ κόπρου αιγοπροβάτων 3 κιλά ωωςωορικοφ ςε μορωι ωυςικϊν 

ωωςωορικϊν και 20 κιλά κειικοφ καλίου, ςφμωωνα με τισ αναλφςεισ των εδαωϊν 

καλφπτονται οι ανάγκεσ ςε άηωτο, ωωςωόρο και κάλιο και μαγνιςιο του βαςιλικοφ. 

φμωωνα με πειραματικά δεδομζνα, κατά τθν «ςυμβατικι» παραγωγι βαςιλικοφ 

μία λίπανςθ με 30 κιλά ωωςωορικισ αμμωνίασ, είναι μία λίπανςθ που βοθκάει 

ικανοποιθτικά ςτθν ανάπτυξθ των ωυτϊν. τθν Κφπρο χρθςιμοποιείται θ λίπανςθ που 

ζχει ςαν βαςικι λίπανςθ τα 50 κιλά το ςτρζμμα ενόσ λιπάςματοσ τθσ μορωισ (20-10-

10), ενϊ μετά από κάκε κοπι δίνονται 25-30 κιλά το ςτρζμμα κειικισ αμμωνίασ (21-0-

0). 
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9.3. Ο πολλαπλαςιαςμόσ του βαςιλικοφ 

Ο βαςιλικόσ πολλαπλαςιάηεται με ωυτάρια που ζχουν παραχκεί ςε ςπορείο, όπου 

ςπζρνεται ο ςπόροσ του. Θ ςπορά ςτο ςπορείο γίνεται τθν άνοιξθ Μάρτιο- Απρίλιο, 

εωόςον το ςπορείο διατθρείται ςτθν φπαικρο ι ενωρίτερα, ςτα τζλθ του χειμϊνα 

εωόςον ευρίςκεται ςε κερμοκιπιο. Θ ςπορά ςτο ςπορείο ςτθν φπαικρο, ζχει 

καλφτερα αποτελζςματα, όταν γίνεται από τισ αρχζσ μζχρι τα μζςα Μαρτίου. 

Ο ςπόροσ του βαςιλικοφ είναι μικρόσ, ζνα γραμμάριο ζχει περίπου 500 ςπόρουσ 

και για να ετοιμάςουμε τα ωυτά που ζχουμε ανάγκθ ςτο να ωυτζψουμε ζνα ςτρζμμα, 

απαιτοφνται 30-40 γραμμάρια ενϊ απαιτείται ζνα ςπορείο 6-7 m2 . 

Οι ςπόροι του βαςιλικοφ μποροφν να ςπαρκοφν και απευκείασ ςτο χωράωι, ςε 

μικρζσ λακκοφβεσ, χρθςιμοποιϊντασ 6-10 ςπόρουσ και ςτθ ςυνζχεια γίνεται ζνα 

αραίωμα αωινοντασ 1-2 ωυτά ςε κάκε κζςθ, ι γίνεται με ςπαρτικι μθχανι μικρϊν 

ςπόρων. Θ ςυνικθσ πυκνότθτα μίασ ςυςτθματικισ ωυτείασ είναι 8500 ωυτά το 

ςτρζμμα. Σο ωφτρωμα των ςπόρων γίνεται ανάλογα τισ εδαωοκλιματικζσ ςυνκικεσ 

μεταξφ 5-14 θμερϊν μετά τθν ςπορά. 

Θ ωφτευςθ των ωυταρίων μετά το ςπορείο γίνεται όταν τα ωυτά αποκτιςουν 

τουλάχιςτον 4-6 ωφλλα και φψοσ 10cm, περίπου. Θ εποχι τθσ μεταωφτευςθσ ςτθν 

χϊρα μασ είναι μεταξφ Απριλίου με μζςα Μαΐου. Δεν πρζπει θ μεταωφτευςθ να 

γίνεται μετά τισ 15 Μαΐου, επειδι κα ζχει δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτο φψοσ τθσ 

παραγωγισ. 

Σα ωυτάρια ωυτεφονται ςε γραμμζσ που απζχουν 40-50cm ενϊ θ απόςταςθ ωυτοφ 

από ωυτό επάνω ςε κάκε γραμμι ωυτεφςεωσ πρζπει να είναι 20-30cm. 

H ωφτευςθ των ωυταρίων μπορεί να γίνεται με τα χζρια (ζχει μεγάλο κόςτοσ) ι με 

μθχανι (όμοια με εκείνθ που ωυτεφουν τον καπνό). 

Ο βαςιλικόσ ςε μικρι κλίμακα μπορεί να πολλαπλαςιαςκεί και με κερινά 

μοςχεφματα. Σρυωερά τμιματα βλαςτϊν που τοποκετοφνται ςε νερό ςε κερμοκραςία 

περιβάλλοντοσ 20 – 25 οCκαι διάχυτο ωωσ (όχι άπλετο ι άμεςθ ζκκεςθ) ριηοβολοφν ςε 

δφο εβδομάδεσ (Κουτςόσ, 2006).  
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9.4. Καταπολζμθςθ ηιηανίων 

 Λόγω του ότι ο βαςιλικόσ είναι επιπολαιόριηο ωυτό δεν πρζπει να γίνονται πολλά 

ςκαλίςματα, διότι καταςτρζωεται μεγάλο μζροσ του ριηικοφ του ςυςτιματοσ. Είναι 

προτιμότερο να γίνονται βοτανίςματα.Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν προωυτρωτικά 

ηιηανιοκτόνα όπωσ είναι το Λινουρόν, το Ναπροπαμαιτ, το Οξανταιαηόν, κλπ. Επίςθσ 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν μεταωυτρωτικά ηιηανιοκτόνα όπωσ το Φιουηιλειτ, το 

Γκαλάντ, το Λζιηερ, το Μπενταηόν, Πιριντζιν κτλ. Για τα πολυετι αγροςτϊδθ 

χρθςιμοποιοφνται τα ηιηανιοκτόνα Φιουηιλζιτ, Γκάλαντ, Λζιηερ κ.ά. (Διαδίκτυο 8).  

τα πλαίςια τθσ βιολογικισ γεωργίασ, θ καταπολζμθςθ των ηιηανίων είναι μία 

εργαςία που πρζπει να γίνεται απαραιτιτωσ ςτθν καλλιζργεια του βαςιλικοφ, επειδι 

ζχει επιωανειακό ριηικό ςφςτθμα με αποτζλεςμα να δζχεται μεγάλο ανταγωνιςμό 

όςον αωορά το αρδευτικό νερό από τα ηιηάνια. Θ καταςτροωι των ηιηανίων μπορεί να 

γίνεται με μθχανικά μζςα (ςκαλίςματα) αλλά ςε μικρό βάκοσ ϊςτε να μθ 

καταςτρζωονται οι ρίηεσ του ωυτοφ ι με βοτάνιςμα ι με ηιηανιοκτόνα, ανάλογα με το 

είδοσ των ηιηανίων. 

9.5. Η άρδευςθ 

Ο βαςιλικόσ είναι ωυτό πολφ απαιτθτικό ςε νερό. Απαιτεί αρδεφςεισ ςε κανονικά 

χρονικά διαςτιματα. Οι αρδεφςεισ μπορεί να γίνονται με ςταγόνεσ ι με κατάκλιςθ. Θ 

ςυχνότθτα εξαρτάται από το είδοσ του εδάωουσ, (αμμϊδεσ, πθλϊδεσ, αργιλϊδεσ). τα 

αμμϊδθ εδάωθ πρζπει να γίνεται ςυχνότερα. Σισ πολφ κερμζσ θμζρεσ πρζπει να 

γίνεται ανά δεφτερθ θμζρα. Κατά μζςο όρο οι αρδεφςεισ πρζπει να γίνονται κάκε 10-

12 θμζρεσ. Θ άρδευςθ του βαςιλικοφ πρζπει να ςταματά 4-5 θμζρεσ πριν από κάκε 

ςυλλογι των ωφλλων. 

9.6. Η ςυγκομιδι 

Ο βαςιλικόσ καλλιεργείται για όλο το υπζργειο μζροσ του. Ο τρόποσ ςυγκομιδισ του 

ζχει ςχζςθ με το ςκοπό για τον όποιο καλλιεργείται. Όταν καλλιεργείται για το 

αικζριο ζλαιο τότε ςυγκομίηεται ςε πλιρθ άνκιςθ ενϊ όταν καλλιεργείται για ξθρι ι 

χλωρι δρόγθ ςυγκομίηεται πριν τθν άνκιςθ, οπότε ζχουμε πολλζσ ςυγκομιδζσ  

(Κουτςόσ, 2006). 

τθν καλλιζργεια του βαςιλικοφ γίνονται πολλζσ ςυλλογζσ κάκε χρόνο επειδι το 

ωυτό ζχει τθν ιδιότθτα να αναβλαςτάνει πολφ εφκολα. Θ άνκθςθ του βαςιλικοφ 
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γίνεται τθν περίοδο Ιουνίου- Αυγοφςτου. φμωωνα με μελζτεσ αμερικανικϊν 

πανεπιςτθμίων απαιτοφνται 80-90 θμζρεσ από τθν ςπορά μζχρι τθν πρϊτθ 

ςυγκομιδι, ενϊ από τθν 1θ ςτθν 2θ απαιτοφνται 7-14 θμζρεσ. 

Όταν ο βαςιλικόσ καλλιεργείται για το αικζριο ζλαιο τότε ςυγκομίηεται ςε πλιρθ 

άνκιςθ και θ ςυγκομιδι γίνεται με δφο τρόπουσ: 

α) Με αποκοπι των ωυτϊν ςε φψοσ 10 – 15 cm από το ζδαωοσ. τθν περίπτωςθ 

αυτι γίνονται μζχρι 3 ςυγκομιδζσ τον χρόνο. Θ ςυγκομιδι με αυτόν τον τρόπο γίνεται 

με δρεπάνι ι με κεριςτικι μθχανι.  

β) Με τθν ςυλλογι μόνο των ανκοωόρων κορυωϊν (ταξιανκιϊν). τθν περίπτωςθ 

αυτι, γίνονται μζχρι 6 ςυγκομιδζσ.   Θ ςυλλογι των ανκοωόρων κορυωϊν γίνεται με 

τα χζρια και απαιτεί πολλά θμερομίςκια. 

τον δεφτερο τρόπο επιτυγχάνεται περιςςότερθ ποςότθτα αικζριου ελαίου, αλλά 

ζχει αυξθμζνο εργατικό κόςτοσ. 

Όταν ο βαςιλικόσ  καλλιεργείται για ξθρι ι χλωρι δρόγθ ςυγκομίηεται πριν τθν 

άνκιςθ, οπότε ζχουμε πολλζσ ςυγκομιδζσ. Θ χλωρι δρόγθ πωλείται ςε ματςάκια όπωσ 

ο μαϊντανόσ.  

 

Εικόνα8: ΠοικιλίαFeuille de laitye 

 

9.7. Η αποξιρανςθ – θ παραγωγι αικζριων ελαίων 

Η απνμήξαλζε γίλεηαη ζε ρώξνπο ζθηεξνύο πνπ αεξίδνληαη θαιά ή ζε εηδηθά 

μεξαληήξηα. Η παξαγωγή ηωλ αηζέξηωλ ειαίωλ γίλεηαη ζε ίδηνπο απνζηαθηήξεο κε 

εθείλνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ κέληα, θιπ. Η απνμήξαλζε πξέπεη λα γίλεηαη 

κέρξη ηνπο 40ν C. Μπνξεί λα δώζεη κέρξη 2000 θηιά ην ζηξέκκα ριωξή κάδα, ελώ έρεη 

απόδνζε 20-25% ζε μεξή δξόγε κεηά ηελ απνμήξαλζε δειαδή 400-500θηιά μεξή 

δξόγε.(ΠΙΝΑΚΑΣ 1). 
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Ο βαζηιηθόο είλαη θπηό κε κεγάιε αλαβιαζηηθή ηθαλόηεηα γη’απηό γίλνληαη θαη 

αξθεηέο ζπιινγέο ην ρξόλν. Η πεξηεθηηθόηεηα ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ζηα μεξά θύιια 

είλαη 0,7 %.Τα αηζέξηα έιαηα ηωλ θύιιωλ ηνπ βαζηιηθνύ πεξηέρνπλ, eugenol, eugenal, 

carvacrol, methyl-chavicol (estragol), limatrol, cariophyllin, ελώ ηα αηζέξηα έιαηα ηνπ 

ζπόξνπ έρνπλ ιηπαξά νμέα θαη sitosterol. 

Σα ωφλλα αυτοφ του είδουσ περιζχουν αικζριο ζλαιο (0,20-1,00%). Θ ποςότθτα και 

θ ποιότθτα αυτϊν των ελαίων επθρεάηονται πάντωσ από πολλοφσ παράγοντεσ (ωφςθ 

του εδάωουσ και τισ ιδιότθτζσ του, το κλίμα, τον χρόνο ςυγκομιδισ, το γενετικό υλικό 

κλπ. (Διαδίκτυο 9) 

Είδοσ Φυτοφ Απόδοςθ 
Kg/ςτρ. 

Σιμι €/Kg φνολο €/ςτρ. 

Βαςιλικόσ 437 2,64 1153,68 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

9.8. Αςκζνειεσ 

Δεν ζχουν παρουςιαςκεί πολλοί εχκροί και αςκζνειεσ ςε καλλιζργειεσ βαςιλικοφ. 

Ζχει παρουςιαςκεί προςβολι από το πράςινο ςκουλικι του βαμβακιοφ. 

Καταπολεμείται με βιολογικά ωάρμακα όπωσ ο Bacillus thuringiensis. Άλλα ζντομα 

που τον προςβάλουν είναι ο κρίπασ, οι αωίδεσ, ο τετράνυχοσ, κ.α. Από αςκζνειεσ το 

ωουηάριο, ο περονόςποροσ, ο βοτρφτθσ, κ.α(Διαδίκτυο 10). 

 

9.8.1. Θρίπεσ 

Οι κρίπεσ μολφνουν διάωορεσ καλλιζργειεσ και αυτοωυι ωυτά όπωσ λαχανικά, 

οπωροωόρα, εςπεριδοειδι, ανκοκομικά, και καλλωπιςτικά. Προςβάλλουν τα 

ςπορόωυτα από το ςτάδιο των κοτυλθδόνων προκαλϊντασ αργυρό μεταχρωματιςμό. 

Σα ωφλλα παραμορωϊνονται, ςχίηονται ςαν να ζχουν χτυπθκεί από χαλάηι ι 

καωετιάηουν. (Εικόνα 9) οβαρζσ ηθμιζσ μπορεί να προκλθκοφν ςτα νεαρά ωυτά ςτισ 

πρϊιμεσ ωυτείεσ, όταν οι καιρικζσ ςυνκικεσ δεν ευνοοφν τθν γριγορθ ανάπτυξθ των 

ςπορόωυτων (Διαδίκτυο 22). 



 
 
 

23 
 

 

Εικόνα 9:  Προςβολι Θρίπεσ 

 

 

πουδαιότθτα: 

Λόγω τθσ μεγάλθσ μόλυνςθσ που προκαλεί και τθσ δυνατότθτασ πολλαπλαςιαςμοφ 

του με τθν εφκολθ μετάδοςθ, ο ιόσ TSWV προκαλείται από το ςθμαντικότερο ζντομο 

των περιοχϊν όπου παράγεται πιπεριά. 

 

 

Εικόνα 10: Θρίπεσ (Frankliniella occidentalis Pergκαιe; Thrips tabaci Lindeman) 

 

υμπτϊματα 

Σα δαγκϊματα από ενιλικα ζντομα και κάμπιεσ που ςιτίηονται προκαλοφνάμεςεσ 

ηθμιζσ ςτο ωυτό. Αδειάηουν το   παρεγχυματικό περιεχόμενο των κυττάρων, τα οποία 

αποχρωματίηονται. τθν αρχι ο προςβεβλθμζνοσ ιςτόσ είναι λευκόσ ι αςθμζνιοσ και 

αργότερα γίνεται καωζ ι μαφροσ. (Εικόνα 11) 
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Επιπλζον τα κθλυκά άτομα κρίπα εναποκζτουν αυγά μζςα ςτον μαλακό ιςτό των 

ωυτϊν που προςβάλλουν προκαλϊντασ κοιλότθτεσ ι αδενϊδθ εξογκϊματα 

εςωτερικά, και εξωτερικά νεκρωτικζσ βλάβεσ.   

 

Περιγραφι εντόμου: 

 

Εικόνα 11: τάδια του κρίπα 

Σα εξελικτικά ςτάδια τθσ  F. occidentalis είναι: αυγό, κάμπια I, κάμπιαII, προνφμωθ, 

νφμωθ και ενιλικο. τθν αρχι το αυγό είναι υαλϊδεσ, ςτθν άνκιςθ υπόλευκο. Σότε 

κακίςτανται ορατά και τα μάτια του εντόμου, ωσ κόκκινα ςθμαδάκια. Θ κάμπια I είναι 

αςπρουλι και κιτρινίηει όςο αναπτφςςεται. Ζχει μικοσ 0,4 χιλ. το τζλοσ αυτοφ του 

ςταδίου  αποκτά μακρφ τρίχωμα. Θ κάμπια II ζχει ςχθματιςμζνεσ κεραίεσ και μικοσ  1-

1,1 χιλ.  

Θ προνφμωθ είναι λευκι, ζχει μπροςτά κοντζσ κεραίεσ και αρκρϊςεισ, κακϊσ και 

μικρά κόκκινα ςθμάδια που αντιπροςωπεφουν τα μάτια. Σο περίγραμμα των ωτερϊν 

δεν ξεπερνά τθν τρίτθ υποδιαίρεςθ του υπογαςτρίου. Ορατζσ ςτον προκϊρακα είναι 

μακριζσ τρίχεσ, χαρακτθριςτικζσ των ενθλίκων. Θ νφμωθ είναι κιτρινόλευκθ με 

ανεπτυγμζνα ςθμεία ματιϊν. Σο περίγραμμα των ωτερϊν ξεπερνά τθν τζταρτθ 

υποδιαίρεςθ του υπογαςτρίου. Σα δφο ωφλλα ξεχωρίηουν και ςτα δφο ςτάδια 

νφμωθσ. Σα νεοςχθματιςμζνα ενιλικα ζντομα είναι λαμπερά με ςκοφρεσ αρκρϊςεισ 

ςτα άκρα. Σα χειμερινά κθλυκά είναι ςκουροκαωζ με προκϊρακα πιο ανοιχτόχρωμο 

από το υπογάςτριο, ανοιχτόχρωμο ι ελαωρά ςκοφρο κεωάλι. Σα κερινά κθλυκά είναι 

ανοιχτόχρωμα με καωζ ςτίγματα ςτο υπογάςτριο Σα κθλυκά ζχουν μικοσ 1,2-1,6 χιλ. 

Σα αρςενικά ζχουν μικοσ 0,8-0,9 χιλ., είναι ανοιχτόχρωμα παντοφ εκτόσ των 

αρκρϊςεων. Σα αυγά του Thrips tabaci μοιάηουν ςε ςχιμα με ωαςόλια, είναι υαλϊδθ 

και λεία. Θ νφμωθ είναι λευκι και κιτρινίηει κακϊσ αναπτφςςεται. Σα ενιλικα κθλυκά 

είναι μεγαλφτερα από τα αρςενικά. Οι χειμερινζσ γενιζσ είναι ςκουροκαωζ και οι 
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κερινζσ πιο ανοιχτόχρωμεσ. Σα ενιλικα αρςενικά είναι ανοιχτόχρωμα όλο το χρόνο. 

Σα ενιλικα ζχουν 7 αρκρϊςεισ, τα μπροςτινά ωτερά ζχουν 3-5 τρίχεσ (Διαδίκτυο 28). 

 

 

Αντιμετϊπιςθ 

Γενικά δεν ςυνιςτάται χθμικι επζμβαςθ παρά μόνο ςε περιπτϊςεισ που θ 

παρατεταμζνθ προςβολι από το κρίπα καταςτρζωει τθν ακραία βλάςτθςθ του 

ςπορόωυτου.  

Θ παρακολοφκθςθ για προςβολι από κρίπα γίνεται με παρατιρθςθ από τθν 

ανάδυςθ των ωυτωρίων ςε όλα τα ςτάδια του ςπορόωυτου. Για καλφτερθ 

παρακολοφκθςθ οι δειγματολθψίεσ πρζπει να ςυνδυάηονται με αυτζσ για αωίδεσ και 

τετράνυχο (Διαδίκτυο 22). 

 

9.8.2. Αφίδεσ 

 

 

Εικόνα 12: Αφίδεσ 

 

Δυςτυχϊσ από τθν άνοιξθ μζχρι και τα μζςα ωκινοπϊρου θ νζα βλάςτθςθ των 

ωυτϊν δζχεται επίκεςθ από τθν μελίγκρα. (Εικόνα 12) Θ μελίγκρα πολλαπλαςιάηεται 

πολφ γριγορα και αρχίηει να δθμιουργεί προβλιματα ςε κάκε νεαρι βλάςτθςθ του 

ωυτοφ αωοφ ρουωά τουσ χυμοφσ του ωυτοφ με αποτζλεςμα το ωυτό να 

παραμορωϊνεται να του προκαλεί αποδυνάμωςθ αλλά πολλζσ ωορζσ και κιτρίνιςμα. 

Πολλζσ ωορζσ βλζπουμε τθν μελίγκρα να ζχει καλφψει ζναν ολόκλθρο βλαςτό αλλά 

και τα μπουμποφκια. 
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Παράλλθλα θ μελίγκρα αωινει μελίττωμα το οποίο λειτουργεί ωσ μζςο για τθν 

ανάπτυξθ μυκιτων καπνιάσ. Ο τρόποσ που κα αντιμετωπίςουμε τθν μελίγκρα είναι με 

εντομοκτόνα όταν θ προςβολι είναι μεγάλθ. 

 

9.8.3. Σετράνυχοσ 

 

 

 

Εικόνα 13: Tetranychusurticae 

Εφροσ ξενιςτϊν:  

Ο τετράνυχοσ είναι εξαιρετικά πολυωάγοσ εχκρόσ  και προςβάλει τα καλλωπιςτικά, 

το λυκίςκο, μερικά λαχανικά κ.λπ. 

 

Εικόνα 14: Τετράνστος 

Οι τετράνυχοι είναι πολφ μικροί (0.4 – 0.6 χιλ. μικοσ), κίτρινοι, πράςινοι ι 

κοκκινωποί, ωοειδοφσ ςχιματοσ. (Εικόνα 14) Ζχουν τρία (προνφμωεσ) ι τζςςερα 

ηευγάρια πορτοκαλί ποδιϊν και ζξι ςειρζσ μαςτίγια ςτθν πλάτθ τουσ. Σα αυγά τουσ 

είναι πολφκηθξά, ζθαηξηθά, ζην ρξώκα ηνπ άρπξνπ θαη είλαη γπαιηζηεξά. Καη ηα ηέιεηα 

άηνκα θαη ηα  αηειή έρνπλ κπδεηηθά ζηνκαηηθά κέξε.  Ο ηεςτόσ, ξθρόσ καιρόσ βοθκάει 

τθν αφξθςθ των πλθκυςμϊν (Διαδίκτυο 12). 

 

υμπτϊματα:  

Σα πρϊτα ςυμπτϊματα αναπτφςςονται υπό μορωι μικρϊν (1 χιλ. ι λιγότερο) κίτρινων 

γωνιωδϊν κθλίδων ςτα ωφλλα. Σα βαριά προςβεβλθμζνα ωφλλα γίνονται κίτρινα, 



 
 
 

27 
 

νεκρϊνονται και καλφπτονται από ζνα  πολφ λεπτό ιςτό αράχνθσ που προςτατεφει τα 

άκαρεα. Σα ςοβαρά προςβεβλθμζνα ωυτά παρουςιάηουν κακυςτερθμζνθ ανάπτυξθ 

και τα άνκθ τουσ ςτεγνϊνουν. 

 

9.8.4. Περονόςποροσ 

υνικθσ οργανιςμόσ: Phytophthora infestans 

Εφροσ ξενιςτϊν: 

 

Θ τομάτα και θ πατάτα μπορεί να προςβλθκοφν ςοβαρά. 

 

Εικόνα 15: Περονόςποροσ 

 

(Διαδίκτυο 23) 

Σα τυπικά ςυμπτϊματα του περονόςπορου είναι καωζτιαςμα και νζκρωςθ των 

ωφλλων και καωζ ξθρι ςιψθ ςτουσ καρποφσ.(Εικόνα 15) 

(Διαδίκτυο 24 ) 

Σα πρϊτα ςυμπτϊματα ςυνικωσ εμωανίηονται ςτισ άκρεσ των ωφλλων, όπου οι 

ςταγόνεσ του νεροφ παραμζνουν περιςςότερο, ωσ ακανόνιςτεσ διαποτιςμζνεσ με 

νερό κθλίδεσ. Θ νζκρωςθ των ωφλλων προχωρά πολφ γριγορα ςυνικωσ χωρίσ να 

κιτρινίηουν και τα ωυτά μπορεί να καταςτραωοφν εντελϊσ μζςα ςε μερικζσ θμζρεσ. Σο 

πρωί ι μετά από μακρά υγρι περίοδο ςτθν κάτω πλευρά των ωφλλων μεταξφ του 

υγιοφσ και του νεκρωμζνου ιςτοφ ωαίνεται το άςπρο χνοφδι των ςποριαγγειοωόρων. 

Οι βλαςτοί και οι μίςχοι μπορεί επίςθσ να προςβλθκοφν με αποτζλεςμα να 

εμωανίηουν ςκοφρεσ καωζ κθλίδεσ. 

(Διαδίκτυο 25 ) 
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Οι προςβεβλθμζνοι καρποί ωζρουν ςκοφρεσ ελαιϊδεισ κθλίδεσ οι οποίεσ μπορεί να 

μεγεκυνκοφν ζωσ ότου να προςβλθκεί ολόκλθροσ ο καρπόσ. Αρχικά θ ςιψθ είναι 

αρκετά ξθρι αλλά μετά από δευτερογενι προςβολι από άλλουσ μικροοργανιςμοφσ 

μπορεί να εξελιχκεί ςε υγρι ςιψθ. Σο άςπρο χνοφδι των ςποριαγγειοωόρων μπορεί 

επίςθσ  να εμωανιςτεί και ςτουσ καρποφσ αν ο καιρόσ είναι κρφοσ και υγρόσ, ςυνικωσ 

ςτο τζλοσ του καλοκαιριοφ. 

(Διαδίκτυο 26 ) 

υμπτϊματα και αςκζνειεσ που ςυγχζονται: Σα ςυμπτϊματα του περονόςπορου 

μπορεί να μπερδευτοφν με εκείνα τθσ Altrernaria (αλτερναρίωςθσ). Οι κφριεσ 

διαωορζσ των κθλίδων τθσ Altrernaria είναι οι εξισ: οι κθλίδεσ είναι πιο ςκοφρεσ, 

ςυνικωσ μικρότερεσ και κυρίωσ με εςωτερικοφσ ομόκεντρουσ 

δακτφλιουσ. Θ Altrernaria ςυνικωσ εμωανίηεται κατά τθν διάρκεια κερμότερων και 

ξθρότερων περιόδων από ότι ο περονόςποροσ  ( Διαδίκτυο 13). 

 

9.8.5. Βοτρφτθσ 

 

Εικόνα 16: Βοτρφτθσ (Διαδίκτυο 27) 

Ο βοτρφτθσ είναι ζνασ από τουσ πιο ςυχνοφσ και επικίνδυνουσ μφκθτεσ. 

Προςβάλλει καλλιζργειεσ τόςο υπαίκριεσ όςο και μζςα ςε κλειςτά κερμοκιπια. 

Προςβάλλει ωφλλα , άνκθ μζχρι και τον καρπό. (Εικόνα 16) Θ ιδανικι εποχι για τον 

βοτρφτθ είναιθ άνοιξθ και το ωκινόπωρο όταν υπάρχει υγραςία πάνω από 80% και θ 

κερμοκραςία δεν ξεπερνά τουσ 20 βακμοφσ κελςίου. Μπορεί να μεταωερκεί ο 

μφκθτασ και ςε άλλα ωυτά με τον αζρα. Καταλαβαίνουμε τθν προςβολι από βοτρφτθ 

όταν βλζπουμε γκρίηο χνοφδι. Όταν δοφμε πωσ ζχουμε προςβολι από βοτρφτθ κα 

πρζπει να ψεκάςουμε κατευκείαν με μυκθτοκτόνο. Επίςθσ καλό είναι να ψεκάςουμε 
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προολθπτικά και τα γειτονικά ωυτά. Προςβάλλει πολλά ωυτά τόςο κθπευτικά όςο και 

καλλωπιςτικά. 

τισ περιπτϊςεισ αυτζσ χρθςιμοποιοφνται τα κατάλλθλα ωάρμακα 

Επίςθσ ο νεκρωτικόσ ιόσ (INSV). Πρζπει να λαμβάνονται μζτρα πρόλθψθσ όπωσ 

είναι θ καταςτροωι των ηιηανίων, κ.α. 

Επίςθσ ςε μερικζσ περιπτϊςεισ παρατθροφνται και ιλιο-εγκαφματα επάνω ςτα 

ωφλλα του ωυτοφ(Διαδίκτυο 14). 

9.8.6. Φουηάριο 

 

Εικόνα 17: Φουηάριο 

 

τισ υπαίκριεσ καλλιζργειεσ, θ αςκζνεια εκδθλϊνεται με απότομο μαραςμό και 

βακμιαία ξιρανςθ των ωφλλων.(Εικόνα 17) το λαιμό των αναπτυγμζνων ωυτϊν 

παρατθρείται μια καςτανι ςιψθ του ωλοιϊδουσ ιςτοφ. Επίςθσ, ςτθν περιοχι του 

λαιμοφ παρατθρείται ζνασ καςτανόσ μεταχρωματιςμόσ που προχωρεί ςε απόςταςθ 

ςυνικωσ 5-10 cm πάνω από τθ βάςθ του ςτελζχουσ. τθν αρχι παρατθρείται 

μαραςμόσ των ωφλλων τθσ κορυωισ, και ςτθ ςυνζχεια μάραμα των κατϊτερων 

ωφλλων, κιτρίνιςμα που αρχίηει απ’ τθν κορυωι του ελάςματοσ και τελικά ξιρανςθ. Θ 

αςκζνεια προκαλείται από το μφκθτα Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici. Σο 

πακογόνο ειςζρχεται ςτο ωυτό από τισ ρίηεσ και εξαπλϊνεται βραδζωσ ςτθν κφρια 

ρίηα, τθν περιοχι του λαιμοφ και τισ πλάγιεσ ρίηεσ, κυρίωσ με τθ βοικεια 

μεςοκυττάριων μυκθλιακϊν υωϊν μζςω του ωλοιϊδουσ παρεγχφματοσ και 

δευτερευόντωσ μζςω του ξφλου. Θ αςκζνεια ευνοείται από τισ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ 

http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%91%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%92%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B1_%CF%86%CF%85%CF%84%CF%8C
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%9C%CF%8D%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82
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του εδάωουσ (18oC) κακϊσ και ςε εδάωθ που ζχουν υποςτεί απολφμανςθ με ατμό ι 

με χθμικά μζςα. Σο πακογόνο μεταδίδεται με τα υπολείμματα τθσ καλλιζργειασ, το 

ζδαωοσ, τα μολυςμζνα ωυτάρια, τα ροφχα και τα παποφτςια των εργαηομζνων ςτισ 

καλλιζργειεσ, τα εργαλεία κακϊσ και με το ςπόρο. Σα μικροκονίδια ςχθματίηονται ςτο 

ζδαωοσ και τα ξθρά ςτελζχθ των ωυτϊν και μεταωζρονται ςτισ αμόλυντεσ περιοχζσ με 

τθ βοικεια του ανζμου. Οι βαςικοί τρόποι αντιμετϊπιςθσ τθσ αςκζνειασ είναι οι 

παρακάτω: 

Θ χρθςιμοποίθςθ υγιοφσ ςπόρου.ε περιπτϊςεισ που ο ςπόροσ κεωρείται φποπτοσ 

ςυςτινεται απολφμανςθ του με εμβάπτιςθ ςε νερό κερμοκραςίασ 52oC για 20 λεπτά. 

Θα πρζπει να αποωεφγονται οι ωυτεφςεισ ςε κρφο ζδαωοσ και αρδεφςεισ με πολφ 

ψυχρό καιρό. Ενδείκνυται θ εωαρμογι ςυςτιματοσ αμειψιςποράσ (τουλάχιςτον 

διετισ) με κολοκυνκοειδι, μαροφλι και άλλα είδθ εκτόσ ςολανωδϊν. Παράχωμα του 

λαιμοφ των ελαωρά προςβεβλθμζνων ωυτϊν για δθμιουργία νζων ριηϊν.Για τθ 

βιολογικι καταπολζμθςθ του ωουηάριου χρθςιμοποιοφνται ανταγωνιςτικοί μφκθτεσ 

(Trichoderma harzianum, T. viride, Penicillium chrysogenum κ.ά.) και μθ πακογόνων 

ςτελεχϊν του F. oxysporum.  

Για παράδειγμα ο μφκθτασ T. harzianum ζχει χρθςιμοποιθκεί αποτελεςματικά ςτθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ αςκζνειασ ςε ςυνκικεσ αγροφ (Διαδίκτυο 15). 

 

 

 

 

http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%95%CE%B4%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B5%CF%82_%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7_%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%86%CF%81%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7_%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B5%CF%82_%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%88%CE%B9%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AC
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9_%CF%86%CF%85%CF%84%CF%8C
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%92%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%82
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10. Τδροπονικι καλλιζργεια 

 

 

Εικόνα 18: φςτθμα βακειάσ επίπλευςθσ 

 

10.1. Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ και οριςμοί 

Καλλιζργεια εκτόσ εδάωουσ καλείται κάκε μζκοδοσ καλλιζργειασ ωυτϊν των 

οποίων το ριηικό ςφςτθμα αναπτφςςεται εκτόσ του ωυςικοφ εδάωουσ (άββασ, 2011). 

τισ ςφγχρονεσ καλλιζργειεσ εκτόσ εδάωουσ, θ τροωοδότθςθ των ωυτϊν με νερό και 

κρεπτικά ςτοιχεία βαςίηεται ςτθν χοριγθςθ ενόσ τεχνθτά παραςκευαςμζνου 

κρεπτικοφ διαλφματοσ. Οι ρίηεσ αναπτφςςονται απευκείασ ςτο κρεπτικό διάλυμα. Σο 

κρεπτικό διάλυμα είναι ζνα αραιό υδατικό διάλυμα όλων των κρεπτικϊν ςτοιχείων 

που είναι απαραίτθτα για τα ωυτά. Οι ενδιαωερόμενοι για μία πιο αναλυτικι 

παρουςίαςθ των υδροπονικϊν καλλιεργειϊν και τθσ χριςθσ κρεπτικϊν διαλυμάτων 

ςε αυτζσ παραπζμπονται ςτουσ Savvas and Passam (2002), και άββασ (2011).  

τθν Ελλάδα οι καλλιζργειεσ εκτόσ εδάωουσ ςυνικωσ αναωζρονται με τον όρο 

«υδροπονικζσ καλλιζργειεσ». τθν διεκνι βιβλιογραωία όμωσ ο όροσ «υδροπονικζσ 

καλλιζργειεσ» είναι πιο εξειδικευμζνοσ, δεδομζνου ότι χρθςιμοποιείται για να 

περιγράψει μόνο τισ καλλιζργειεσ που πραγματοποιοφνται ςε κακαρό κρεπτικό 

διάλυμα ι ςε χθμικά αδρανι υποςτρϊματα (άββασ, 2011). 

Η καλλιζργεια φυτϊν εκτόσ εδάφουσ μπορεί να πραγματοποιθκεί είτε ςε 

ανοιχτά είτε ςε κλειςτά ςυςτιματα.  

Ανοιχτό υδροπονικό ςφςτθμα καλείται το ςφςτθμα καλλιζργειασ εκτόσ εδάωουσ 

ςτο οποίο  το διάλυμα απορροισ δεν ςυλλζγεται αλλά απορρίπτεται ςτο περιβάλλον. 
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Σα ανοιχτά ςυςτιματα καλλιζργειασ εκτόσ εδάωουσ είναι πάντοτε ςυςτιματα 

καλλιζργειασ ςε υποςτρϊματα.  

Αντίςτοιχα, κλειςτό ςφςτθμα καλλιζργειασ εκτόσ εδάωουσ καλείται εκείνο ςτο 

οποίο το κλάςμα απορροισ που απομακρφνεται από το χϊρο των ριηϊν ςυλλζγεται, 

ςυμπλθρϊνεται με νερό και κρεπτικά ςτοιχεία και ςτθ ςυνζχεια χορθγείται ξανά ςτα 

ωυτά με τθν βοικεια μίασ αντλίασ (άββασ, 2011).(Εικόνα 18) 

υνικωσ, ςτα κλειςτά υδροπονικά ςυςτιματα υπάρχει και ζνα ςφςτθμα 

απολφμανςθσ του διαλφματοσ απορροισ. Σο τελευταίο, αωοφ ςυλλεχκεί μζςω 

υδρορροϊν, οδθγείται αρχικά ςε ζνα δοχείο ςυγκζντρωςθσ, από όπου ςτθ ςυνζχεια 

μεταωζρεται ςτθν εγκατάςταςθ απολφμανςθσ. Αωοφ απολυμανκεί, το διάλυμα 

απορροισ αποκθκεφεται ςε μία δεξαμενι και από εκεί μεταωζρεται ξανά ςτθν 

εγκατάςταςθ παραςκευισ κρεπτικοφ διαλφματοσ για ανακφκλωςθ (Διαδίκτυο 21). 

 

10.2. Πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα των καλλιεργειϊν εκτόσ εδάφουσ 

Σο πρϊτο και προωανζςτερο πλεονζκτθμα τθσ υδροπονίασ είναι θ ριηικι 

αντιμετϊπιςθ των εδαωογενϊν αςκενειϊν. Θ καλλιζργεια εκτόσ εδάωουσ κακιςτά 

περιττι τθν απολφμανςθ του εδάωουσ με χριςθ τοξικϊν χθμικϊν ουςιϊν, όπωσ το 

βρωμιοφχο μεκφλιο. υνεπϊσ, οι καλλιζργειεσ εκτόσ εδάωουσ παρζχουν ζνα κακαρό 

ξεκίνθμα ςτθν καλλιζργεια, χωρίσ τθν παρουςία πακογόνων εδάωουσ ςτο ριηικό 

περιβάλλον, όταν πραγματοποιοφνται ςε κακαρό κρεπτικό διάλυμα. 

Σα τελευταία χρόνια όμωσ θ υδροπονία εωαρμόηεται όλο και ςυχνότερα και για 

μία ςειρά από άλλα πλεονεκτιματα που παρουςιάηει, πζρα από τον ζλεγχο των 

εδαωογενϊν αςκενειϊν. Σα ςθμαντικότερα από αυτά είναι θ δυνατότθτα υψθλϊν 

παραγωγϊν ακόμθ και ςε υποβακμιςμζνα και άγονα εδάωθ, κακϊσ και ςε εδάωθ που 

παρουςιάηουν υψθλό βακμό εναλάτωςθσ.  

θμαντικά οωζλθ παρζχουν οι υδροπονικζσ καλλιζργειεσ και ςτισ περιπτϊςεισ 

εκείνεσ που το νερό άρδευςθσ ζχει υψθλι περιεκτικότθτα ςε άλατα (θλεκτρικι 

αγωγιμότθτα πάνω από 1-1,5 dS/m.  

Ζνα άλλο πλεονζκτθμα των υδροπονικϊν καλλιεργειϊν είναι θ μείωςθ του κόςτουσ 

κζρμανςθσ λόγω τθσ κάλυψθσ του εδάωουσ θ οποία οδθγεί ςε μειωμζνθ εξάτμιςθ 
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νεροφ και ςυνεπϊσ ςτον περιοριςμό τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςε μορωι 

λανκάνουςασ κερμότθτασ (άββασ, 2011).  

Μειωμζνεσ δαπάνεσ για κζρμανςθ προκφπτουν επίςθσ και από το γεγονόσ ότι οι 

υδροπονικζσ καλλιζργειεσ δεν εξαρτϊνται από τθν κερμοκραςία του εδάωουσ του 

κερμοκθπίου. 

 Ζνα άλλο πλεονζκτθμα τθσ καλλιζργειασ εκτόσ εδάωουσ είναι θ ςθμαντικι 

πρωίμιςθ τθσ πρϊτθσ ςυγκομιδισ. Αυτό οωείλεται κυρίωσ ςτισ υψθλότερεσ 

κερμοκραςίεσ που, όπωσ αναωζρκθκε προθγουμζνωσ, μποροφν να διατθρθκοφν ςτο 

περιβάλλον των ριηϊν των ωυτϊν που καλλιεργοφνται εκτόσ εδάωουσ.  

Επιπλζον, θ καλλιζργεια των ωυτϊν εκτόσ εδάωουσ απαλλάςςει τον καλλιεργθτι 

από τισ εργαςίεσ τθσ προετοιμαςίασ του εδάωουσ (όργωμα, ωρεηάριςμα, βαςικι 

λίπανςθ, κ.λπ.) με αποτζλεςμα να μειϊνονται οι ανάγκεσ ςε εργατικά και παράλλθλα 

να είναι δυνατι θ ωφτευςθ νζασ καλλιζργειασ αμζςωσ μετά τθν απομάκρυνςθ τθσ 

προθγοφμενθσ. 

 Ζνα από τα βαςικά πλεονεκτιματα τθσ υδροπονίασ είναι επίςθσ και θ δυνατότθτα 

βελτιςτοποίθςθσ τθσ κρζψθσ και τθσ λίπανςθ των ωυτϊν, αωοφ αυτι 

πραγματοποιείται αποκλειςτικά και μόνο μζςω τθσ παροχισ κρεπτικϊν διαλυμάτων 

με πλιρωσ ελεγχόμενθ ςφνκεςθ.  

Σζλοσ, ζνα ακόμθ πλεονζκτθμα τθσ υδροπονίασ είναι ότι παρζχει καλφτερεσ 

δυνατότθτεσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ μζςω ανακφκλωςθσ των λιπαςμάτων 

που δεν αξιοποιοφνται από τα ωυτά και απομακρφνονται από το ριηόςτρωμα μζςω 

ζκπλυςθσ (απορροζσ). Όταν το κρεπτικό διάλυμα με το οποίο διατρζωεται θ 

καλλιζργεια ανακυκλϊνεται ςυνεχϊσ, όλα τα λιπάςματα που χορθγοφνται ςτθν 

καλλιζργεια αξιοποιοφνται πλιρωσ από τα ωυτά με ςυνζπεια να αποωεφγεται θ 

νιτρορφπανςθ και ο ευτροωιςμόσ. 

Εκτόσ από πλεονεκτιματα, θ υδροπονία παρουςιάηει και οριςμζνα μειονεκτιματα. 

Σο ςθμαντικότερο από αυτά είναι το υψθλότερο κόςτοσ τθσ αρχικισ εγκατάςταςθσ 

μίασ υδροπονικισ μονάδασ ςε ςφγκριςθ με το αντίςτοιχο κόςτοσ για μία καλλιζργεια 

που λαμβάνει χϊρα ςτο ζδαωοσ. Σο κόςτοσ αυτό ςυνίςταται κυρίωσ ςτθν δαπάνθ 

αγοράσ των πάγιων εγκαταςτάςεων παραςκευισ και τροωοδοςίασ του κρεπτικοφ 

διαλφματοσ. 
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Ζνα άλλο μειονζκτθμα των καλλιεργειϊν εκτόσ εδάωουσ είναι θ ταχφτερθ 

εμωάνιςθ των δυςμενϊν επιδράςεων ενόσ λανκαςμζνου χειριςμοφ ςτα ωυτά. τθν 

προκείμενθ περίπτωςθ πρόκειται για μία ιδιότθτα τθσ υδροπονίασ (τθν ταχφτερθ 

αντίδραςθ ςε οριςμζνουσ καλλιεργθτικοφσ χειριςμοφσ ςε ςφγκριςθ με τισ 

καλλιζργειεσ ςτο ζδαωοσ), θ οποία αποτελεί και πλεονζκτθμα (όταν πρόκειται για 

επικυμθτοφσ χειριςμοφσ που  αποςκοποφν ςε ςυγκεκριμζνο αποτζλεςμα) αλλά 

ςυγχρόνωσ και μειονζκτθμα (όταν πρόκειται για λανκαςμζνουσ ι άςτοχουσ 

χειριςμοφσ).  

τα μειονεκτιματα τθσ υδροπονίασ μπορεί να ςυμπεριλθωκεί επίςθσ και θ ανάγκθ 

φπαρξθσ ενόσ ελάχιςτου μορωωτικοφ επιπζδου από τον επικεωαλισ τθσ επιχείρθςθσ. 

 Σζλοσ, ο αυξθμζνοσ κίνδυνοσ εξάπλωςθσ πακογόνων μζςω του ανακυκλοφμενου 

κρεπτικοφ διαλφματοσ ςτα κλειςτά ςυςτιματα μπορεί επίςθσ να ςυμπεριλθωκεί ςτα 

μειονεκτιματά τθσ υδροπονίασ.  

Σο πρόβλθμα αυτό όμωσ μπορεί να αντιμετωπιςκεί αποτελεςματικά μζςω τθσ 

εωαρμογισ κάποιασ μεκόδου ι ςυςτιματοσ απολφμανςθσ του ανακυκλοφμενου 

κρεπτικοφ διαλφματοσ (Διαδίκτυο 21). 

 

10.3. Εγκαταςτάςεισ παραςκευισ κρεπτικϊν διαλυμάτων 

 Σα κρεπτικά διαλφματα παραςκευάηονται μζςω αυτόματθσ αραίωςθσ πυκνϊν 

διαλυμάτων λιπαςμάτων με χριςθ κατάλλθλου εξοπλιςμοφ. Ο εξοπλιςμόσ που 

χρθςιμοποιείται για τθν αυτόματθ αραίωςθ των πυκνϊν διαλυμάτων (κεωαλι 

υδρολίπανςθσ) κατά κανόνα είναι μία προκαταςκευαςμζνθ εγκατάςταςθ. Θ 

λειτουργία αυτισ τθσ εγκατάςταςθσ ελζγχεται μζςω ενόσ ςυςτιματοσ αυτομάτου 

ελζγχου το οποίο είναι ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ. τθν απλοφςτερθ μορωι του ζνα 

ςφςτθμα αυτομάτου ελζγχου μίασ κεωαλισ υδρολίπανςθσ απαρτίηεται από α) ζναν 

θλεκτρονικό πίνακα εωοδιαςμζνο με πλικτρα ι ρυκμιςτικά κομβία, μζςω των οποίων 

ρυκμίηονται οι επικυμθτζσ τιμζσ EC και pH του κρεπτικοφ διαλφματοσ, β) ζναν 

χρονοδιακόπτθ, γ) ζναν χρονορυκμιςτι (timer) για τον κακοριςμό του χρόνου ζναρξθσ 

και τθσ διάρκειασ παροχισ κρεπτικοφ διαλφματοσ ςτα ωυτά αντίςτοιχα και δ) τουσ 

αιςκθτιρεσ μζτρθςθσ τθσ EC και του pH ςτο παραγόμενο κρεπτικό διάλυμα. 

Καλφτερεσ δυνατότθτεσ αυτοματιςμοφ από ζναν θλεκτρονικό πίνακα δίνει θ ςφνδεςθ 



 
 
 

35 
 

τθσ κεωαλισ υδρολίπανςθσ με ζναν θλεκτρονικό υπολογιςτι, εωοδιαςμζνο με  

κατάλλθλο πρόγραμμα για τζτοιου είδουσ γεωργικζσ εωαρμογζσ. 

 ε κάκε περίπτωςθ, το ςφςτθμα αυτομάτου ελζγχου ςυνδζεται θλεκτρονικά με 

θλεκτροβάνεσ, οι οποίεσ είναι τοποκετθμζνεσ πάνω ςτουσ αγωγοφσ άρδευςθσ, ϊςτε 

να μπορεί να κακορίηεται αυτόματα ο χρόνοσ ζναρξθσ και λιξθσ τθσ παροχισ 

κρεπτικοφ διαλφματοσ ςτα ωυτά. 

 τθν αγορά διατίκενται διαωόρων τφπων κεωαλζσ υδρολίπανςθσ για καλλιζργειεσ 

εκτόσ εδάωουσ, οι οποίεσ διαωοροποιοφνται τόςο ωσ τουσ το μζγεκοσ και το εφροσ 

των δυνατοτιτων τουσ όςο και ωσ τουσ τθν αρχι λειτουργίασ τουσ.  

Με βάςθ τθν αρχι λειτουργίασ τουσ οι κεωαλζσ υδρολίπανςθσ μποροφν κατ’ αρχιν 

να διακρικοφν ςε τζςςερισ κατθγορίεσ και ειδικότερα: α) κεωαλζσ υδρολίπανςθσ που 

ειςάγουν τα πυκνά διαλφματα απευκείασ ςτον αγωγό άρδευςθσ ςε προκακοριςμζνθ 

αναλογία με το νερό, β) κεωαλζσ υδρολίπανςθσ που ειςάγουν τα πυκνά διαλφματα 

και το νερό ςε ζναν κάδο ανάμειξθσ ςε προκακοριςμζνθ αναλογία, γ) κεωαλζσ 

υδρολίπανςθσ που ειςάγουν τα πυκνά διαλφματα απευκείασ ςτον αγωγό άρδευςθσ 

ςε αναλογία που οδθγεί ςτθν επίτευξθ προκακοριςμζνων τιμϊν θλεκτρικισ 

αγωγιμότθτασ (EC) και pH ςτο διάλυμα που προκφπτει, δ) κεωαλζσ υδρολίπανςθσ που 

ειςάγουν τα πυκνά διαλφματα και το νερό ςε ζναν κάδο ανάμειξθσ ςε αναλογία που 

οδθγεί ςτθν επίτευξθ προκακοριςμζνων τιμϊν (EC) και pH ςτο διάλυμα που 

προκφπτει. Αναλυτικότερα: 

10.4. υςτιματα υδροπονικϊν καλλιεργειϊν 

 Κατά καιροφσ ζχουν επινοθκεί και δοκιμαςτεί διάωορα ςυςτιματα καλλιζργειασ 

εκτόσ εδάωουσ, πολλά από τα οποία παρουςιάηουν μεγάλεσ διαωορζσ μεταξφ τουσ. Οι 

διαωορζσ αυτζσ ςχετίηονται κυρίωσ με τθ ωφςθ και τα χαρακτθριςτικά του μζςου ςτο 

οποίο αναπτφςςεται το ριηικό ςφςτθμα των ωυτϊν, τον τρόπο παροχισ νεροφ και 

κρεπτικϊν ςτοιχείων ςτα ωυτά, κακϊσ και με τα υλικά και τθν αρχιτεκτονικι τθσ 

καταςκευισ τουσ. Τπάρχουν διάωοροι τρόποι και διάωορα κριτιρια ταξινόμθςθσ των 

καλλιεργειϊν εκτόσ εδάωουσ ςε ομάδεσ. Ο τρόποσ ταξινόμθςθσ που χρθςιμοποιείται 

παρακάτω βαςίηεται ςτο μζςο ανάπτυξθσ του ριηικοφ ςυςτιματοσ, το οποίο 

λαμβάνεται ωσ κφριο κριτιριο, κακϊσ και τα καταςκευαςτικά χαρακτθριςτικά του 

ςυςτιματοσ καλλιζργειασ εκτόσ εδάωουσ, τα οποία λαμβάνονται ωσ δευτερεφοντα 
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κριτιρια διάκριςθσ. Σο δευτερεφον κριτιριο χρθςιμοποιείται για περαιτζρω 

ταξινόμθςθ κάκε κατθγορίασ καλλιεργειϊν εκτόσ εδάωουσ ςε υποκατθγορίεσ. 

 

10.5. υςτιματα υδροκαλλιζργειασ 

10.5.1. Καλλιζργεια ςε ςτάςιμο κρεπτικό διάλυμα 

Σα ωυτά αναπτφςςονται είτε ςε μικρά, ατομικά ωυτοδοχεία είτε, ςυνθκζςτερα, ςε 

μεγάλεσ, ομαδικζσ λεκάνεσ καλλιζργειασ οι οποίεσ είναι γεμιςμζνεσ με κρεπτικό 

διάλυμα κατάλλθλθσ ςφςταςθσ. Σα ωυτά ςτερεϊνονται με ζνα κατάλλθλο πλζγμα 

πάνω από τισ λεκάνεσ καλλιζργειασ, ενϊ ανάμεςα ςτο πλζγμα και το κρεπτικό 

διάλυμα μεςολαβεί μία ςτενι ηϊνθ αζρα (Resh, 1997). Σο κρεπτικό διάλυμα που 

καταναλϊνεται από τα ωυτά ςυμπλθρϊνεται ςε τακτικά χρονικά διαςτιματα μζςω 

προςκικθσ νζου διαλφματοσ. Σζτοιου είδουσ ςυςτιματα χρθςιμοποιικθκαν κυρίωσ 

παλιότερα από τον Gericke (1937) κακϊσ και άλλουσ ερευνθτζσ τθσ εποχισ εκείνθσ. 

Δεν βρικαν όμωσ εωαρμογι ςτθν γεωργικι πράξθ γιατί παρουςιάηουν αρκετά 

προβλιματα, ςπουδαιότερο από τα οποία είναι οι δυςκολίεσ αεριςμοφ και 

οξυγόνωςθσ των ριηϊν (Schwarz, 1995). ιμερα τζτοιου είδουσ υδροπονικά 

ςυςτιματα καλλιζργειασ εωαρμόηονται μόνο ςε βραχυχρόνια πειράματα διατροωισ 

ωυτϊν που διεξάγονται ςε επιςτθμονικά εργαςτιρια.  

10.5.2. φςτθμα επίπλευςθσ (Floating system) 

τισ καλλιζργειεσ ςε ςυςτιματα επίπλευςθσ, τα ωυτά τοποκετοφνται πάνω ςε 

πλάκεσ από πολφ ελαωρφ υλικό (κατά κανόνα πρόκειται για πλάκεσ διογκωμζνθσ 

πολυςτερίνθσ), οι οποίεσ ωζρουν οπζσ κατάλλθλου μεγζκουσ ςε προκακοριςμζνεσ 

αποςτάςεισ.  

Μζςω αυτϊν των οπϊν διζρχονται οι ρίηεσ των ωυτϊν, οι οποίεσ αναπτφςςονται 

κάτω από τισ πλάκεσ, ενϊ το υπζργειο μζροσ των ωυτϊν βρίςκεται πάνω από τισ 

πλάκεσ.  

Οι πλάκεσ τοποκετοφνται πάνω ςε κρεπτικό διάλυμα που περιζχεται μζςα ςε 

ειδικζσ λεκάνεσ καλλιζργειασ και παραμζνουν εκεί ωσ επιπλζουςεσ λόγω του πολφ 

μικροφ ειδικοφ βάρουσ τουσ.  
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Οι λεκάνεσ καλλιζργειασ  ωυτϊν που χρθςιμοποιοφνται ςε ςυςτιματα επίπλευςθσ 

ζχουν μικοσ και πλάτοσ που κυμαίνονται, ανάλογα με τισ διαςτάςεισ του 

κερμοκθπίου.  

φμωωνα με τον M. Makgose Maboko et al (2013) “oι Jensen & Collins (1985) 

χρθςιμοποίθςαν μεγάλεσ λεκάνεσ καλλιζργειασ μικουσ 70 m, πλάτουσ 4 m και φψουσ 

0,3 m. Ο Resh (1997) ςυνιςτά ςτενζσ λεκάνεσ καλλιζργειασ πλάτουσ 60 cm”. Γενικά το 

πλάτοσ των λεκανϊν μπορεί να διαωζρει ςθμαντικά. 

 Σο εςωτερικό των λεκανϊν καλλιζργειασ που ζρχεται ςε επαωι με το κρεπτικό 

διάλυμα πρζπει να είναι επενδυμζνο με κάποιο αδιάβροχο και μθ τοξικό για τα ωυτά 

υλικό (ςυνικωσ πλαςτικό).  

Σο φψοσ του κρεπτικοφ διαλφματοσ μζςα ςτθ λεκάνθ καλλιζργειασ ανζρχεται ςε 15 

–20 cm τουλάχιςτον, ενϊ μπορεί να ωτάνει και τα 80- 100 cm με ςτόχο τθν 

ελαχιςτοποίθςθ του ρυκμοφ μεταβολϊν ςτθν χθμικι ςφνκεςθ του κρεπτικοφ 

διαλφματοσ.  

Θ διατιρθςθ κρεπτικοφ διαλφματοσ ςε ςχετικά μεγάλο φψοσ μζςα ςτισ λεκάνεσ 

καλλιζργειασ αυξάνει τθν ρυκμιςτικι ικανότθτα του ςυςτιματοσ ωσ προσ τισ 

μεταβολζσ τθσ κερμοκραςίασ και είναι ιδιαίτερα χριςιμθ ςε περιοχζσ και εποχζσ που 

επικρατοφν πολφ υψθλζσ εξωτερικζσ κερμοκραςίασ. 

 Σο ςφςτθμα επίπλευςθσ κεωρθτικά μπορεί να εωαρμοςτεί για κάκε είδουσ 

λαχανοκομικό ι ανκοκομικό ωυτό κερμοκθπίου. τθν πράξθ όμωσ, για πρακτικοφσ 

λόγουσ, το ςφςτθμα επίπλευςθσ εωαρμόηεται κυρίωσ για μικρισ καλλιεργθτικισ 

διάρκειασ και μικροφ μεγζκουσ ωυτά τα οποία ςυγκομίηονται εωάπαξ, όπωσ π.χ. το 

μαροφλι (Van Osetal., 2002). 

 Επιπλζον, το ςφςτθμα επίπλευςθσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ςε ωυτϊρια για 

παραγωγι ςποροωφτων λαχανικομικϊν και ανκοκομικϊν ωυτϊν, κακϊσ και άλλων 

καλλιεργοφμενων ωυτϊν όπωσ ο καπνόσ (άββασ,2011). 

Σο υδροπονικό ςφςτθμα επιπλεφςεωσ (floating)αν και ζχει εωαρμοςτεί ςε 

επιχειρθματικι μορωι, εδϊ και 20-25 χρόνια ςε παγκόςμιο επίπεδο, παραμζνει  μια 

άγνωςτθ μζκοδοσ καλλιζργειασ για τουσ Ζλλθνεσ παραγωγοφσ. Βαςικό πρόβλθμα 

αποτελεί θ απουςία ςαωϊν και εωαρμόςιμων δεδομζνων υπό τθ μορωι  πρακτικϊν 

οδθγιϊν. 
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Πρόκειται για ζνα από τα πλζον εξελιγμζνα  ςυςτιματα υδροπονικϊν καλλιεργειϊν 

χαμθλοφ κόςτουσ, το οποίο είναι κατάλλθλο κυρίωσ για τθν παραγωγι λαχανικϊν υπό 

κάλυψθ. ε εμπορικι κλίμακα, καλλιεργοφνται οι περιςςότεροι τφποι μαρουλιοφ, 

ρόκασ, μαϊντανοφ, άνθκου, βαςιλικοφ και ςζςκουλου. 

Θ μζκοδοσ αυτι αναπτφχκθκε το 1976 ςτθν Ιταλία και το 1980 ςτθν Αριηόνα των 

ΘΠΑ με ςκοπό τθν καλλιζργεια μαρουλιοφ και γενικότερα ωυλλωδϊν λαχανικϊν. Σα 

τελευταία χρόνια το ςφςτθμα αυτό εξελίχκθκε μζςω ερευνϊν που 

πραγματοποιικθκαν ςτο πανεπιςτιμιο Cornell των ΘΠΑ το 1998, το οποίο κατζχει και 

τα δικαιϊματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ τεχνογνωςίασ. ιμερα, θ μζκοδοσ αυτι είναι 

αρκετά δθμοωιλισ ςε χϊρεσ όπωσ οι ΘΠΑ, ο Καναδάσ, θ Ιταλία, θ Ολλανδία, θ 

Ιαπωνία, θ Αυςτραλία, το Σαϊβάν, κλπ.  

Θ χριςθ του ςυςτιματοσ αυτοφ ςυνδζει τθν ωυτικι παραγωγι με προθγμζνεσ 

τεχνολογίεσ και δίνει τθν δυνατότθτα παραγωγισ ςε περιβάλλοντα που κάτω από 

άλλεσ ςυνκικεσ κα ιταν αδφνατον. τισ ΘΠΑ και ςτον Καναδά το ςφςτθμα αυτό 

εντάςςεται ςτθν ‘’Γεωργία Ελεγχομζνων υνκθκϊν’’ (controlled’ environment 

agriculture) όπου όλεσ οι περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ είναι ςχεδόν απόλυτα 

ελεγχόμενεσ ςε κερμοκιπια εργοςταςιακοφ τφπου (factory greenhouses) με χϊρουσ 

ςυςκευαςίασ-τυποποιιςεωσ, αποκικεσ, ψυγεία, κλπ.  

Θ πλζον ευδιάκριτθ διαωορά του ςυςτιματοσ αυτοφ είναι ότι ο ακριβισ ζλεγχοσ 

του κλίματοσ και θ ενςωμάτωςθ του ςυμπλθρωματικοφ ωωτιςμοφ (όπου χρειάηεται), 

εξαςωαλίηουν τθν ταχεία ανάπτυξθ των ωυτϊν κακ’ όλθ τθν διάρκεια του χρόνου. Σο 

γεγονόσ αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν μεγαλφτερθ παραγωγι του ςυςτιματοσ 

επιπλεφςεωσ ςε ςχζςθ με οποιοδιποτε άλλο από τα υπάρχοντα υδροπονικά 

ςυςτιματα. Για παράδειγμα, θ ςτρεμματικι απόδοςθ του ςυςτιματοσ αυτοφ μπορεί 

να προςεγγίςει τα 900-1000 μαροφλια τθν θμζρα  για 7 θμζρεσ τθν εβδομάδα. Σο 

χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τθ ςπορά μζχρι τθ ςυγκομιδι είναι περίπου 30-

35 θμζρεσ (μζςο βάροσ μαρουλιοφ κατά τθ ςυγκομιδι 250- 350 g).  

H ετιςια παραγωγι του ςυςτιματοσ αυτοφ ανά μονάδα επιωάνειασ είναι  περίπου 56 

kg ανά m2 με 10-17 καλλιζργειεσ ανά ζτοσ. H παραγωγι αυτι είναι πολφ μεγαλφτερθ 

ςε ςχζςθ με τα άλλα υδροπονικά ςυςτιματα (Διαδίκτυο 19). 
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 το υδροπονικό ςφςτθμα τθσ επίπλευςθσ, τα ωυτά τοποκετοφνται ςε ζνα 

διάτρθτο δίςκο από ελαωρφ-αδρανζσ υλικό (με τρόπο ϊςτε οι ρίηεσ να 

κρζμονται από το κάτω μζροσ του δίςκου. 

 Ο δίςκοσ με τα ωυτά αωινετε να επιπλζει ςε μία λεκάνθ γεμάτθ με νερό ςτο 

οποίο ζχουν διαλυκεί ςε ιδανικι ποςότθτα και ςφςταςθ όλα τα απαραίτθτα 

ςτοιχεία για τθν κρζψθ των ωυτϊν.  Με αυτό τον τρόπο οι ρίηεσ βρίςκονται ςε 

ζνα περιβάλλον ιδανικισ ςφνκεςθσ και επομζνωσ το ωυτό παρουςιάηει μία 

αλματϊδθ ανάπτυξθ, που μόνο περιοριςμό ζχει τθν γενετικι ταχφτθτα 

μεταβολιςμοφ του ίδιου του ωυτοφ. Θ ςφςταςθ του διαλφματοσ ςε κρεπτικά 

ςτοιχεία ελζγχεται ςυνεχϊσ και διορκϊνεται κατάλλθλα ζτςι ϊςτε το ωυτό να 

δζχεται τθν ιδανικι κρζψθ ςε όλα τα ςτάδια ανάπτυξισ του. 

 Με ςυχνζσ εγχφςεισ αζρα ςτθν λεκάνθ καλλιζργειασ επιτυγχάνεται  ο επαρκισ 

αεριςμόσ του διαλφματοσ και του ριηικοφ ςυςτιματοσ του ωυτϊν, γεγονόσ που 

προκαλεί τθν μζγιςτθ δυνατι επιτάχυνςθ του μεταβολικοφ τουσ ρυκμοφ. 

 Σα ωυτά λόγω τθσ ευρωςτίασ που αποκτοφν, παρουςιάηουν μεγαλφτερθ 

ανκεκτικότθτα ςε αςκζνειεσ, αυτό ςε ςυνδυαςμό με τθν ζλλειψθ 

υποςτρϊματοσ, μειϊνει ι και εκμθδενίηει τθν ανάγκθ χριςθσ 

ωυτοπροςτατευτικϊν ουςιϊν - ωυτοωαρμάκων. 

Σο αποτζλεςμα είναι να λαμβάνονται ποςοτικά μεγαλφτερεσ, ποιοτικά 

καλφτερεσκαι αρικμθτικά περιςςότερεσ καλλιζργειεσ ανά ζτοσ, από οποιοδιποτε 

άλλο γνωςτό ςφςτθμα καλλιζργειασ (Διαδίκτυο 20). 

Σα ωυτά καλλιεργοφνται ςε «επιπλζουςεσ ςχεδίεσ», οι οποίεσ είναι 

καταςκευαςμζνεσ  από ελαωρά  ςυνκετικά υλικά κατάλλθλα για τρόωιμα 

(π.χ.  διογκωμζνθ πολυςτερίνθ). Οι ςχεδίεσ αυτζσ επιπλζουν  ςτο κρεπτικό διάλυμα 

μζςα ςε ειδικά καταςκευαςμζνεσ δεξαμενζσ. Οι δεξαμενζσ ςτεγανοποιοφνται μζςω 

τθσ επιςτρϊςεωσ ειδικϊν πλαςτικϊν ωφλλων (πολυαικυλενίου) και γεμίηονται με 

κρεπτικό διάλυμα. 

Σα ςπορόωυτα αναπτφςςονται με τουσ κλαςςικοφσ τρόπουσ ςε δίςκουσ με 

διάωορα υποςτρϊματα. Όταν τα ωυτά ωκάςουν  το ςτάδιο τθσ μεταωφτευςθσ 

τοποκετοφνται ςτισ «ςχεδίεσ» ςτισ οποίεσ ζχουν δθμιουργθκεί οι 
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αντίςτοιχεσ  υποδοχζσ. Οι «ςχεδίεσ» ουςιαςτικά αποτελοφν  το μζςο ςτιριξθσ  των 

ωυτϊν και οι ρίηεσ «κολυμποφν» ςτο κρεπτικό διάλυμα. 

Πζραν τθσ υψθλότερθσ  παραγωγισ και τθσ καλφτερθσ ποιότθτασ των 

παραγόμενων προϊόντων, το ςφςτθμα αυτό ζχει και άλλα πλεονεκτιματα όπωσ: 

 Εφκολθ  εγκατάςταςθ, μικρό κόςτοσ λειτουργίασ και ταχφτατθ απόςβεςθ 

 Χαμθλό κόςτοσ εργατικϊν (ςπορά, ωφτευςθ, ςυγκομιδι,  τυποποίθςθ) 

 Μικρζσ απαιτιςεισ ςυντιρθςθσ και εφκολθ πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν 

 Αριςτοποίθςθ τθσ χριςεωσ του νεροφ 

 Παραγωγι λαχανικϊν απαλλαγμζνων από  υπολείμματα εδάωουσ 

 Πρωίμιςθ τθσ καλλιζργειασ  (π.χ. μαροφλι  ςε 20 -25 μζρεσ από τθν ςπορά) 

 Δυνατότθτα άριςτου προγραμματιςμοφ τθσ παραγωγισ 

 Δυνατότθτα αυτοματοποιιςεωσ πολλϊν εργαςιϊν  (π.χ.  ςποράσ, ςυλλογισ, 

κλπ). 

 Αποτελεί ζνα εξαιρετικό ςφςτθμα παραγωγισ ωυταρίωνλαχανοκομικϊν  αλλά 

και ανκοκομικϊν ειδϊν 

 Περιοριςμόσ  τθσ εμωάνιςθσ ωυτοπακολογικϊν προβλθμάτων εξαιτίασ τθσ 

απουςίασ υποςτρϊματοσ (Διαδίκτυο 16). 

Σο ςφςτθμα επίπλευςθσ κεωρθτικά μπορεί να εωαρμοςτεί για κάκε είδουσ 

λαχανοκομικό ι ανκοκομικό ωυτό κερμοκθπίου. τθν πράξθ όμωσ, για πρακτικοφσ 

λόγουσ, το ςφςτθμα επίπλευςθσ εωαρμόηεται κυρίωσ για μικρισ καλλιεργθτικισ 

διάρκειασ και μικροφ μεγζκουσ ωυτά τα οποία ςυγκομίηονται εωάπαξ, όπωσ π.χ. το 

μαροφλι. Επιπλζον, το ςφςτθμα επίπλευςθσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ςε ςπορεία 

για παραγωγι ςπορόωυτωνλαχανοκομικϊν και ανκοκομικϊν ωυτϊν, κακϊσ και 

άλλων καλλιεργοφμενων ωυτϊν, όπωσ ο καπνόσ (άββασ, 2011). 

Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ υπερτερεί ζναντι τθσ παραδοςιακισ καλλιζργειασ ςτο 

χϊμα, αλλά και των υπόλοιπων υδροπονικϊν μεκόδων γιατί: 

 Παρουςιάηει  υψθλό κόςτοσ εγκατάςταςθσ αλλά  χαμθλό  κόςτοσ λειτουργίασ 

(γριγορα αποςβζςιμο). 

 Ευκολία ςτθν ςυντιρθςθ και ςτισ καλλιεργθτικζσ εργαςίεσ. 

 Δυνατότθτα αυτοματοποίθςθσ πολλϊν διαδικαςιϊν (ςποράσ, μεταωφτευςθσ, 

ςυλλογισ) και επομζνωσ παραπζρα μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ. 
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 Δίνει τθν δυνατότθτα επίτευξθσ υψθλϊν πυκνοτιτων ωφτευςθσ και επομζνωσ 

καλφτερθσ εκμετάλλευςθσ τθσ καλλιεργοφμενθσ επιωάνειασ. ε ζνα 

κερμοκιπιο τφπου "floating" θ εκμετάλλευςθ τθσ επιωάνειασ ξεπερνά το 90% 

ζναντι του 60% που μπορεί να επιτευχκεί με τισ υπόλοιπεσ μεκόδουσ 

καλλιζργειασ, υδροπονικζσ ι μθ. 

 Δίνει τθν δυνατότθτα πλιρουσ ελζγχου τθσ ςφςταςθσ και 

τθσ κερμοκραςίαστου κρεπτικοφ διαλφματοσ, (πράγμα αδφνατον για τισ 

καλλιζργειεσ ςτο ζδαωοσ αλλά και για τισ υπόλοιπεσ υδροπονικζσ μεκόδουσ 

που εμωανίηουν ςυχνά προβλιματα υπερκζρμανςθσ ι κακισ οξυγόνωςθσ του 

διαλφματοσ) 

 αν καλλιζργεια κλειςτοφ τφπου (ανακφκλωςθσ του κρεπτικοφ διαλφματοσ) 

δεν παράγει απόβλθτα και δεν ρυπαίνει με κανζνα τρόπο το περιβάλλον ςε 

αντιπαράκεςθ με τθν καλλιζργεια ςε χϊμα ι τθν καλλιζργεια ςε ανοικτό 

υδροπονικό κφκλωμα, που μολφνουν το περιβάλλον με εκπομπζσ  μεγάλων 

ποςοτιτων λιπαςμάτων και ειδικά νιτρικϊν (μόλυνςθ υδροωόρου ορίηοντα). 

 Χρθςιμοποιεί ελάχιςτο νερό, το απόλυτα απαραίτθτο για τισ βιολογικζσ 

ανάγκεσ του ωυτοφ. Λόγω τθσ κάλυψθσ τθσ επιωάνειασ καλλιζργειασ, θ 

απϊλεια νεροφ λόγω εξάτμιςθσ είναι μθδενικι, ενϊ παράλλθλα λόγω του 

κλειςτοφ κυκλϊματοσ καλλιζργειασ, δεν υπάρχουν απϊλειεσ προσ το 

υπζδαωοσ 

 Δεν χρθςιμοποιεί κανζνα είδοσ υποςτρϊματοσ ωφτευςθσ και επομζνωσ δεν 

παρουςιάηει κανζνα είδοσ πακογζνειασ, λόγω τθσ ζλλειψθσ υποςτρϊματοσ 

όπου κα μποροφςαν να αναπτυχκοφν μικροοργανιςμοί. Επομζνωσ δεν απαιτεί 

αλλαγι του υποςτρϊματοσ ι περιοδικζσ απολυμάνςεισ (βλ. καλλιζργεια ςτο 

ζδαωοσ - υδροπονικι καλλιζργεια ςε περλίτθ) περιορίηοντασ ζτςι τθν ανάγκθ 

χριςεων ωυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων. 

 ε μία ςωςτά οργανωμζνθ και εξοπλιςμζνθ μονάδα με πλιρθ δυνατότθτα 

ελζγχου και βελτιςτοποίθςθσ των ςυνκθκϊν ανάπτυξθσ θ ανάγκθ χριςεωσ 

ωυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων  είναι ελάχιςτθ ι και μθδενικι, με 

αποτζλεςμα τα παραγόμενα ωυτά να είναι ελάχιςτα ι κακόλου επιβαρυμζνα, 

λιγότερο ακόμθ και από εκείνα τθσ βιολογικισ καλλιζργειασ. 
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 Σζλοσ λόγω του απόλυτα ελεγχόμενου περιβάλλοντοσ καλλιζργειασ και 

ανάπτυξθσ των ωυτϊν, κακϊσ και του απόλυτου ελζγχου των ειςροϊν - 

εκροϊν του ςυςτιματοσ, θ διαπίςτευςθ τζτοιου τφπου μονάδων είναι 

δεδομζνθ και απόλυτα οικολογικι (Διαδίκτυο 20). 

τον πυκμζνα των λεκανϊν καλλιζργειασ ςυνιςτάται θ τοποκζτθςθ διάτρθτων 

ςωλινων, μζςω των οποίων αναρροωάται κρεπτικό διάλυμα με τθν βοικεια μίασ 

εξωτερικισ αντλίασ.  

 

10.6. Καλλιζργεια βαςιλικοφ ςε υδροπονικό ςφςτθμα παραγωγισ 

Ο βαςιλικόσ γενικά παράγεται ςε ζνα ανοικτό χωράωι και αυτό επθρεάηει τθν από 

χρόνο ςε χρόνο μεταβλθτότθτα ςτθν παραγωγι βιομάηασ. Σα ςυςτιματα υδροπονικισ 

παραγωγισ προςωζρουν μερικά πλεονεκτιματα ςε ςχζςθ με τισ παραδοςιακζσ 

καλλιζργειεσ εδάωουσ, όπωσ υψθλότερθ απόδοςθ ανά μονάδα επιωάνειασ, 

υψθλότερθ ποιότθτα και ευκολία ςτθν επεξεργαςία του υλικοφ τθσ ςυγκομιδισ, λόγω 

τθσ ελάχιςτθσ μόλυνςθσ από ρφπουσ, παράςιτα και πακογόνα (Maboko et al, 2013).  

τθν Νότια Αωρικι, με τισ διαωορετικζσ κλιματικζσ τθσ ςυνκικεσ και τα είδθ 

εδάωουσ, θ καλλιζργεια ωυτϊν ςτο ζδαωοσ είναι απρόβλεπτθ. Οι εναλλαγζσ ςτισ 

κερμοκραςίεσ, ςτθν ικανότθτα ςυγκράτθςθσ υγραςίασ, ςτθν διακζςιμθ παροχι 

κρεπτικϊν ςυςτατικϊν, ςτον ςωςτό αεριςμό τθσ ρίηασ κακϊσ και του ελζγχου 

αςκενειϊν και παραςίτων κακιςτοφν απρόβλεπτθ τθν τελικι παραγωγι.Θ παραγωγι 

εκτόσ εδάωουσ ανακουωίηει από μερικά από αυτά τα προβλιματα, ενϊ παράλλθλα 

δίνει ςτον παραγωγό καλφτερο ζλεγχο τθσ καλλιζργειασ και τθσ ανάπτυξθσ του ωυτοφ. 

(Maboko et al, 2013). 

Θ καλλιζργεια εκτόσ εδάωουσ των ωυλλωδϊν λαχανικϊν ςε ζνα κλειςτό 

υδροπονικό ςφςτθμα ζχει κερδίςει το ενδιαωζρον και τθ δθμοτικότθτα ςτουσ 

παραγωγοφσ χάρθ ςτθ βελτιωμζνθ απόδοςθ και ποιότθτα (Maboko et. al., 2013) 

κακϊσ και ςτθν αποδοτικι χριςθ του νεροφ και των κρεπτικϊν ςυςτατικϊν. Θ 

παραγωγι λαχανικϊν με καλλιζργεια εκτόσ εδάωουσ (υδροπονικά) είναι ιδιαίτερα 

παραγωγικι, εξοικονομεί νερό και ζδαωοσ και είναι περιςςότερο ωιλικι προσ το 

περιβάλλον ςε ςφγκριςθ με τθν παραγωγι ςτο ζδαωοσ. Θ αναγκαιότθτα ικανοποίθςθσ 

τθσ τοπικισ αγοράσ απαιτεί τθν εωαρμογι διαωορετικϊν μεκόδων παραγωγισ για να 
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αυξθκεί θ απόδοςθ. Ο αρικμόσ των ωυτϊν ανά μονάδα εδάωουσ είναι θ πιο 

ςθμαντικι εκ των ςυνιςτωςϊν για τθν βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ (Maboko&DuPlooy , 

2013).ε ζναν χϊρο ελεγχομζνων ςυνκθκϊν παραγωγισ, τα ωυτά μποροφν να 

χρθςιμοποιοφν αποτελεςματικά τουσ περιβαλλοντικοφσ παράγοντεσ, όπωσ το ωωσ, 

τον αζρα, το νερό και τα κρεπτικά ςυςτατικά και μεταξφ ι εντόσ των ειδϊν του 

ανταγωνιςμοφ κα πρζπει να είναι κατ’ ελάχιςτον. Εξαιτίασ του υψθλοφ κόςτουσ τθσ 

αρχικισ επζνδυςθσ, τα ςυςτιματα καλλιζργειασ εκτόσ εδάωουσ απαιτοφν τθν επιλογι 

τθσ πυκνότθτασ του ωυτοφ, κακϊσ και τθσ μεκόδου ςυγκομιδισ, οι οποίεσ κα  κάνουν 

τθν βζλτιςτθ χριςθ του διακζςιμου χϊρου.  

τθν Νότια Αωρικι, θ απόδοςθ των ωφλλων του βαςιλικοφ κυμαίνεται από 2,5 

ζωσ 7,5 t/ha αποξθραμζνου υλικοφ ι 15 ζωσ 25 t/ha ωρζςκου υλικοφ (Department of 

Agriculture, Forestry andFisheries 2012). Ωςτόςο, υπάρχουν ελάχιςτεσ ι κακόλου 

πλθροωορίεσ ςχετικά με τθν επίδραςθ τθσ πυκνότθτασ των ωυτϊν και τθσ μεκόδου 

ςυγκομιδισ ςτθν απόδοςθ των ωφλλων του βαςιλικοφ. φμωωνα με τουσ Maboko et. 

al., 2013, ο Davis (1994) ωφτεψε βαςιλικό ςε διπλζσ ςειρζσ, με 20 εκ. απόςταςθ 

μεταξφ των ωυτϊν και 30 εκ. μεταξφ των ςειρϊν, ενϊ οι Olson and Bidlack (1997)  

χρθςιμοποίθςαν διπλζσ ςειρζσ και ωφτεψαν 30 εκ. μεταξφ τουσ  και 30 εκ. μεταξφ των 

ωυτϊν ςε μία ςειρά. 

φμωωνα και πάλι με τουσ Maboko&DuPlooy, 2013 διεξιχκθ μελζτθ ςε 

NFTπροκειμζνου να αξιολογθκεί θ επίδραςθ τθσ πυκνότθτασ των ωυτϊν και των 

μεκόδων ςυγκομιδισ ςε βαςιλικό, ο οποίοσ καλλιεργείται ςε ζνα κλειςτό υδροπονικό 

ςφςτθμα.Σο αντικείμενο αυτισ τθσ μελζτθσ ιταν να διερευνιςει τθ ςυνδυαςμζνθ 

επίδραςθ τθσ πυκνότθτασ των ωυτϊν και τθσ μεκόδου ςυγκομιδισ των ωφλλων ςτθν 

απόδοςθ του υδροπονικά αναπτυςςόμενου βαςιλικοφ.  

Σο πείραμα πραγματοποιικθκε κατά τθ διάρκεια των εποχϊν τθσ άνοιξθσ/ 

καλοκαιριοφ (επτζμβριοσ – Δεκζμβριοσ 2012) και κατά τθ διάρκεια του καλοκαιριοφ 

/ ωκινοπϊρου (Ιανουάριοσ – Απρίλιοσ 2013).Σα αποτελζςματα κατά τθ διάρκεια τθσ 

εποχισ του καλοκαιριοφ / ωκινοπϊρου ζδειξαν τθν υψθλότερθ μάηα ωρζςκων 

ωφλλων, θ επιωάνεια του ωφλλου και θ ςυνολικι μάηα ωρζςκου ωυτοφ ςτθν 

υψθλότερθ πυκνότθτα ωυτϊν των 40 ωυτϊν/τ.μ. Θ μζκοδοσ ςυγκομιδισ δεν είχε 

ςυγκεκριμζνθ επίδραςθ ςτθν απόδοςθ ι ςτθν ςυνολικι ωρζςκια ι ξθρι μάηα του 



 
 
 

44 
 

βαςιλικοφ. Σα αποτελζςματα αποδεικνφουν ότι θ πυκνότθτα των 40 ωυτϊν ανά 

τετραγωνικό μζτρο μπορεί να βελτιϊςει τθν ανάπτυξθ και τθν απόδοςθ του βαςιλικοφ 

ςυγκεκριμζνα κατά τθ διάρκεια τθσ εποχισ του καλοκαιριοφ/ωκινοπϊρου. Επιπλζον, 

κατά τθ διάρκεια τθσ εποχισ τθσ άνοιξθσ/ καλοκαιριοφ, θ πυκνότθτα ωυτϊν των 20 

και 25 ωυτϊν/τ.μ. κα είναι πιο αποδοτικι χωρίσ ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν απόδοςθ.  

Ωσ εκ τοφτου, θ ςυνιςτϊμενθ πυκνότθτα ωυτϊν είναι 40 ωυτά/τ.μ. κατά τθ 

διάρκεια τθσ εποχισ του καλοκαιριοφ / ωκινοπϊρου και 20 ι 25 ωυτά/τ.μ. κατά τθ 

διάρκεια τθσ εποχισ τθσ άνοιξθσ/ καλοκαιριοφ.  
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11. κοπόσ εργαςίασ 

Ο ςκοπόσ τθσ εργαςίασ που πραγματοποιικθκε ιταν να ςυγκρικοφν τα ςυςτιματα 

καλλιζργειασ του εδάωουσ και τθσ βακιάσ επίπλευςθσ ςε χαρακτθριςτικά ανάπτυξθσ 

και παραγωγισ του βαςιλικοφ. 

Για το ςκοπό αυτό, χρθςιμοποιικθκαν ςπόροι πλατφωυλλου βαςιλικοφ τθσ 

εταιρείασ «Φυτοτεχνικι»(Εικόνα 19). Για τθν καλλιζργεια ςτο ζδαωοσ 

χρθςιμοποιικθκε υπαίκριοσ χϊροσ και για τθν καλλιζργεια ςτθν βακειά επίπλευςθ, 

χρθςιμοποιικθκε υπάρχουςα δεξαμενι εντόσ υαλόωρακτου κερμοκθπίου, του ΣΕΙ 

Πελοποννιςου. 

 

Εικόνα 19: πόροι πλατφφυλλου βαςιλικοφ 

 

Εικόνα 20: Xρθςιμοποιθκείςα ποικιλία βαςιλικοφ 
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11.1. Τλικά και μζκοδοι 

Καλλιζργεια ςε βαθειά επίπλευςη 

11.1.1. Περιγραφι ςυςτιματοσ επίπλευςθσ 

Δεξαμενή 

Σα χαρακτθριςτικά τθσ δεξαμενισ επιπλεφςεωσ αναλφονται παρακάτω: 

 Τλικό ςτεγανοποίθςθσ: μαφρθ γεωμεμβράνθ κατάλλθλθ για τρόωιμα, 

πάχουσ 0.5mm. 

 Τλικό ςκελετοφ δεξαμενισ: κφβοι άλωα μπλοκ (δομικό υλικό). 

 Διαςτάςεισ δεξαμενισ: Πλάτοσ 4m, Μικοσ 10m, φψοσ 30cm.  

 ωλθνϊςεισ πολυπροπυλενίου εντόσ τθσ δεξαμενισ για επαρκι ανάδευςθ 

του διαλφματοσ. 

 1 βαλβίδα πλιρωςθσ για αυτόματθ πλιρωςθ. 

 

 Ηλεκτρικόσ πίνακασ  

Θλεκτρικόσ πίνακασ με λογικό ελεγκτι τροωοδοςίασ, για βακειά επίπλευςθ 

(floating), υδρονζωωςθ και ανεμιςτιρεσ.(Εικόνα 21) 

 

 

Εικόνα 21: Ηλεκτρικόσ πίνακασ, ελζγχου λειτουργίασ floating, 
υδρονζφωςθσ και ανεμιςτιρων. 
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Κεφαλή ςυςτήματοσ επιπλεφςεωσ  

Θ κεωαλι περιλαμβάνει:  

 Αυτόνομο ρυκμιςτι pH και EC: 

 3 περιςταλτικζσ αντλίεσ παροχισ 5L/h (για 2 λιπάςματα και 1 οξφ) με 

ρυκμιηόμενθ αναλογία μεταξφ των 2 λιπαςμάτων. 

 Αιςκθτιρεσ pH, EC και κερμοκραςίασ με ακρίβεια +/-0.01pH, +/-0.01mS/cm, 

+/- 0.2oC με temperaturecompensation ςε pH και EC. 

 Ρολόι πραγματικοφ χρόνου, καταγραωζσ pH, EC και κερμοκραςίασ. 

 Οκόνθ LCD και πλθκτρολόγιο. 

 ειριακι ςφνδεςθ με Θ/Τ μζςω καταλλιλου προγράμματοσ επικοινωνίασ, 

alarms από pH και EC και διακοπι λειτουργίασ από διακοπι ροισ. (Εικόνα 22) 

 

 

 

Εικόνα 22: Κεφαλι ςυςτιματοσ επίπλευςθσ 

 

Αντλίεσ επανακυκλοφορίασ 

Σο ςφςτθμα περιλαμβάνει: 
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 2 αντλίεσ επανακυκλοωορίασ παροχισ 4.8m3/h και πίεςθσ 1.8atm, 

ανοξείδωτεσ. (Εικόνα 23) 

 Αιςκθτιρασ ροισ ςτθν αντλία επανακυκλοωορίασ. 

 

Εικόνα 23: Αντλία επανακυκλοφορίασ. 
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Δεξαμενζσ θρεπτικών διαλυμάτων 

 

 1 δεξαμενι 200L με 2 ψθωιακζσ ςτάκμεσ (ςυλλογι, ζλεγχοσ και 

αναπροςαρμογι του κρεπτικοφ διαλφματοσ).(Εικόνα 24) 

 2 δεξαμενζσ των 100Lγια τα πυκνά λιπάςματα και 1 δεξαμενι 50L για το 

οξφ.(Εικόνα 25) 

 

Εικόνα 24: Δεξαμενι ςυλλογισ κρεπτικοφ διαλφματοσ 

 

 

Εικόνα 25: Δεξαμενζσ πυκνϊν διαλυμάτων 
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11.1.2. Θρεπτικό διάλυμα 

ε όλα τα ωυτά εωαρμόςκθκε κρεπτικό διάλυμα με τθν ίδια ςφςταςθ θ οποία 

προςαρμόςκθκε ανάλογα ςτθν ποιότθτα του νεροφ αρδεφςεωσ. Θα πρζπει να 

αναωερκεί ότι τα δεδομζνα τθσ ςυςτάςεωσ του κρεπτικοφ διαλφματοσ αντλικθκαν 

από προθγοφμενα πειραματικά δεδομζνα υδροπονικισ καλλιζργειασ ρόκασ ςε 

κερμοκιπια του ΑΣΕΙ Καλαμάτασ, κακϊσ και από βιβλιογραωικά δεδομζνα.  

Θ θλεκτρικι αγωγιμότθτα διατθρικθκε ςτο 1.9-2.0mS/cm και το pH ςτο 5.8-6.0 με 

τθν ανάλογθ προςκικθ νιτρικοφ οξζοσ (πίνακασ 2). 

ΠΙΝΑΚΑ 2: φςταςθ νεροφ άρδευςθσ και κρεπτικοφ διαλφματοσ. 

 

τοιχείο 

φςταςθ νεροφ άρδευςθσ (ςε 

meq/l για τα μακροςτοιχεία και ςε 

μmol/l για τα μικροςτοιχεία) 

φςταςθ κρεπτικοφ διαλφματοσ (ςε 

meq/l για τα μακροςτοιχεία και ςε 

μmol/l για τα μικροςτοιχεία)  

NO3
- 0,00 11,14 

H2ΟP4
- - 1,14 

SO4
-- 2,25 2,92 

NH4
+ - 0,84 

Ca++ 5,11  6,82 

K+ 0,07 6,65 

Mg++ 2,63 2,78 

Νa+ 1,09 1,09 

Cl- 1,77 1,77 

Fe - 25,00 

Mn - 3,00 
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Zn 1,07 2,00 

B 5,56 20,00 

Cu - 0,75 

Mo - 0,50 

HCO3 

meq/L 

4,85 1,21 

Αγωγιμότθ

τα 

0,70dS/m 1,9-2,0 

pH 7,78 5,8-6,0 

 

*Οι αναλφςεισ πραγματοποιικθκαν ςτο Αγροτικό Ινςτιτοφτο Καλαμάτασ 

Χρθςιμοποιικθκαν τα  ακόλουκα λιπάςματα: νιτρικό αςβζςτιο, κειικό μαγνιςιο, 

κειικόκάλιο, νιτρικόκάλιο, ωωςωορικόμονοκάλιο, νιτρικι αμμωνία, χθλικόσςίδθροσ, 

κειικό μαγγάνιο, κειικόσ χαλκόσ, βόρακασ, μολυβδαινικό αμμϊνιο. 

Ο υπολογιςμόσ των ποςοτιτων των μακροςτοιχείων  πραγματοποιικθκε μζςω τθσ 

μετατροπισ των ςυγκεντρϊςεων (meq/l) ςε ςυγκεκριμζνεσ ποςότθτεσ λιπαςμάτων, 

ςε kg για τα ςτερεά και ςε l για τα υγρά. Σα κρεπτικά διαλφματα παραςκευάςκθκαν 

ςφμωωνα με τθ μζκοδο των Savvas και Adamides (1999).  

Για τθν παραςκευιτουκρεπτικοφ διαλφματοσ ακολουκικθκε θ εξισδιαδικαςία: 

α) Προςδιοριςμόσ των επικυμθτϊν ςυγκεντρϊςεων του κάκε ςτοιχείου ςτο 

κρεπτικό διάλυμα. 

β) Τπολογιςμόσ των ποςοτιτων που προςτίκενται ςτο νερό από κάκε λίπαςμα για  

τθν επίτευξθ των επικυμθτϊν ςυγκεντρϊςεων. 

γ) Παραςκευι μθτρικϊν (πυκνϊν) διαλυμάτων. 

δ) Παραςκευι αραιοφ κρεπτικοφ διαλφματοσ. 

ε) Ζλεγχοσ χαρακτθριςτικϊν κρεπτικοφ διαλφματοσ (αγωγιμότθτα, pH). 
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Σα κρεπτικά ςτοιχεία που απαιτικθκαν για τθν ανάπτυξθ και 

παραγωγιτωνωυτϊνειςάγονταν ςεδεξαμενι, από τα δοχεία πυκνϊνδιαλυμάτων 

(μθτρικάδιαλφματα). Σα μθτρικάδιαλφματα παραςκευάηονταν ζτςιϊςτε, τα διάωορα 

ιόντα που απαιτοφνταν για τθν ανάπτυξθ τωνωυτϊν να βρίςκονται ςτθν απαιτοφμενθ 

αναλογία μεταξφ τουσ και ακολουκοφςε αραίωςθμζχριτουόγκουτθσδεξαμενισ. 

Σα μθτρικάδιαλφματα παραςκευάηονταν ςε 3 δοχεία. Σο πρϊτοδοχείο (Α) 

περιείχετονιτρικό αςβζςτιο, μζροστθσ ποςότθτασ τουνιτρικοφ καλίου που 

απαιτοφνταν, τθνιτρικι αμμωνία και τοχθλικόςίδθρο. Σοδεφτεροδοχείο (Β) 

περιείχετοκειικό μαγνιςιο, το υπόλοιπο νιτρικόκάλιο, τοκειικόκάλιο, 

τοωωςωορικόμονοκάλιο και τα ιχνοςτοιχεία. Σοτρίτοδοχείο (Γ) περιείχετονιτρικόοξφ 

πουιταν απαραίτθτογια τθνδιόρκωςθτουpH. 

Θ ανάμιξθ και αραίωςθτων πυκνϊνδιαλυμάτων μετονερόγίνονταν ςεόλεστισ 

επεμβάςεισ μζςω τθσκεωαλισ τουςυςτιματοσ επιπλεφςεωσ. Ωςτόςο, τοpH και θ 

αγωγιμότθτα ελζγχονταν περιοδικάμεωορθτάόργανα (pHμετρο και αγωγιμόμετρο), 

για να διαςωαλιςτεί ότι βρίςκονται ςτα επικυμθτά επίπεδα. 

 

11.1.3. πορά-Σοποκζτθςθ των δίςκων 

Σο ωυτικό υλικό που χρθςιμοποιικθκε ανικε ςτον πλατφφυλλοβαςιλικό. Σα 

ςπζρματα ιταν τθσ εταιρείασ «Φυτοτεχνικι». Θ ςπορά πραγματοποιικθκε ςε δίςκουσ 

ςποράσ διογκωμζνθσ πολυςτερίνθσ (ωελιηόλ) 330  κζςεων. Οι κζςεισ των δίςκων 

πλθρϊκθκαν με τφρωθ τθσ εταιρείασ Klasman – DelimanGmbH όπου και 

πραγματοποιικθκε θ ςπορά (12/3/2014)(Εικόνα 26). τθν κάκε κζςθ εωαρμόηονταν 

2-3 ςπόρια(Εικόνα 27) και ακολοφκθςε αραίωςθ ςτο ςτάδιο των δφο πραγματικϊν 

ωφλλων(Εικόνα 33), 29 θμζρεσ από τθ ςπορά, (10/4/2014) και τοποκζτθςθ ςε δίςκουσ 

διογκωμζνθσ πολυςτερίνθσ (ωελιηόλ) των 84 κζςεων(Εικόνα 34). Θ τοποκζτθςθ των 

ωυτϊν ςτο ςφςτθμα τθσ βακειάσ επίπλευςθσ ζγινε ςτισ 7/5/2014 (61 θμζρεσ από τθ 

ςπορά)(Εικόνα 35). 

Καλλιζργεια ςτο ζδαφοσ 

Για τθν καλλιζργεια ςτο ζδαωοσ χρθςιμοποιικθκε υπαίκριοσ χϊροσ του ΣΕΙ 

Πελοποννιςου. Ζγινε προετοιμαςία του εδάωουσ με ωρζηα, ςτθ ςυνζχεια θ επιωάνεια 

διαςτρϊκθκε με μαφρο πλαςτικό (νάιλον) διπλισ όψθσ για τον περιοριςμό / ζλεγχο 
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των ηιηανίων(Εικόνα 38). Θ άρδευςθ πραγματοποιείτο με ςταλακτθωόρο αγωγό (4 l/h) 

αποςτάςεων 30 cm μεταξφ των ςταγόνων, τοποκετθμζνο άνω του καλφμματοσ. Σο 

πρωτόκολλο που τθρικθκε (ςποράσ, αραίωςθσ, και μεταωφτευςθσ ςτον αγρό) ιταντο 

ίδιο με αυτό τθσ βακειάσ επίπλευςθσ.  

 

11.2. Μετριςεισ 

Οι μετριςεισ αωοροφςαν τισ εξισ παραμζτρουσ: 

 Μζτρθςθ χλωροωφλλθσ (SPAD)(Εικόνα 41). 

Θμζτρθςθτθσχλωροωφλλθσζγινεμετοωορθτόόργανο Konica Minolta Sensing, 

Chlorophyll meter Spad – 502. Μετροφνταν το SPADςτα δφο πλιρωσ 

ςχθματιςμζνα ωφλλα από τθν κορυωι του ωυτοφ, απ’ όπου εξιχκθ ο μζςοσ 

όροσ για τθν πραγματοποίθςθ των ςτατιςτικϊν αναλφςεων.Οι μετριςεισ 

ξεκίνθςαν τθν 1θ Ιουνίου 2014 (81 θμζρεσ από τθ ςπορά) και ζλθξαν ςτισ 

9/7/2014. Οι μετριςεισ πραγματοποιικθκαν για 5 εβδομάδεσ. 

 Αρικμό παραγόμενων βλαςτϊν 

Οι μετριςεισ ξεκίνθςαν τθν 1θ Ιουνίου 2014 (81 θμζρεσ από τθ ςπορά) και 

ζλθξαν ςτισ 16/7/2014 (126 θμζρεσ από τθ ςπορά). Ζγιναν 6 μετριςεισ (~ανά 

εβδομάδα) 

 

11.3. τατιςτικι επεξεργαςία 

Θ ανάλυςθ τθσ παραλλακτικότθτασ και θ ςφγκριςθ των μζςων όρων 

πραγματοποιικθκε μζςω του προγράμματοσ Statistica10 (κριτιριο LSD ςε επίπεδο 

ςθμαντικότθτασ p=0,05). 
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11.4. Αποτελζςματα μετριςεων 

Ακολουκεί θ παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων: 

Πίνακασ 3: Επίδραςθ του ςυςτιματοσ καλλιζργειασ ςτον αρικμό παραγομζνων 

βλαςτϊν πλατφωυλλου βαςιλικοφ 

φςτθμα 1θ 2θ 3θ 4θ 5θ 6θ 

Βακειά 

επίπλευςθ 
7,40 a 13,07 a 25,53 a 31,34 a 37,20 36,47 

Ζδαφοσ 6,40 b 9,27 b 16,07 b 15,27 b 30,13 32,67 

Σιμζσ που ακολουκοφνται από το ίδιο λατινικό ςτθν ίδια ςτιλθ δεν διαωζρουν ςτατιςτικά ςθμαντικά 

ςφμωωνα με το κριτιριο Duncan (p=0,05) 

Από τον πίνακα 3 διαπιςτϊνεται πωσ τα ωυτά ςτθ βακειά επίπλευςθ παράγουν 

μεγαλφτερο αρικμό βλαςτϊν από αυτά τθσ καλλιζργειασ ςτο ζδαωοσ για τισ 4 πρϊτεσ 

εβδομάδεσ καταγραωϊν, αλλά ςτθ ςυνζχεια (5θ και 6θ εβδομάδα) διαπιςτϊνεται πωσ 

τα δφο ςυςτιματα δεν επιδροφν ςτον αρικμό των παραγόμενων βλαςτϊν. 

Πίνακασ 4: Επίδραςθ του ςυςτιματοσ καλλιζργειασ ςτθν χλωροωφλλθ 

φςτθμα 1θ 2θ 3θ 4θ 5θ 

Βακειά 

επίπλευςθ 
39,43 b 37,76 b 38,91 b 39,36 b 40,74 

Ζδαφοσ 44,20 a 40,77 a 41,70 a 41,30 a 39,47 

Σιμζσ που ακολουκοφνται από το ίδιο λατινικό ςτθν ίδια ςτιλθ δεν διαωζρουν ςτατιςτικά ςθμαντικά 

ςφμωωνα με το κριτιριο Duncan (p=0,05) 

Από τθν παρατιρθςθ του πίνακα 4 διαπιςτϊνεται πωσ για τισ πρϊτεσ 4 εβδομάδεσ, 

το ςφςτθμα τθσ καλλιζργειασ ςτο ζδαωοσ υπερζχει αυτοφ τθσ βακειάσ επίπλευςθσ. 

Σθν τελευταία εβδομάδα καταγραωισ του SPADδεν διαπιςτϊνεται ςτατιςτικϊσ 

ςθμαντικι διαωορά μεταξφ των δφο ςυςτθμάτων ωσ προσ τθ χλωροωφλλθ. 
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11.5. υηιτθςθ – ςυμπεράςματα 

Με δεδομζνθ τθν εξάπλωςθ τθσ καλλιζργειασ αρωματικϊν ωυτϊν, ο βαςιλικόσ 

παρουςιάηει ιδιαίτερο εμπορικό ενδιαωζρον ςε ζνα ςφςτθμα παραγωγισ εκτόσ 

εδάωουσ, όπωσ θ βακειά επίπλευςθ. Σο ζδαωοσ ωσ καλλιεργθτικό ςφςτθμα ωζρει 

αδυναμίεσ που ςχετίηονται με αςκζνειεσ, εχκροφσ και ηιηάνια Θ καλλιζργεια ςε ζνα 

ςφςτθμα όπωσ αυτά των εκτόσ εδάωουσ και ςυγκεκριμζνα τθσ βακειάσ επίπλευςθσ κα 

πρζπει να εξετάηεται κατά περίπτωςθ και καλλιζργεια ςε ςχζςθ με το ζδαωοσ 

αναωορικά με το οικονομικό αποτζλεςμα. ίγουρα το αρχικό κόςτοσ εγκατάςταςθσ 

δρα αναςταλτικά ςτθν απόωαςθ επιλογισ ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ παραγωγισ, αλλά 

ςτθν περίπτωςθ τθσ εξζταςθσ του ςυνόλου των ειςροϊν, κα μποροφςε κανείσ να 

αλλάξει γνϊμθ.  

Θ καλλιζργεια του βαςιλικοφ και άλλων αρωματικϊν – ωαρμακευτικϊν ωυτϊν, 

είναι ιδιαίτερα διαδεδομζνθ ςτο εξωτερικό, με ςυςτιματα  εκτόσ εδάωουσ και πιο 

ςυγκεκριμζνα αυτό τθσ βακειάσ επίπλευςθσ. τθ χϊρα μασ δεν ζχει γίνει ακόμθ 

ευρζωσ γνωςτό λόγω διςταγμοφ των παραγωγϊν, κυρίωσ όςον αωορά το κόςτοσ, 

αλλά και ελλείψει ξεκάκαρων τεχνικϊν οδθγιϊν για τθν παραγωγι του με το εν λόγω 

ςφςτθμα καλλιζργειασ (Παναγοποφλου, 2015). 

ε πειράματα που ζχουν γίνει και ςτο παρελκόν, ζχει δειχκεί πωσ ο βαςιλικόσ 

προςαρμόηεται επαρκϊσ ςτο εν λόγω ςφςτθμα με τθν παραγωγι να αυξάνεται 

ανάλογα με τθν πυκνότθτα ωυτεφςεϊσ του (Maboko&DuPlooy , 2013, Παναγοποφλου, 

2015)  

Για τθν εξακρίβωςθ τθσ παραγωγικότθτάσ του υπό τισ δεδομζνεσ ςυνκικεσ ςτθ 

χϊρα, πραγματοποιικθκε πείραμα ςφγκριςθσ των καλλιεργθτικϊν ςυςτθμάτων τθσ 

βακειάσ επίπλευςθσ και τθσ καλλιζργειάσ του ςτο ζδαωοσ, ϊςτε να γίνει μια ςφγκριςθ 

ςε παραγωγικά χαρακτθριςτικά του βαςιλικοφ. τθν παροφςα εργαςία ςκοπόσ ιταν 

να ςυγκρικεί ο παραγόμενοσ αρικμόσ βλαςτϊν  και θ χλωροωφλλθ με το δείκτθ SPAD. 

 Από τα αποτελζςματα διαπιςτϊκθκε πωσ για τθν ίδια πυκνότθτα ωφτευςθσ (~45 Χ 

45 εκ ι ~ 5 ωυτά ·m-1), τα δφο ςυςτιματα, δεν διαωζρουν προσ τα τζλθ του 

πειράματοσ ςτα υπό μελζτθ χαρακτθριςτικά.  
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Πιο ςυγκεκριμζνα, το ςφςτθμα τθσ βακειάσ επίπλευςθσ ωαίνεται πωσ υπερτερεί ςε 

αρικμό παραγόμενων βλαςτϊν μζχρι τθν 4θ εβδομάδα. τθ ςυνζχεια, και μζχρι το 

τζλοσ των παρατθριςεων δεν παρουςιάηεται διαωοροποίθςθ μεταξφ των δφο 

ςυςτθμάτων. 

Αναωορικά με τθ μζτρθςθ τθσ χλωροωφλλθσ (SPAD) το ςφςτθμα του εδάωουσ, 

παρουςιάηεται να ζχει μεγαλφτερεσ τιμζσ μζχρι τθν 3θ εβδομάδα παρατθριςεων, ενϊ 

ςτθ ςυνζχεια δεν ςθμειϊνεται διαωορά μεταξφ των δφο ςυςτθμάτων. 

Αναωορικά με τον αρικμό των βλαςτϊν, θ υπεροχι του ςυςτιματοσ τθσ βακειάσ 

επίπλευςθσ, ωαίνεται από τθν αρχι των παρατθριςεων. Θ αλλαγι τθσ κατάςταςθσ 

μπορεί να οωείλεται ςε πικανι όψιμθ παραγωγι πλαγίων βλαςτϊν από το ςφςτθμα 

του εδάωουσ ι και από τθν υςτζρθςθ του ςυςτιματοσ τθσ βακειάσ επίπλευςθσ, το 

οποίο και αντιμετϊπιςε προβλιματα ςθψιρριηιϊν, επιβραδφνοντασ τθν παραγωγι 

πλαγίων βλαςτϊν. Αναωορικά με τθ χλωροωφλλθ (SPAD) θ υπεροχι του ςυςτιματοσ 

του εδάωουσ ζναντι τθσ βακειάσ επίπλευςθσ ςτο μεγαλφτερο μζροσ των μετριςεων 

(1θ μζχρι 3θ εβδομάδα) δείχνει πωσ οι επικρατοφςεσ ςυνκικεσ για τθν περίοδο υπό 

εξζταςθ ευνόθςαν το ςφςτθμα του εδάωουσ ζναντι αυτοφ τθσ βακειάσ επίπλευςθσ.  

Αναωορικά λοιπόν με τα δφο ςυςτιματα, πρζπει βζβαια να ςθμειωκοφν τα εξισ: 

 Είναι ανάγκθ να γίνει μια πιο πλιρθσ χωρικά και χρονικά δοκιμι, για να 

εξεταςτείτο ενδεχόμενο τθσ παραλλακτικότθτασ των αποτελεςμάτων. 

 Πρζπει να εξεταςκεί θ ςφςταςι του αναωορικά με τθν περιεκτικότθτά ςε 

μακροςτοιχεία και ιχνοςτοιχεία και ιδιαίτερα αναωορικά με τα νιτρικά ιόντα για τα 

οποία εξακολουκεί και υπάρχει μια αυξθμζνθ ευαιςκθςία, παρά τισ ζντονα 

οξειδωτικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτθ χϊρα (αυξθμζνεσ τιμζσ κερμοκραςίασ) 

(Παναγοποφλου 2015). 

 Θ ςφγκριςθ πρζπει να επεκτακεί ςε ποςοτικά και ποιοτικά χαρακτθριςτικά 

όπωσ θ παραγωγι ανά μονάδα επιωάνειασ και τθν  περιεκτικότθτά του ςε αικζρια 

ζλαια. Εκτιμάται πωσ αυτά κα είναι περιςςότερα ςτθν περίπτωςθ τθσ καλλιζργειασ 

ςτο ζδαωοσ ςε ςχζςθ με τθν υδατοκαλλιζργεια, αλλά πικανά αυτό να ιςοςτακμίηεται 

με τον (αναμενόμενο) μεγαλφτερο όγκο παραγωγισ ςτθν περίπτωςθ τθσ βακειάσ 

επίπλευςθσ.  
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 Θα πρζπει να πραγματοποιθκεί και μια οικονομοτεχνικι ανάλυςθ των 

χρθςιμοποιοφμενων ειςροϊν για να εξαχκεί ζνα αςωαλζσ ςυμπζραςμα ςχετικά με το 

οικονομικό ενδιαωζρον τθσ εωαρμογισ του ςυςτιματοσ βακειάσ επίπλευςθσ ςτθν 

παραγωγι βαςιλικοφ. 
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http://www.agronomist.gr/%CF%86%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE/12171-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%AD%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8E%CE%B4%CE%B7-%CE%BB%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC/item
http://www.agronomist.gr/%CF%86%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE/12171-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%AD%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8E%CE%B4%CE%B7-%CE%BB%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC/item
http://www.agronomist.gr/%CF%86%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE/12171-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%AD%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8E%CE%B4%CE%B7-%CE%BB%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC/item
http://www.agronomist.gr/%CF%86%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE/12171-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%AD%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8E%CE%B4%CE%B7-%CE%BB%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC/item
http://www.agronomist.gr/%CF%86%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE/12171-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%AD%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8E%CE%B4%CE%B7-%CE%BB%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC/item
http://www.agronomist.gr/%CF%86%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE/12171-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%AD%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8E%CE%B4%CE%B7-%CE%BB%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC/item
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(Διαδίκτυο 17): 

http://www.xn--

mxafppjagg8a.gr/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-

%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9-

%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82/

%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-

%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9

%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D 

 

(Διαδίκτυο 18):www.1169.syzefxis.gov.gr/syn/3/polusiou.doc 

(Διαδίκτυο 19):http://www.hydroponics.teikal.gr/index.php/plhroforiako-yliko/16-

ydroponiko-systima-epipleysews-mia-apotelesmatiki-kai-filiki-pros-to-perivallon-

methodos-kalliergeias-fyllwdwn-laxanikwn 

(Διαδίκτυο 20):http://www.loukfarm.gr/hydro.php?jobID=13&lang=gr#whatsnew 

(Διαδίκτυο 21):http://www.ekk.aua.gr/media.php?file=lib/118.pdf 

 

http://www.plantprotection.hu/modulok/gorog/paprika/bigtrips01.htm 

 

(Διαδίκτυο 22 ): 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=hom

e.showFile&rep=file&fil=ECOPEST_Pest_Control_Instructions.pdf 

(Διαδίκτυο 23 ): 

www.plantprotection.hu/modulok/gorog/tomato/biglateblight01.htm 

(Διαδίκτυο 24 ): 

 http://www.plantprotection.hu/modulok/gorog/tomato/biglateblight02.htm 

(Διαδίκτυο 25): 

http://www.plantprotection.hu/modulok/gorog/tomato/biglateblight03.htm 

(Διαδίκτυο 26 ): 

http://www.plantprotection.hu/modulok/gorog/tomato/biglateblight04.htm(Διαδίκτυο 

27): 

http://www.plantprotection.hu/modulok/gorog/tomato/biglateblight05.htm 

(Διαδίκτυο 28): 

http://www.plantprotection.hu/modulok/gorog/paprika/thrips_pap.htm 

http://www.���������.gr/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D
http://www.���������.gr/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D
http://www.���������.gr/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D
http://www.���������.gr/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D
http://www.���������.gr/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D
http://www.���������.gr/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D
http://www.���������.gr/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D
http://www.1169.syzefxis.gov.gr/syn/3/polusiou.doc
http://www.hydroponics.teikal.gr/index.php/plhroforiako-yliko/16-ydroponiko-systima-epipleysews-mia-apotelesmatiki-kai-filiki-pros-to-perivallon-methodos-kalliergeias-fyllwdwn-laxanikwn
http://www.hydroponics.teikal.gr/index.php/plhroforiako-yliko/16-ydroponiko-systima-epipleysews-mia-apotelesmatiki-kai-filiki-pros-to-perivallon-methodos-kalliergeias-fyllwdwn-laxanikwn
http://www.hydroponics.teikal.gr/index.php/plhroforiako-yliko/16-ydroponiko-systima-epipleysews-mia-apotelesmatiki-kai-filiki-pros-to-perivallon-methodos-kalliergeias-fyllwdwn-laxanikwn
http://www.loukfarm.gr/hydro.php?jobID=13&lang=gr#whatsnew
http://www.ekk.aua.gr/media.php?file=lib/118.pdf
http://www.plantprotection.hu/modulok/gorog/paprika/bigtrips01.htm
http://www.plantprotection.hu/modulok/gorog/tomato/biglateblight01.htm
http://www.plantprotection.hu/modulok/gorog/tomato/biglateblight02.htm
http://www.plantprotection.hu/modulok/gorog/tomato/biglateblight03.htm
http://www.plantprotection.hu/modulok/gorog/tomato/biglateblight03.htm
http://www.plantprotection.hu/modulok/gorog/tomato/biglateblight03.htm
http://www.plantprotection.hu/modulok/gorog/tomato/biglateblight05.htm
http://www.plantprotection.hu/modulok/gorog/paprika/thrips_pap.htm
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13. Παράρτθμα 

Ακολουκοφν ωωτογραωίεσ – ςτιγμιότυπα από τθ διαξαγωγι του πειράματοσ. 

 

 

Εικόνα 26: Σφρφθ 

 

 

Εικόνα 27: 3 – 5 ςπόροι ςε κάκε διαμζριςμα 

 

Εικόνα 28: πότιςμα με μικρόεκτοξευτιρεσ 



 
 
 

63 
 

 

Εικόνα 29: Λεπτομζρεια από τθν υδρονζφωςθ (άρδευςθ) 

Μετά από πζντε θμζρεσ 

 

Εικόνα 30: Φφτρωμα ςπόρων 

Μετά από δεκαζξι θμζρεσ 

 

Εικόνα 31: τάδιο κοτυλθδόνων 
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Εικόνα 32:Μετά από είκοςι πζντε θμζρεσ 

 

Εικόνα 33:Μετά από είκοςι οκτϊ θμζρεσ 

 

Εικόνα 34:Μετά από ςαράντα οκτϊ θμζρεσ 
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Εικόνα 35: Μεταφφτευςθ ςε βακειά επίπλευςθ 

 

Εικόνα 36: Μεταφφτευςθ ςτθ βακειά επίπλευςθ 

 

 

Εικόνα 37: Λεπτομζρεια από τθν μεταφφτευςθ ςτθν βακειά επίπλευςθ 
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Εικόνα 38: Σοποκζτθςθ γεωυφάςματοσ και αρδευτικοφ ςυςτιματοσ 

 

 

Εικόνα 39: Άρδευςθ με διάλυμα από τθν βακειά επίπλευςθ 

 

Εικόνα 40:Μετά από εξιντα οκτϊ θμζρεσ 
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Εικόνα 41: Μετά από ογδόντα πζντε θμζρεσ μζτρθςθ spad 

 

 

 


