
Ευχαριστούμε 
  

1 



Ελαφρόπετρα, το 
μοναδικό Ελληνικό, 
φυσικό υπόστρωμα 
υδροπονίας 
 
Νίκος Μουτεβελής, 
Γεωπόνος ΓΠΑ  
Τεχνικός Σύμβουλος ΛΑΒΑ 



3 

Υπόστρωμα ελαφρόπετρας agroLAVA 

 Το προϊόν διατίθεται: 

1. σε ειδικούς σάκους ανάπτυξης έτοιμους προς απ’ ευθείας φύτευση 
(σχεδιασμός σάκου από ΓΠΑ) 

2. σε μεγασάκους (big bags) για καλλιέργεια σε χύδην ελαφρόπετρα 
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Υπόστρωμα  
ελαφρόπετρας agroLAVA  

 
Σημεία διάθεσης από τη ΛΑΒΑ ΑΕ : 
Ναύπλιο, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη 



5 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ ?? 
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Η υδροπονική καλλιέργεια είναι μία προηγμένη και εξελιγμένη τεχνική 
καλλιέργειας με την οποία τα φυτά αναπτύσσονται χωρίς τη χρησιμοποίηση 
εδάφους ή εδαφικών μιγμάτων. 
 
Η σωστή θρέψη των φυτών εξασφαλίζεται με κάποιο θρεπτικό διάλυμα. Το 
θρεπτικό διάλυμα αποτελείται από νερό μέσα στο οποίο βρίσκονται 
διαλυμένα, σε ισορροπία μεταξύ τους, όλα τα απαραίτητα ανόργανα θρεπτικά 
στοιχεία που χρειάζονται τα φυτά για την ανάπτυξή τους. 
 
Η υδροπονία επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο της θρέψης των φυτών, και όταν 
εφαρμόζεται σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες, με τον παράλληλο έλεγχο των 
συνθηκών του περιβάλλοντος του θερμοκηπίου, καθιστά δυνατή την 
εντατικοποίηση και τον προγραμματισμό της καλλιέργειας. 

ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 



 Ελαχιστοποίηση των προσβολών από ασθένειες εδάφους και ζιζάνια. 
Δεδομένου μάλιστα ότι το βρωμιούχο μεθύλιο έχει απαγορευτεί, είναι 
πλέον μείζον πρόβλημα η απολύμανση του εδάφους. Στο σημείο αυτό η 
Υδροπονία χαρακτηρίζεται άκρως φιλο-περιβαλλοντική. 

 Η υδροπονία προσφέρει απόλυτο χημικό έλεγχο του ριζικού 
περιβάλλοντος με αποτέλεσμα να είναι τέλεια η θρέψη των φυτών χωρίς 
σπατάλη χημικών και λιπασμάτων με τελικό αποτέλεσμα ένα σταθερά 
ποιοτικό προϊόν. 

 Επιτρέπει τον άμεσο και ευχερή έλεγχο του υδατικού δυναμικού της 
ριζόσφαιρας ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική χρήση νερού  

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ 



 Σε περιπτώσεις όπου το διαθέσιμo νερό λόγω υψηλής αλατότητας 
είναι ακατάλληλο για καλλιέργεια εδάφους η υδροπονία επιτρέπει 
ευχερή απόπλυση, χωρίς κατακρατήσεις ιόντων και επομένως 
επιτρέπει καλύτερα την χρήση αλατούχου νερού. 

 Οι ανάγκες για διάφορες καλλιεργητικές τεχνικές όπως το όργωμα, η 
απολύμανση, η λίπανση, η ζιζανιοκτονία και η αμειψισπορά 
εξαλείφονται.  

 Προσφέρει τη δυνατότητα για επιτυχή καλλιέργεια ακόμα και σε μη 
ευνοϊκές συνθήκες, όπως για παράδειγμα σε περιοχές όπου δεν 
υπάρχει κατάλληλο έδαφος  

 Τέλος, η τεχνική είναι οικονομικά βιώσιμη ακόμα και σε περιοχές με 
υψηλό κόστος γης, δεδομένου ότι είναι εφικτές μεγάλες αποδόσεις.    

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ 



9 

Υπόστρωμα ελαφρόπετρας agroLAVA 

Το μοναδικό φυσικό, ελληνικό, υπόστρωμα υδροπονίας 
 

   Αδρανές, πορώδες ηφαιστειογενές ορυκτό  
  Φυσική πρώτη ύλη σταθερής ποιότητας, χωρίς χημική επεξεργασία 
  Απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον 
   Απαλλαγμένο φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών 
 

Ιδανικό για την καλλιέργεια κηπευτικών & ανθοκομικών φυτών 



10 

Πλεονεκτήματα του υποστρώματος ελαφρόπετρας agroLAVA 
 

  Η δομή του δεν υποβαθμίζεται στη διάρκεια της καλλιέργειας και μπορεί 
να ξαναχρησιμοποιηθεί για αρκετές καλλιεργητικές περιόδους 

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

 
 Διαβρέχεται πολύ εύκολα όταν πρόκειται να ξαναχρησιμοποιηθεί 

 
 Εξασφαλίζει ιδανική ισορροπία αέρα/νερού στη ρίζα των φυτών 

Υπόστρωμα ελαφρόπετρας agroLAVA 
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Υπόστρωμα ελαφρόπετρας agroLAVA 

Πλεονεκτήματα του υποστρώματος ελαφρόπετρας agroLAVA 
 

 Είναι χημικά αδρανές υλικό με αποτέλεσμα η θρέψη του φυτού να 
ελέγχεται πλήρως  
 
 Έχει σταθερή ποιότητα και απόλυτη καθαρότητα εξαιτίας της 
ομοιογένειας του κοιτάσματος ελαφρόπετρας 

 
 Απορρίπτεται μετά τη χρήση του χωρίς να δημιουργεί προβλήματα 
στο περιβάλλον 
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Η ελαφρόπετρα ΛΑΒΑ στις υδροπονικές καλλιέργειες 
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Το προϊόν agroLAVA 
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H ελαφρόπετρα ως εδαφοβελτιωτικό 

Χρησιμοποιείται σε εδάφη που δεν έχουν ιδανική κοκκομετρική 
σύσταση και παρουσιάζουν ήπια προβλήματα είτε με την στράγγιση 
είτε με την αεροπερατότητα τους.  
 

 
 καθιστά τα βαριά αργιλώδη εδάφη περισσότερο πορώδη με συνέπεια να στραγγίζουν 
καλύτερα 

 
 
 μειώνει το μέσο μέγεθος των πόρων στα αμμώδη εδάφη με συνέπεια να αυξάνει την 
υδατοχωρητικότητά τους 

 
 



▪Χρησιμοποιείται σε εδάφη που δεν έχουν ιδανική κοκκομετρική 
σύσταση και παρουσιάζουν ήπια προβλήματα είτε με την 
στράγγιση είτε με την αεροπερατότητα τους.  
 
 
 αυξάνει και το ολικό πορώδες των αμμωδών εδαφών το οποίο από την φύση του 
είναι πολύ χαμηλό, (περίπου 35-40%), οπότε βελτιώνει και την αεροπερατότητά 
τους 

 
 
 δεν επηρεάζει το pH του εδάφους και δεν επιδρά άμεσα στην γονιμότητά του, 
δεδομένου ότι είναι ένα χημικά αδρανές φυσικό υλικό 
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H ελαφρόπετρα ως εδαφοβελτιωτικό 

επηρεάζει θετικά την γονιμότητα 
των εδαφών, δεδομένου ότι η 
καλύτερη στράγγισή και ο καλύτερος 
αερισμός τους συμβάλλουν τόσο 
στην διαθεσιμότητα θρεπτικών 
στοιχείων όσο και στην ανάπτυξη 
και την επέκταση της ρίζας σε 
μεγαλύτερο όγκο εδάφους 
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Η ελαφρόπετρα ΛΑΒΑ σε κάθετη υδροπονική καλλιέργεια 

Καλλιέργεια σταμναγκαθιού στη Κρήτη σε κάθετη υδροπονία (Cretan Gaia) 
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