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Η ελαφρόπετρα (κοινό όνομα του ορυκτού 

κίσσηρη) είναι ένα χημικά αδρανές, αργιλοπυριτικό,

ηφαιστειογενές ορυκτό με εκτεταμένο πορώδες, 

το οποίο προκύπτει από την απότομη ψύξη της 

ηφαιστειακής λάβας. Το πορώδες σχηματίζεται 

όταν εξέρχεται λάβα στην επιφάνεια της γης 

κάτω από συνθήκες υψηλής πίεσης ύστερα από 

μία ηφαιστειακή έκρηξη. Η εξερχόμενη λάβα 

ψύχεται πολύ γρήγορα, ενώ ταυτόχρονα η πίεση 

πέφτει απότομα με συνέπεια να μειώνεται η 

διαλυτότητα των αερίων που περιέχει, οπότε 

καθώς αυτά τείνουν να διαφύγουν, σχηματίζουν 

φυσαλίδες. Καθώς η λάβα στερεοποιείται λόγω 

της ταχύτατης μείωσης της θερμοκρασίας της, 

οι φυσαλίδες των αερίων που παραμένουν μέσα 

στη μάζα της δημιουργούν ασυνέχειες στη στερεά 

φάση, οι οποίες συνιστούν το πορώδες της. Η 

ελαφρόπετρα εξορύσσεται σε μορφή τεμαχίων 

μικρότερου ή μεγαλύτερου μεγέθους και μέσω 

του κοσκινίσματος μπορούν να ληφθούν διάφορα 

κοκκομετρικά κλάσματα. Η ελαφρόπετρα είναι 

ένας απόλυτα φυσικός πόρος που μετατρέπεται 

καθημερινά σε όλο τον κόσμο σε ποιοτική βιομη-

χανική λύση προστιθέμενης αξίας. Εξυπηρετεί ένα

ευρύ φάσμα εφαρμογών εκσυγχρονίζοντας δραστη-

ριότητες της καθημερινής μας ζωής όπως η 

στέγαση, η μετακίνηση, η διατροφή, η ένδυση κ.ά.

Στην Ελλάδα η ελαφρόπετρα εξορύσσεται από την

εταιρεία ΛΑΒΑ Μεταλλευτική & Λατομική ΑΕ στη 

νησίδα Γυαλί που βρίσκεται μεταξύ της Κω και της

Νισύρου. Η ελαφρόπετρα διατίθεται από την εταιρεία 

χωρίς καμία χημική επεξεργασία τόσο στην εγχώρια 

όσο και στις διεθνείς αγορές. Η ελαφρόπετρα 

ως φυσική πρώτη ύλη βρίσκει - μεταξύ άλλων - 

εφαρμογή και ως υπόστρωμα υδροπονικών καλ-

λιεργειών με άριστα αποτελέσματα καθώς έχει 

επιδείξει άψογη καλλιεργητική συμπεριφορά 

και αυξημένες αποδόσεις στις θερμοκηπιακές 

καλλιέργειες, στις οποίες χρησιμοποιείται.

O παρών οδηγός χρήσης της ελαφρόπετρας 

agroLAVA ως υποστρώματος σε υδροπονικές 

καλλιέργειες συντάχθηκε στο πλαίσιο του ερευνη-

τικού προγράμματος συνεργασίας της εταιρίας 

ΛΑΒΑ με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για 

την “Ανάπτυξη ορθών γεωργικών πρακτικών για 

την καλλιέργεια κηπευτικών σε ελαφρόπετρα και 

διάδοσή τους στην καλλιεργητική πράξη”.  

O Oδηγός Χρήσης απευθύνεται σε παραγωγούς 

που καλλιεργούν ή ενδιαφέρονται να καλ-

λιεργήσουν  στο μέλλον σε ελαφρόπετρα και 

παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την ορθή 

χρήση του υποστρώματος agroLAVA. Oι οδηγίες 

που δίνονται στον Oδηγό έχουν συνταχθεί από τον 

επιστημονικό υπεύθυνο του προαναφερόμενου 

ερευνητικού έργου Αναπληρωτή Καθηγητή του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Δημήτρη 

Σάββα και την επιστημονική του ομάδα. 

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εισαγωγή

1. Τι είναι η ελαφρόπετρα

2.  Υπόστρωμα ελαφρόπετρας για υδροπονικές  
καλλιέργειες agroLAVA

Στην ελληνική αγορά η ελαφρόπετρα κατάλληλης κοκκομετρίας που προορίζεται για υδροπονική 
καλλιέργεια διατίθεται από την ΛΑΒΑ Μεταλλευτική & Λατομική Α.Ε με την εμπορική ονομασία agroLAVA.
Το agroLAVA είναι το μοναδικό φυσικό ελληνικό υπόστρωμα υδροπονίας και έχει τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά: 

•  Παρουσιάζει αποδεδειγμένα μειωμένο κίνδυνο 
προσβολών από εδαφογενή παθογόνα σε 
σύγκριση με άλλα υποστρώματα

•  Η δομή του δεν υποβαθμίζεται κατά τη 

διάρκεια της καλλιέργειας, οπότε μπορεί να 
ξαναχρησιμοποιηθεί για αρκετές καλλιεργητικές 
περιόδους

•  Είναι απολύτως φυσικό υλικό που δεν υφίσταται 
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2.1. Σάκος φύτευσης agroLAVA 

O σάκος φύτευσης agroLAVA είναι κατασκευα-

σμένος από ειδικό πλαστικό υλικό 3-coex film 

πάχους 170 μικρών. Είναι διπλής όψεως (λευκός 

εξωτερικά και μαύρου χρώματος εσωτερικά με 

σκοπό να παρεμποδίζεται πλήρως η διέλευση 

φωτός στο εσωτερικό του), παρέχει προστασία 

UV και έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 3 ετών. 

O σάκος φύτευσης agroLAVA περιέχει 21 λίτρα 

ελαφρόπετρας και έχει τις εξής διαστάσεις: Μήκος 

1m, Πλάτος 17cm, Ύψος 16cm. 

O σχεδιασμός του σάκου έγινε σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που υπέδειξε ομάδα επιστημόνων 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στα 
πλαίσια σχετικού ερευνητικού προγράμματος 
ώστε να καλύπτονται αποτελεσματικά όλες οι 
ανάγκες των φυτών και να βελτιστοποιείται η 
παροχή νερού και αέρα στις ρίζες τους κατά τη 
διάρκεια χρήσης του σάκου. Δεν απαιτούνται 
ειδικές συνθήκες αποθήκευσης του σάκου. Πριν 
τη χρήση του συνιστάται η αποθήκευσή του σε 
στεγασμένο χώρο.

καμία βιομηχανική επεξεργασία
•  Εξασφαλίζει ιδανική ισορροπία αέρα/νερού στη 

ρίζα των φυτών
•  Είναι χημικά αδρανές υλικό με αποτέλεσμα η 

θρέψη του φυτού να ελέγχεται πλήρως
•  Διαβρέχεται πολύ εύκολα όταν πρόκειται να 

ξαναχρησιμοποιηθεί
•  Απορρίπτεται μετά τη χρήση του χωρίς να 

δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον
•  Έχει σταθερή ποιότητα και απόλυτη καθαρότητα 

εξαιτίας της ομοιογένειας του κοιτάσματος 

ελαφρόπετρας

Το agroLAVA χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα υδρο-
πονικών καλλιεργειών κηπευτικών και ανθοκομικών 
φυτών και διατίθεται:
α) σε ειδικούς σάκους ανάπτυξης έτοιμους προς 
απ’ ευθείας φύτευση για καλλιέργεια σε σάκους 
και β) σε μεγασάκους (big bags) για καλλιέργεια σε 
χύδην ελαφρόπετρα τοποθετημένη σε κανάλια.

2.2. Μεγασάκος (big bag) agroLAVA  

O μεγασάκος agroLAVA περιέχει 1.000 λίτρα ελαφρόπετρας και έχει τις εξής διαστάσεις: Μήκος 90cm, 

Πλάτος 90cm, Ύψος 115cm. Χρησιμοποιείται για καλλιέργειες εκτός εδάφους σε κανάλια υδροπονίας 

γεμισμένα με υπόστρωμα ελαφρόπετρας. 

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
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3.1 Ισοπέδωση εδάφους θερμοκηπίου

3.2  Κάλυψη του εδάφους με ασπρόμαυρο φύλλο 

πλαστικού πολυαιθυλενίου (με τη λευκή επιφά-

      νεια από πάνω)

3.3  Τοποθέτηση πλακών διογκωμένης πολυστερί-

νης πάνω στο δάπεδο του θερμοκηπίου ή 

καναλιών υδροπονίας (υδρορροών) που συλ-

λέγουν την απορροή

3.4  Τοποθέτηση των σάκων μέσα στο θερμοκήπιο, 

πάνω στις πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης ή

μέσα σε υδρορροές. Oι υδρορροές είναι απαραί-

τητες στην περίπτωση κλειστών συστημάτων 

αλλά συνιστώνται και στα ανοιχτά συστήματα 

για πιο αποτελεσματική απομάκρυνση των 

απορροών εκτός του θερμοκηπίου.

3.5  Στην πάνω επιφάνεια των σάκων δημιουργού-

νται ανοίγματα για να μεταφυτευθούν τα 

σπορόφυτα. Τα ανοίγματα έχουν διαστάσεις 

ανάλογες με το μέγεθος των κύβων ανάπτυξης 

των σποροφύτων στο σπορείο.

3.6  Εγκατάσταση συστήματος άρδευσης το οποίο

συνήθως φέρει έναν ή δύο σταλάκτες ανά φυτό.

Oι σταλάκτες που διανέμουν το θρεπτικό 

διάλυμα στα φυτά στερεώνονται με ειδικές 

λόγχες στα ανοίγματα που έχουν δημιου-

ργηθεί στην πάνω επιφάνεια του σάκου για τη 

φύτευση των σποροφύτων, ώστε το θρεπτικό 

διάλυμα να πέφτει κοντά στο λαιμό του 

φυτού.

3.7  Έναρξη λειτουργίας της κεφαλής υδρολίπανσης

και πότισμα της ελαφρόπετρας μέσω του 

συστήματος άρδευσης μέχρι να φτάσει σε 

κατάσταση κορεσμού.

3. Εγκατάσταση καλλιέργειας θερμοκηπίου  
    σε σάκους agroLAVA
Τα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την εγκατάσταση καλλιέργειας με υπόστρωμα 

ελαφρόπετρας agroLAVA στο θερμοκήπιο είναι τα εξής:
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3.8  Μία ημέρα μετά τον κορεσμό του 

υποστρώματος με θρεπτικό διάλυμα, τα φυτά 

μεταφυτεύονται στα ανοίγματα που έχουν 

δημιουργηθεί στην πάνω επιφάνεια των 

σάκων. Η φύτευση γίνεται με εισαγωγή του 

μεγαλύτερου μέρους των κύβων ανάπτυξης 

των σποροφύτων μέσα στην ελαφρόπετρα.

3.9  Μόλις τελειώσει η μεταφύτευση, ανοίγονται 

σχισμές αποστράγγισης  στο κάτω μέρος των 

σάκων με ένα ξυράφι, με στόχο την απορροή 

του πλεονάζοντος θρεπτικού διαλύματος 

που δεν μπορεί να συγκρατηθεί από το 

υπόστρωμα μετά από κάθε πότισμα. 

3.10  Oι σχισμές μπορούν να είναι είτε οριζόντιες, 

είτε κάθετες, είτε λοξές και γίνονται στο 

μεσοδιάστημα μεταξύ δύο φυτών καθώς και 

στο κατώτερο άκρο του σάκου. Oι σχισμές 

αποστράγγισης ανοίγονται μόνο από τη μία 

πλευρά των σάκων. 

3.11  Στην περίπτωση που τα φυτά είναι 

τοποθετημένα σε διπλές γραμμές και δεν 

έχει γίνει εγκατάσταση για τη συλλογή των 

απορροών, τα ανοίγματα χαράσσονται από 

την εσωτερική πλευρά των σάκων και όχι 

προς τους διαδρόμους.

3.12  Το μήκος των σχισμών κυμαίνεται από 2-4 

cm. Η χάραξη τους  γίνεται ή καταλήγει μέχρι 

τον πυθμένα των σάκων. 

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
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4.1 Ισοπέδωση του θερμοκηπίου

4.2  Κάλυψη του εδάφους με φύλλο πλαστικού 
πολυαιθυλενίου λευκού χρώματος

4.3  Τοποθέτηση καναλιών υδροπονίας στο 
θερμοκήπιο. Τα κανάλια τοποθετούνται είτε 
πάνω στο δάπεδο του θερμοκηπίου όταν 
η καλλιέργεια αναπτύσσεται σε ύψος (π.χ. 
τομάτα) και το θερμοκήπιο δεν είναι πολύ 
ψηλό, είτε σε υπερυψωμένα υποστηρίγματα 
όταν δεν υπάρχει περιορισμός στην κατά 
ύψος ανάπτυξη των φυτών, προκειμένου να 
διευκολύνονται οι καλλιεργητικές εργασίες.

4.4  Τα κανάλια συνήθως έχουν πλάτος 15-40 cm, 
ύψος 15-20 cm και μήκος που εξαρτάται από 
τις διαστάσεις του θερμοκηπίου. Τα στενότερα 
κανάλια (15 - 25 cm) χρησιμοποιούνται για 
φύτευση σε μονή γραμμή, ενώ τα φαρδύτερα 
κανάλια (> 25 cm) χρησιμοποιούνται για 
φύτευση σε διπλές ή πολλαπλές γραμμές. 

4.5  Τα μεγάλου μεγέθους φυτά, όπως η τομάτα 
και το αγγούρι, μπορούν να φυτεύονται τόσο 
σε μονή όσο και σε διπλή γραμμή σε κάθε 
κανάλι.     

4.6  Αντίθετα, για τα μικρού μεγέθους φυτά (π.χ. 
μαρούλι, ρόκα) τα οποία φυτεύονται σε 
διπλές ή πολλαπλές γραμμές, απαιτούνται 
φαρδιά κανάλια. 

4.7  Γέμισμα των καναλιών με ελαφρόπετρα από 
σάκους agroLAVA (κοκκομετρία 0-8 mm) σε 
ύψος 15-20 cm.

4.  Εγκατάσταση καλλιέργειας θερμοκηπίου  
σε χύδην agroLAVA 

Βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την εγκατάσταση καλλιέργειας με υπόστρωμα χύδην 

ελαφρόπετρα agroLAVA στο θερμοκήπιο:
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4.8  Ακολουθεί η εγκατάσταση του συστήματος 
στάγδην άρδευσης για παροχή θρεπτικού 
διαλύματος στα φυτά. Όταν η φύτευση γίνεται 
σε κανάλια γεμισμένα με ελαφρόπετρα, το 
σύστημα άρδευσης συνιστάται να απαρτίζεται 
από σωλήνες με ενσωματωμένους σταλάκτες 
το οποίο έχει σημαντικά χαμηλότερο κόστος 
από τα συστήματα άρδευσης με σταλάκτες 
τύπου μικροσωλήνα (spaghetti tubes). 
Oι αποστάσεις των σταλακτών πάνω στο 
σωλήνα άρδευσης πρέπει ν’ αντιστοιχούν 
στις αποστάσεις των φυτών κατά μήκος κάθε 
γραμμής φύτευσης. 

 

4.9    Για να μην δημιουργείται πρόβλημα ανομοιό-
μορφης υγρασίας κατά μήκος των γραμμών 
φύτευσης λόγω της κλίσης, συνιστάται η 
χρησιμοποίηση καναλιών με διπλό πυθμένα. 
Άλλοι τρόποι διασφάλισης ομοιόμορφης 
υγρασίας κατά μήκος των καναλιών είναι 
α) η δημιουργία οπών αποστράγγισης στον 
πυθμένα του καναλιού σε αποστάσεις 
2-4 m κατά μήκος του, οι οποίες πρέπει 
να συνοδεύονται από ένα υπόγειο δίκτυο 
αποστράγγισης ή β) η τοποθέτηση μίας 
στρώσης χονδρόκοκκης ελαφρόπετρας (2-
10 mm) ύψους 2-3 cm στον πυθμένα των 
καναλιών. 

4.10  Διαβροχή της ελαφρόπετρας με θρεπτικό 
διάλυμα το οποίο παρέχεται μέσω της 
κεφαλής υδρολίπανσης. Το υπόστρωμα 
διαβρέχεται με θρεπτικό διάλυμα μέχρι 
να φτάσει στον πλήρη κορεσμό. Σε αυτό 
το στάδιο τα κανάλια πρέπει να μην έχουν 
δυνατότητα στράγγισης, ώστε η υγρασία 
μέσα στο υπόστρωμα να μπορεί να φτάσει 
στον κορεσμό.

4.11  Μία ημέρα μετά τον κορεσμό του 
υποστρώματος με θρεπτικό διάλυμα, τα 
φυτά μεταφυτεύονται μαζί με τους κύβους 
φύτευσης τους στις τελικές τους θέσεις πάνω 
στο υπόστρωμα. Κατά κανόνα η μεταφύτευση 
γίνεται με μερική ή πλήρη εισαγωγή του 
κύβου μέσα στην ελαφρόπετρα

4.12  Μετά τη μεταφύτευση των σποροφύτων, 
απελευθερώνεται η έξοδος του διαλύματος 
απορροής στο κατώτερο άκρο του καναλιού 
ή όπου αλλού υπάρχει πρόβλεψη για 
απομάκρυνση των απορροών, ώστε να 
στραγγίσει η ελαφρόπετρα και η υγρασία στο 
εσωτερικό της να φτάσει στο επίπεδο της 
υδατοϊκανότητας.  
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Η ελαφρόπετρα agroLAVA είναι ένα χημικά αδρανές 
υπόστρωμα καλλιέργειας. Συνεπώς, η σύνθεση 
των θρεπτικών διαλυμάτων που παρέχονται στις 
καλλιέργειες σε ελαφρόπετρα agroLAVA είναι 
παρόμοια με αυτή που συνιστάται και για άλλα 
χημικά αδρανή υποστρώματα. Δεν υπάρχει δηλαδή 
κάποια ιδιαιτερότητα όσον αφορά τη θρέψη 
των φυτών όταν ως υπόστρωμα χρησιμοποιείται 
ελαφρόπετρα agroLAVA. Γενικά τα θρεπτικά 
διαλύματα που χρησιμοποιούνται για τη θρέψη 
των φυτών στις καλλιέργειες σε ελαφρόπετρα 
πρέπει να είναι πλήρη, δηλαδή να περιέχουν όλα 
τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά, 
εκτός από τον άνθρακα που προσλαμβάνεται 
από τα φύλλα μέσω της φωτοσύνθεσης. Από 
τα στοιχεία αυτά, ορισμένα είναι απαραίτητα 
σε μεγάλες ποσότητες και ονομάζονται 
μακροστοιχεία ενώ κάποια άλλα είναι απαραίτητα 
μόνο σε ίχνη, δηλαδή σε πολύ μικρότερες 
ποσότητες σε σχέση με τα μακροστοιχεία και γι’ 
αυτό ονομάζονται ιχνοστοιχεία. Τα μακροστοιχεία 
που προστίθενται στα θρεπτικά διαλύματα είναι το 
άζωτο (N), ο φώσφορος (P), το θείο (S), το κάλιο 
(K), το ασβέστιο (Ca) και το μαγνήσιο (Mg), ενώ 
τα ιχνοστοιχεία είναι ο σίδηρος (Fe), το μαγγάνιο 
(Mn), ο ψευδάργυρος (Zn), ο χαλκός (Cu), το βόριο 
(B) και το μολυβδαίνιο (Mo).

Κατά κανόνα, το άζωτο προστίθεται σε μορφή 
νιτρικού ασβεστίου, νιτρικού καλίου, νιτρικής 
αμμωνίας και νιτρικού οξέος. Μέσω του νιτρικού 
ασβεστίου καλύπτονται επιπλέον και οι ανάγκες 
των φυτών σε ασβέστιο, ενώ μέσω του νιτρικού 
καλίου καλύπτεται μέρος των αναγκών των φυτών 
σε κάλιο. Η χορήγηση μέρους του αζώτου σε 
μορφή νιτρικής αμμωνίας αποσκοπεί κυρίως στη 
διατήρηση του επιθυμητού pH στο περιβάλλον 
των ριζών μετά τη χορήγηση του θρεπτικού 
διαλύματος στα φυτά. Η χρήση νιτρικού οξέως είναι 
αναγκαία για τη ρύθμιση του pH του θρεπτικού 
διαλύματος κατά την παρασκευή του στην κεφαλή 
υδρολίπανσης, δηλαδή πριν χορηγηθεί στα φυτά. 
Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις, κυρίως όταν 
παρασκευάζεται θρεπτικό διάλυμα για φυτά που 
έχουν αυξημένες απαιτήσεις σε μαγνήσιο (π.χ. 

μελιτζάνα), ένα μικρό μέρος του αζώτου μπορεί 
να χορηγηθεί σε μορφή νιτρικού μαγνησίου.

Το θείο προστίθεται κυρίως σε μορφή θειϊκού 
μαγνησίου, οπότε ταυτόχρονα καλύπτονται και 
οι ανάγκες των φυτών σε μαγνήσιο. Αν απαιτείται 
περισσότερο θείο (π.χ. τομάτα), μέρος αυτού 
μπορεί να χορηγηθεί και σε μορφή θειικού καλίου. 

O φώσφορος (P) προστίθεται είτε σε μορφή φωσφο-
ρικού μονοκαλίου είτε σε μορφή φωσφορικού 
οξέως. Η παροχή του P σε μορφή φωσφορικού 
οξέως είναι χρήσιμη κυρίως όταν η συγκέντρωση 
όξινων ανθρακικών (HCO3-) στο νερό άρδευσης 
είναι σχετικά υψηλή (μεγαλύτερη από 4 mmol/L). 
Στην περίπτωση αυτή, χρειάζονται σημαντικές 
ποσότητες οξέων για τη ρύθμιση του pH του 
θρεπτικού διαλύματος και επομένως, εκτός 
από νιτρικό οξύ είναι σκόπιμο να χορηγείται και 
φωσφορικό οξύ. Αντίστοιχα, αν η  συγκέντρωση 
όξινων ανθρακικών στο νερό άρδευσης είναι 
χαμηλότερη από 1,5 mmol/L, ο φώσφορος θα 
πρέπει να παρέχεται σε μορφή φωσφορικού 
μονοκαλίου.

Το ασβέστιο παρέχεται σε μορφή νιτρικού 
ασβεστίου, οπότε καλύπτονται κατά ένα μέρος 
και οι ανάγκες των φυτών σε νιτρικό άζωτο. Το 
μαγνήσιο παρέχεται σε μορφή θειΪκού μαγνησίου, 
οπότε καλύπτονται εν μέρει ή στο σύνολό τους 
και οι ανάγκες των φυτών σε θειικά. Αν πρέπει να 
χορηγηθεί περισσότερο μαγνήσιο από θειΪκά (σε 
mmol/L), τότε η επιπλέον ποσότητα μαγνησίου 
παρέχεται σε μορφή νιτρικού μαγνησίου, οπότε
καλύπτεται και μέρος των αναγκών των φυτών σε 
νιτρικά. Το κάλιο παρέχεται κυρίως σε μορφή 
νιτρικού καλίου, οπότε καλύπτονται κατά ένα 
μέρος και οι ανάγκες των φυτών σε νιτρικό 
άζωτο. Επιπλέον, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν 
παραπάνω σχετικά με την παροχή θείου και 
φωσφόρου, μέρος του καλίου μπορεί να παρέχεται 
και σε μορφή θειικού καλίου και/ή φωσφορικού 
μονοκαλίου.
Το θρεπτικό διάλυμα που χρησιμοποιείται για την 
αρχική διαβροχή της ελαφρόπετρας agroLAVA 

5.  Σύνθεση θρεπτικού διαλύματος σε καλλιέργειες  
σε ελαφρόπετρα agroLAVA
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πριν φυτευτούν τα φυτά (διάλυμα διαβροχής) 
πρέπει να έχει διαφορετική σύνθεση από αυτή του
θρεπτικού διαλύματος με το οποίο τροφοδο-
τούνται τα φυτά μετά την φύτευσή τους (διάλυμα 
τροφοδοσίας).       

Διαφορετικά είδη φυτών χρειάζονται θρεπτικά 
διαλύματα με διαφορετική σύνθεση. Επιπλέον, 
η σύνθεση του θρεπτικού διαλύματος που 
παρέχεται σε κάθε καλλιέργεια μπορεί να 
διαφοροποιείται, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης 
των φυτών καθώς και την εποχή του έτους. Η 
σύνθεση ενός θρεπτικού διαλύματος καθορίζεται 
από τις συγκεντρώσεις των θρεπτικών στοιχείων 
που περιέχονται σε αυτό, το pH του, καθώς και 
την ηλεκτρική του αγωγιμότητα (EC) η οποία είναι 
ανάλογη με την συνολική συγκέντρωση όλων 
των θρεπτικών στοιχείων καθώς και άλλων ιόντων 
(κυρίως νάτριο) σε αυτό. Oι συνιστώμενες τιμές 
EC για τα θρεπτικά διαλύματα τροφοδοσίας που 
παρέχονται στις καλλιέργειες σε ελαφρόπετρα 
agroLAVA κυμαίνονται σε ένα σχετικά μεγάλο 
εύρος που εκτείνεται από 1,5 έως 3 dS/m, ενώ 
αυτές του pH κυμαίνονται μέσα σε ένα πολύ πιο 
στενό εύρος (5,5-5,7).  

Συχνά το νερό άρδευσης περιέχει σημαντικές 
ποσότητες ασβεστίου, μαγνησίου, θειικών, 
μαγγανίου, ψευδαργύρου, χαλκού και βορίου. 
Μερικές φορές οι συγκεντρώσεις των παραπάνω 
θρεπτικών στοιχείων στο αρδευτικό νερό 
προσεγγίζουν ή υπερβαίνουν τις τιμές - στόχο 
για το θρεπτικό διάλυμα. Επομένως, πρέπει να 
ληφθούν υπόψη κατά τους υπολογισμούς των 
ποσοτήτων λιπασμάτων που απαιτούνται για την 
παρασκευή ενός θρεπτικού διαλύματος.

Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω προκύπτει ότι 
ο υπολογισμός των ποσοτήτων των λιπασμάτων 
που απαιτούνται για την παρασκευή ενός 
θρεπτικού διαλύματος (συνταγή θρεπτικού 
διαλύματος) πρέπει να γίνεται εξατομικευμένα για 
κάθε παραγωγό. Κατά τους υπολογισμούς πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη το είδος (και ενδεχομένως 
και η ποικιλία) του καλλιεργούμενου φυτού, το 
στάδιο ανάπτυξης των φυτών, η εποχή του έτους 
και η χημική σύνθεση του νερού άρδευσης. Oι 
υπολογισμοί μπορούν να γίνουν με τη χρήση 
κατάλληλων προγραμμάτων Η/Υ, στα οποία 
πρέπει να εισαχθούν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά 
του θρεπτικού διαλύματος λαμβάνοντας υπόψη 
όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Στις καλλιέργειες σε ελαφρόπετρα agroLAVA 
πρέπει να χορηγείται περισσότερο θρεπτικό 
διάλυμα από αυτό που απορροφάται από τα 
φυτά, όπως συμβαίνει σε όλες τις καλλιέργειες 
σε υποστρώματα. Το επιπλέον θρεπτικό διάλυμα 
απορρέει μέσω των ανοιγμάτων που χαράσσονται 
στη βάση των σάκων agroLAVA ή μέσω των 
καναλιών, όταν η καλλιέργεια πραγματοποιείται 
σε χύδην ελαφρόπετρα agroLAVA. O σκοπός 
της χορήγησης επιπλέον θρεπτικού διαλύματος 
πέραν αυτού που απορροφούν τα φυτά είναι 
το ξέπλυμα των αλάτων από το ριζόστρωμα και 
η διασφάλιση επαρκούς τροφοδότησης όλων 
των φυτών παρά την τυχόν ανομοιομορφία στην 
παροχή των σταλακτών. Το θρεπτικό διάλυμα 
που δεν συγκρατείται από την ελαφρόπετρα 
αλλά απορρέει καλείται διάλυμα απορροής και 

εκφράζεται ως ποσοστό του όγκου που απορρέει 
στο συνολικό όγκο του θρεπτικού διαλύματος που 
παρέχεται στην καλλιέργεια.

Γενικά η διαχείριση της θρέψης των φυτών που 
καλλιεργούνται σε ελαφρόπετρα agroLAVA βασίζε-
ται στη χορήγηση ενός θρεπτικού διαλύματος 
με κατάλληλη σύνθεση (διάλυμα τροφοδοσίας) 
και τον έλεγχο της σύστασης του διαλύματος 
απορροής. Το διάλυμα απορροής χρησιμοποιείται 
ως ενδεικτικό για τη σύνθεση του θρεπτικού 
διαλύματος που συγκρατείται στο πορώδες της
ελαφρόπετρας όταν αυτή χρησιμοποιείται ως υπό-
στρωμα καλλιέργειας (διάλυμα ριζοστρώματος). 
Αν και η ελαφρόπετρα είναι χημικά αδρανές 
υπόστρωμα, η σύνθεση του διαλύματος ριζο-
στρώματος (και συνεπώς και του διαλύματος 

6.  Διαχείριση θρέψης φυτών σε καλλιέργειες  
σε ελαφρόπετρα agroLAVA  

6.1. Έλεγχος θρεπτικής κατάστασης στο περιβάλλον των ριζών
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απορροής) μεταβάλλεται σε σύγκριση με το 
διάλυμα τροφοδοσίας, λόγω της απορρόφησης 
των φυτών. 

Η σύνθεση του διαλύματος απορροής θα πρέπει 
να είναι όσο το δυνατόν παραπλήσια με μία 
πρότυπη σύνθεση διαλύματος απορροής, η οποία 
είναι χαρακτηριστική για κάθε είδος φυτού. Συχνά 
για το κάθε είδος φυτού υπάρχουν διαφορετικές 
πρότυπες συνθέσεις διαλύματος απορροής για 
διαφορετικά φυσιολογικά στάδια ανάπτυξης των 
φυτών. 

O έλεγχος του διαλύματος απορροής περιλαμβάνει 
τα παρακάτω: 

α)  τακτική μέτρηση (καθημερινά ή κάθε δύο 
ημέρες) του pH και της EC στο διάλυμα 
απορροής,

β)  συχνό προσδιορισμό (καθημερινά ή κάθε δύο 
ημέρες) του κλάσματος απορροής και  

γ)  περιοδική μέτρηση (κάθε έναν έως τρεις μήνες, 
ανάλογα με την εμπειρία του παραγωγού) των 
συγκεντρώσεων των θρεπτικών στοιχείων (K, 
Ca, Mg, N, P, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Cl) καθώς και 
του Na στο διάλυμα απορροής.

Η μέτρηση της EC, pH και του κλάσματος απορροής 
μπορεί να γίνεται αυτόματα, μέσω αισθητήρων και 
εξοπλισμού που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στην 
καλλιέργεια, και μεταφέρουν on-line τα δεδομένα 
των μετρήσεων σε έναν Η/Υ σε τακτά χρονικά 
διαστήματα. Αν δεν υπάρχει τέτοιος εξοπλισμός, 
οι μετρήσεις αυτές θα πρέπει να γίνονται από τον 
παραγωγό.

Γενικά, το θρεπτικό διάλυμα ριζοστρώματος τείνει
να έχει υψηλότερες συγκεντρώσεις ασβεστίου, 
μαγνησίου και θειΐκών, σε σύγκριση με το παρεχό-
μενο διάλυμα τροφοδοσίας. Συνεπώς, για αυτά 
τα θρεπτικά στοιχεία οι πρότυπες συγκεντρώσεις 
στο διάλυμα απορροής είναι υψηλότερες από 
τις αντίστοιχες πρότυπες τιμές στο διάλυμα 
τροφοδοσίας. Oι  συγκεντρώσεις  καλίου, φωσφόρου 
και νιτρικών στο διάλυμα ριζοστρώματος μπορούν 
να είναι είτε υψηλότερες, είτε παρόμοιες, είτε 
χαμηλότερες από τις συγκεντρώσεις αυτών στο 
θρεπτικό διάλυμα τροφοδοσίας, ανάλογα με την 
σύνθεση του τελευταίου. Το ίδιο ισχύει και για τις 
συγκεντρώσεις των ιχνοστοιχείων.

6.2. Αναπροσαρμογή ηλεκτρικής 
αγωγιμότητας

Λόγω της αύξησης των συγκεντρώσεων του 
ασβεστίου και του μαγνησίου στο διάλυμα 
ριζοστρώματος, αλλά συχνά και λόγω συσσώ-
ρευσης άλλων ιόντων αλάτων όπως το νάτριο, η 
ηλεκτρική του αγωγιμότητα (EC) συνήθως είναι 
υψηλότερη από την EC του διαλύματος τροφοδο-
σίας. Όταν η EC στο διάλυμα ριζοστρώματος και
συνεπώς και στο διάλυμα απορροής είναι σημα-
ντικά υψηλότερη από την τιμή που αντιστοιχεί 
στην πρότυπη σύνθεση διαλύματος απορροής, θα 
πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για τη μείωση της 
στα επιθυμητά επίπεδα. Τα σημαντικότερα μέτρα 
που μπορούν να ληφθούν για τη μείωση της EC 
στο διάλυμα απορροής περιλαμβάνουν τα εξής:

•  Αύξηση της συχνότητας των ποτισμάτων, 
ιδιαίτερα όταν το κλάσμα απορροής είναι 
χαμηλότερο από 30%

•  Συσχέτιση της άρδευσης με την ηλιακή 
ενέργεια ή με τη διαπνοή της καλλιέργειας 
μέσω κατάλληλου εξοπλισμού

•  Χρήση νερού άρδευσης καλύτερης ποιότητας 
όταν αυτό είναι δυνατό (δηλαδή νερό με 
χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα και κυρίως 
NaCl)

•  Αναπροσαρμογή της σύνθεσης του θρεπτικού 
διαλύματος τροφοδοσίας η οποία κατά 
κανόνα πρέπει να περιλαμβάνει μείωση των 
συγκεντρώσεων του ασβεστίου, του μαγνησίου 
των θειικών και των νιτρικών

•  Σε περίπτωση υπερβολικά αυξημένης EC στο 
διάλυμα τροφοδοσίας, μπορεί να γίνει ξέπλυμα 
της ελαφρόπετρας με διάλυμα τροφοδοσίας 
πολύ χαμηλής EC. Για το ξέπλυμα δεν συνιστά-
ται η χρήση καθαρού νερού άρδευσης γιατί 
μία τέτοια ενέργεια οδηγεί σε ανεξέλεγκτη 
αύξηση του pH (εκτός αν το νερό είναι βρόχινο) 
και ανισορροπία στις αναλογίες K:Ca:Mg και 
N:S, ενώ μπορεί να προκαλέσει και σχίσιμο 
των καρπών αν η πτώση της EC στο διάλυμα 
απορροής είναι απότομη.
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6.3. Αναπροσαρμογή pH

Το αρχικό pH της φυσικής ελαφρόπετρας 
κυμαίνεται στην περιοχή του 8 και ρυθμίζεται 
άμεσα στην επιθυμητή περιοχή με το θρεπτικό 
διάλυμα. Oι επιθυμητές τιμές του pH στο διάλυμα 
ριζοστρώματος (και συνεπώς και στο διάλυμα 
απορροής) κυμαίνονται μεταξύ 5,5-6,5 για τα 
περισσότερα φυτά και μεταξύ 5,2-6,3 για ορισμένα 
ανθοκομικά φυτά που είναι ελαφρώς οξύφιλα 
(π.χ. ζέρμπερα, τριαντάφυλλο, χρυσάνθεμο). 
Όταν το pH στο διάλυμα απορροής διαφέρει από 
το παραπάνω αναφερόμενο επιθυμητό εύρος 
τιμών, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για τη 
μείωσή του στα επιθυμητά επίπεδα. Oι επεμβάσεις 
που συνιστώνται για τη διατήρηση του pH στα 
παραπάνω επίπεδα στον χώρο των ριζών είναι οι 
εξής:

•  Αύξηση της συχνότητας των ποτισμάτων, 
ιδιαίτερα όταν το κλάσμα απορροής είναι 
χαμηλότερο από 30%

•  Αύξηση του ποσοστού του αζώτου που 
χορηγείται σε αμμωνιακή μορφή στο διάλυμα 
τροφοδοσίας

6.4. Αναπροσαρμογή 
συγκεντρώσεων
θρεπτικών στοιχείων

Τα δεδομένα των περιοδικών μετρήσεων των 
συγκεντρώσεων των θρεπτικών στοιχείων στο 
διάλυμα απορροής θα πρέπει να συγκρίνονται 

με τις αντίστοιχες πρότυπες τιμές για το διάλυμα 
απορροής στο συγκεκριμένο καλλιεργούμενο 
είδος. Όταν από μία χημική ανάλυση διαπιστώ-
νονται σοβαρές αποκλίσεις στις συγκεντρώσεις 
θρεπτικών στοιχείων στο διάλυμα απορροής, 
θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται κατάλληλα η 
σύνθεση του διαλύματος τροφοδοσίας. 

Η πιο συνηθισμένη ανισορροπία θρέψης που 
μπορεί να διαπιστωθεί από μία ανάλυση διαλύ-
ματος απορροής είναι η υπερβολική αύξηση των 
συγκεντρώσεων ασβεστίου, μαγνησίου και/ή 
θειικών. Τέτοιες ανισορροπίες στη σύνθεση 
του διαλύματος απορροής συνοδεύονται από 
αυξημένη EC. 

Συχνά oι υπερβολικά υψηλές συγκεντρώσεις 
ασβεστίου, μαγνησίου και/ή θειϊκών στο διάλυ-
μα απορροής συνοδεύονται από αντίστοιχα 
μειωμένες συγκεντρώσεις καλίου, νιτρικών και/ή 
φωσφορικών. Σε αυτές τις περιπτώσεις η EC του 
διαλύματος απορροής μπορεί να βρίσκεται μέσα 
στο επιθυμητό εύρος τιμών και επομένως δεν 
προδίδει την ύπαρξη κάποιας ανισορροπίας στη 
σύστασή του.   

Μερικές φορές όμως, όταν τα φυτά έχουν 
αυξημένες ανάγκες σε κάλιο και άζωτο, οι 
συγκεντρώσεις αυτών των δύο θρεπτικών 
στοιχείων στο διάλυμα απορροής μπορεί να είναι 
μειωμένες χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη αύξηση 
στις συγκεντρώσεις ασβεστίου, μαγνησίου και/ή 
θειικών σε αυτό. Στις περιπτώσεις αυτές, η EC του 
διαλύματος απορροής είναι χαμηλότερη από την 
πρότυπη τιμή της. 
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Τα φυτά που καλλιεργούνται σε ελαφρόπετρα 
ποτίζονται μέσω συστημάτων άρδευσης με 
σταγόνα. Όταν τα φυτά καλλιεργούνται σε 
σάκους agroLAVA, απαιτείται η εγκατάσταση 
συστημάτων άρδευσης μέσω σταλακτών τύπου 
μικροσωλήνα (spaghetti tubes). Αντίθετα, όταν 
τα φυτά καλλιεργούνται σε κανάλια γεμισμένα 
με χύδην ελαφρόπετρα agroLAVA που διατίθεται 
σε μεγασάκους (big bags), συνιστάται η χρησι-
μοποίηση σταλακτηφόρων σωλήνων με ενσω-
ματωμένους σταλάκτες οι οποίοι έχουν σημαντικά 
χαμηλότερο κόστος από τα συστήματα άρδευσης 
με σταλάκτες τύπου μικροσωλήνα.

Τα φυτά που καλλιεργούνται σε ελαφρόπετρα 
πρέπει να αρδεύονται πιο συχνά από αυτά που 
αναπτύσσονται στο έδαφος, ενώ η αρδευτική 
δόση θα πρέπει να είναι ανάλογα μειωμένη. Η 
εφαρμογή συχνής άρδευσης στις εκτός εδάφους 
καλλιέργειες δεν αυξάνει σε καμία περίπτωση την 
κατανάλωση νερού, αφού η αρδευτική δόση είναι 
πολύ μικρότερη σε σύγκριση με τις καλλιέργειες 
που αναπτύσσονται στο έδαφος.

Συνιστάται η χρήση σταλακτών εξισορρόπησης 
της πίεσης (αυτορυθμιζόμενοι σταλάκτες) οι 
οποίοι διατηρούν σταθερή παροχή σε όλο το 
δίκτυο ανεξάρτητα από διαφορές πίεσης που 
μπορούν να υπάρχουν σε διάφορα σημεία του. 
Oι αυτορυθμιζόμενοι σταλάκτες αρχίζουν να 
παρέχουν νερό στα φυτά μόνο όταν η πίεση που 
δέχονται υπερβεί ένα όριο, με συνέπεια να μην 
εμφανίζονται διαρροές θρεπτικού διαλύματος στα 
μεσοδιαστήματα μεταξύ δύο ποτισμάτων.

Στις καλλιέργειες σε σάκους agroLAVA, στις οποίες 
η πυκνότητα φύτευσης είναι αραιή, συνιστάται 
η χρήση δύο σταλακτών ανά φυτό με στόχο την 
αντιμετώπιση προβλημάτων των αποφράξεων και 
την πιο εκτεταμένη και ομοιόμορφη διαβροχή του 
ριζοστρώματος. Το πρόβλημα με την τοποθέτηση 
δύο σταλακτών ανά φυτό είναι το αυξημένο 
κόστος τους.

Στις καλλιέργειες σε ελαφρόπετρα τα φυτά δεν
ποτίζονται όλα ταυτόχρονα. Συνήθως η καλλιέ-
ργεια χωρίζεται σε επιμέρους τομείς (στάσεις 
άρδευσης), οι οποίοι ποτίζονται διαδοχικά. Για
λόγους ασφαλείας όμως, η δυναμικότητα του
συστήματος άρδευσης θα πρέπει να είναι 
διπλάσια από αυτή που απαιτείται για το πότισμα 
ενός τομέα της καλλιέργειας.

7.2. Διάρκεια άρδευσης

Η διάρκεια της άρδευσης στις καλλιέργειες σε 
ελαφρόπετρα εξαρτάται κυρίως από τον όγκο 
του υποστρώματος ανά φυτό και την παροχή 
των σταλακτών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για 
κάθε τρία λίτρα ελαφρόπετρας agroLAVA ανά 
φυτό απαιτείται πότισμα διάρκειας 2 λεπτών, 
όταν οι σταλάκτες έχουν παροχή 2 λίτρων 
ανά ώρα. Η παραπάνω ενδεικτική διάρκεια 
άρδευσης αντιστοιχεί σε στόχο απορροής 30%. 
Αν το επιδιωκόμενο κλάσμα απορροής είναι 
διαφορετικό μεταβάλλεται ανάλογα και η διάρκεια 
της άρδευσης. Γενικά η συχνότητα άρδευσης είναι 
ανάλογη με τον όγκο της ελαφρόπετρας ανά 
φυτό και αντιστρόφως ανάλογη με την παροχή 
των σταλακτών. Η διάρκεια της άρδευσης δεν 
εξαρτάται όμως από τις κλιματικές συνθήκες και 
το στάδιο ανάπτυξης των φυτών και συνεπώς 
στη διάρκεια της καλλιέργειας μεταβάλλεται 
μόνο όταν επιδιώκεται αλλαγή του κλάσματος 
απορροής.

7. Άρδευση υδροπονικών καλλιεργειών  
    σε ελαφρόπετρα agroLAVA  

7.1. Χαρακτηριστικά συστήματος άρδευσης
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7.3. Συχνότητα άρδευσης

Αντίθετα με τη διάρκεια της άρδευσης, η συχνό-
τητα της άρδευσης εξαρτάται από τις κλιματικές 
συνθήκες και το στάδιο ανάπτυξης των φυτών. 
Συνεπώς, η συχνότητα άρδευσης μεταβάλλεται 
τακτικά στη διάρκεια της καλλιέργειας. Προφανώς, 
καθώς μεγαλώνει το μέγεθος των φυτών, η 
συχνότητα άρδευσης αυξάνεται βαθμιαία.

7.3.1. Ρύθμιση 

συχνότητας  άρδευσης με 

χρονοπρογραμματιστή

Η αύξηση του μεγέθους του φυτού είναι 
προβλέψιμη και ακολουθεί ένα σταθερό ρυθμό. 
Συνεπώς, η αλλαγή στη συχνότητα άρδευσης με 
στόχο την προσαρμογή της παροχής νερού στο 
μέγεθος των φυτών (δηλαδή το στάδιο ανάπτυξης 
της καλλιέργειας) μπορεί να σχεδιαστεί εκ των 
προτέρων. Μπορεί δηλαδή ο παραγωγός να 
ορίζει προκαθορισμένες ώρες άρδευσης στη 
διάρκεια της ημέρας χρησιμοποιώντας έναν 
απλό χρονοπρογραμματιστή συνδεδεμένο με 
ηλεκτροβάνες σε κάθε τομέα του θερμοκηπίου. 
Αυτά τα συστήματα είναι πολύ συνηθισμένα στην 
πράξη και θεωρούνται απλά και εύκολα στη χρήση 
τους αλλά δεν μπορούν να προσαρμόσουν την 
συχνότητα άρδευσης στις κλιματικές συνθήκες. 
Μπορούν μόνο να λάβουν υπόψη τις αλλαγές των 
συνθηκών του περιβάλλοντος που συμβαίνουν 
στη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. 

Κατά κανόνα, η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας 
καθώς και η θερμοκρασία αυξάνονται προοδευτικά 
από την ανατολή του ήλιου μέχρι νωρίς το 
απόγευμα, ενώ μειώνονται στη συνέχεια. Συνεπώς, 
όταν προκαθορίζονται σταθεροί χρόνοι έναρξης 
της άρδευσης, η συχνότητα των ποτισμάτων 
πρέπει να είναι μικρότερη το πρωί, να αυξάνεται 
προς το μεσημέρι (μεταξύ 11.00 και 15.00 ή 10.30 
και 16.00 ή 10.00 και 17.00, ανάλογα με την εποχή 
του έτους) και μετά να μειώνεται προοδευτικά 
μέχρι τη δύση του ήλιου. 

Γενικά ο αριθμός των προκαθορισμένων αρδεύσε-

ων στη διάρκεια ενός εικοσιτετραώρου πρέπει 
κατά κανόνα να κυμαίνεται μεταξύ 5 και 15, 
ανάλογα με το μέγεθος του φυτού και την εποχή 
του έτους. O ακριβής αριθμός των εφαρμογών 
άρδευσης προσαρμόζεται στις μέσες ανάγκες 
της καλλιέργειας κατά το συγκεκριμένο στάδιο 
ανάπτυξής της και τη δεδομένη εποχή του έτους, 
λαμβάνοντας υπόψη τους μέσους όρους του 
κλάσματος απορροής από μετρήσεις 2-4 ημερών.

7.3.2. Ρύθμιση συχνότητας 

άρδευσης με βάση την ηλιακή 

ακτινοβολία

Oι μεταβολές στις κλιματικές συνθήκες από ημέρα 
σε ημέρα (ηλιοφάνεια, θερμοκρασία, υγρασία, 
αέρα) είναι όμως απρόβλεπτες. Συνεπώς, για να 
προσαρμόζεται ικανοποιητικά η παροχή νερού 
στις κλιματικές συνθήκες, συνιστάται η χρήση 
αισθητήρων για την on-line μέτρηση της έντασης 
της ηλιακής ακτινοβολίας (πυρανόμετρα) και 
ενδεχομένως και της θερμοκρασίας καθώς και 
της σχετικής υγρασίας. Η χρήση αυτών των 
αισθητήρων πρέπει να συνδυάζεται με έναν 
ειδικό προγραμματιστή άρδευσης που θα 
λαμβάνει αυτόματα αυτά τα δεδομένα, θα τα 
επεξεργάζεται και θα δίνει αυτόματα εντολή 
για την έναρξη της άρδευσης. Oι τιμές έντασης 
της ηλιακής ακτινοβολίας που καταγράφει το 
πυρανόμετρο  μεταφέρονται στον ειδικό προ-
γραμματιστή άρδευσης όπου μετατρέπονται σε 
ηλιακή ενέργεια ανά μονάδα καλλιεργούμενης 
επιφάνειας. Η ηλιακή ενέργεια αθροίζεται συνε-
χώς και όταν φτάσει σε μία προκαθορισμένη 
ανώτατη τιμή η οποία έχει εισαχθεί στον 
προγραμματιστή άρδευσης, ο τελευταίος δίνει 
αυτόματα εντολή για την έναρξη ποτίσματος. 
Παράλληλα, ο προγραμματιστής άρδευσης μηδε-
νίζει την αθροιστική ηλιακή ενέργεια και αρχίζει 
να την αθροίζει ξανά μέχρι να φτάσει και πάλι 
στο επίπεδο της προκαθορισμένης τιμής, οπότε 
ενεργοποιείται ξανά η παροχή θρεπτικού 
διαλύματος (νέος κύκλος άρδευσης) και αυτό 
συνεχίζεται από την αρχή. Όσο μεγαλύτερη 
είναι η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας σε ένα 
δεδομένο χρονικό διάστημα, τόσο γρηγορότερα η 
αθροιστική ηλιακή ενέργεια φτάνει την ορισθείσα   
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τιμή και συνεπώς τόσο συχνότερα αρδεύεται η
καλλιέργεια και αντίστροφα. Συνεπώς, η συχνό-
τητα άρδευσης προσαρμόζεται στην εκάστοτε 
ένταση της ηλιακής ενέργειας.

Η προκαθορισμένη τιμή της αθροιστικής ηλιακής 
ενέργειας που εισάγεται στον προγραμματιστή 
άρδευσης διαφέρει, ανάλογα με το είδος και 
την ηλικία του φυτού. Η αναπροσαρμογή της 
προκαθορισμένης τιμής της αθροιστικής ηλιακής 
ενέργειας δεν πρέπει να γίνεται κατ’ εκτίμηση 
αλλά κατόπιν ελέγχου του κλάσματος απορροής. 

Για καλύτερη αποτελεσματικότητα του ελέγχου 
της συχνότητας άρδευσης με βάση την ηλιακή 
ενέργεια που δέχεται η κόμη των φυτών, 
συνιστάται να εγκαθίσταται συμπληρωματικά και 
ένας χρονοπρογραμματιστής. Το σύστημα αυτό 
δίνει τη δυνατότητα ορισμού ενός μέγιστου και 
ενός ελάχιστου χρονικού διαστήματος, εντός του 
οποίου ενεργοποιείται ένας κύκλος άρδευσης με 
βάση την ηλιακή ενέργεια.

7.3.3. Ρύθμιση συχνότητας 

άρδευσης με βάση τη διαπνοή

των φυτών

Το νερό που απορροφά μία καλλιέργεια 
στη διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού 
διαστήματος της ημέρας μπορεί να υπολογισθεί 
με πιο μεγάλη ακρίβεια μέσω ποσοτικής εκτίμησης 
της διαπνοής της κατά το συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα. Αν η διαπνοή της καλλιέργειας μπορεί 
να εκτιμηθεί αυτόματα σε πραγματικό χρόνο 
μέσω κατάλληλων προγραμμάτων Η/Υ τα οποία 
τροφοδοτούνται συνεχώς με μετεωρολογικά 
δεδομένα που καταγράφονται αυτόματα, η 
συχνότητα άρδευσης μπορεί να αυτοματοποιηθεί 
πλήρως. Για να μπορούν όμως αυτά τα ειδικά 
προγράμματα Η/Υ να εφαρμοστούν στην πράξη 
στα μεσογειακά θερμοκήπια, θα πρέπει να 
βαθμονομηθούν και να προσαρμοστούν καλύτερα 
στις τοπικές συνθήκες. Προς το παρόν, η ρύθμιση 
της συχνότητας άρδευσης με βάση τη διαπνοή 
των φυτών στις καλλιέργειες σε ελαφρόπετρα 
μπορεί να γίνει μόνο με ειδική συμβουλευτική 
υποστήριξη.
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