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Έξυπνη διαχείριση μικροκλίματος για μείωση 
κινδύνου εμφάνισης ασθενειών στο θερμοκήπιο

μια εναλλακτική προσέγγιση στον έλεγχο των ασθενειών των φυτών

Γράφουν οι: 
ΝΙΚoΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 

(Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος 
Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος)

μ
ια εναλλακτική
προσέγγιση στον
έλεγχο των ασθενειών
των φυτών που
καλλιεργούνται  στα
θερμοκήπια αναπτύσσει

το Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
«OrganicPLUS», που αποσκοπεί στη
μείωση της χρήσης προϊόντων
φυτοπροστασίας στις καλλιέργειες,
εφαρμόζοντάς νέες τεχνολογίες για τον
έμμεσο έλεγχο των ασθενειών χωρίς τη
χρήση φυτοφαρμάκων. Το Εργαστήριο
Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου
περιβάλλοντος της Γεωπονικής Σχολής,
αναπτύσσει ένα διαδικτυακό σύστημα
υποστήριξης λήψης αποφάσεων (DSS) για
την εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης  και
τον έλεγχο  της ασθένειας του Βοτρύτη
σε υδροπονική καλλιέργεια ντομάτας στα
θερμοκήπια υψηλής εγκατεστημένης
τεχνολογίας στο Αγρόκτημα του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,ελέγχοντας
και τροποποιώντας τις συνθήκες του
μικροκλίματος του θερμοκηπίου που είναι
αναγκαίες για την εξέλιξη της ασθένειας
του Βοτρύτη. Η καινοτομία βρίσκεται στο
ότι το σύστημα εκτιμά τον κίνδυνο
ανάπτυξης της ασθένειας κατά το
διάστημα των 5 επόμενων ημερών,
χρησιμοποιώντας μαθηματικά μοντέλα και
δεδομένα διαθέσιμα στη βιβλιογραφία
που προσομοιώνουν τις συνθήκες του
μικροκλίματος στο εσωτερικό του
θερμοκηπίου. Παράλληλα, για την
εκτίμηση αυτή λαμβάνεται υπόψη η
πρόγνωση του καιρού εξωτερικά του
θερμοκηπίου και η μεθοδολογία
διαχείρισης του θερμοκηπίου καθώς και
οι τιμές στόχου λειτουργίας των
συστημάτων του θερμοκηπίου που έχει
θέσει ο καλλιεργητής.
Η ανάπτυξη της ασθένειας του Βοτρύτη
στα φυτά  έχει συσχετιστεί με τις
συνθήκες του μικροκλίματος γύρω από τα
φυτά της καλλιέργειας (υψηλή σχετική
υγρασία, παρουσία ελεύθερου νερού στις
επιφάνειες των φυτών για τη βλάστηση
των σπορίων, κ.τ.λ).
Η βασική ιδέα του συστήματος που
αναπτύσσεται  (Εικόνα 1), είναιη εκτίμηση
στο άμεσο μέλλον των μικροκλιματικών
συνθηκών που ευνοούν την ασθένεια

(Εικόνα 2) και ο προσδιορισμόςτου
κίνδυνου εμφάνισης της ασθένειας,
χρησιμοποιώντας ένα λογισμικό που είναι
εγκατεστημένο στο διαδίκτυο. 
Στη συνέχεια, με βάση τις προβλέψεις
(Εικόνα 3),  το σύστημα προτείνει έγκαιρα
στους διαχειριστές του θερμοκηπίου να
προχωρήσουν σε ενέργειες για την
τροποποίηση των συνθηκών του
μικροκλίματος, σε συνθήκες που δεν θα
ευνοούν την ανάπτυξη του Βοτρύτη.
Μόνο όταν αυτές οι προληπτικές μέθοδοι
διαχείρισης του περιβάλλοντος του
θερμοκηπίου δεν αποδώσουν, το

σύστημα προτείνει εναλλακτικά την
εφαρμογή μη χημικών ή βιολογικών ή
επιτρεπόμενων χημικών
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στη
διαχείριση της ασθένειας. 
Με αυτόν τον τρόπο, οι καλλιεργητές
μπορούν να μειώσουν τον αριθμό των
εφαρμογών μυκητοκτόνων στα φυτά,
μειώνοντας τις επικίνδυνες ουσίες στους
εδώδιμους καρπούς, αλλά ταυτόχρονα
και το κόστος παραγωγής, χωρίς όμως να
διακυβεύεται ο έλεγχος της ασθένειας ή
οι αποδόσεις της καλλιέργειας.
Ένα τέτοιο διαδικτυακό σύστημα
υποστήριξης λήψης αποφάσεων, μπορεί
να συμπεριληφθεί σε ένα σύστημα
διαχείρισης των ασθενειών της
καλλιέργειας και θα επιτρέψει στους
καλλιεργητές του θερμοκηπίου να έχουν
εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες
ώστε να αποφασίζουν πότε θα
προχωρήσουν σε μια συγκεκριμένη
ενέργεια για τον έλεγχο της ασθένειας.
Το ερευνητικό έργο OrganicPLUS
υλοποιείται σε συνεργασία με 26 φορείς
από την Ευρώπη έλαβε χρηματοδότηση
από το πρόγραμμα έρευνας και
καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της
συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. [774340
- Organic-PLUS].

Εικόνα 1:
Επισκόπηση του
διαδικτυακού
συστήματος
υποστήριξης λήψης
αποφάσεων για την
εκτίμηση του
κινδύνου εμφάνισης
και τον έλεγχο  της
ασθένειας του
Βοτρύτη σε
καλλιέργεια ντομάτας
θερμοκηπίου

Εικόνα3: Εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης
Βοτρύτη για τις επόμενες 5 μέρες (πράσινο
χρώμα - κανένας,  κίτρινο - μέτριος, κόκκινο-

Εικόνα 2:
Αισθητήρες που
ανιχνεύουν τις
μικροκλιματικές
συνθήκες γύρω από
τα φυτά της
καλλιέργειας και
στο αέριο
περιβάλλον του

αξιοποίηση υγρών αποβλήτων 
της βιομηχανίας βιοκαυσίμων!

Ως θρεπτικά μέσα για την ετεροτροφική καλλιέργεια μικροφυκών 
για την παραγωγή βιοντίζελ και συμπληρωμάτων ιχθυοτροφών

Γράφουν οι: 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ, ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 

(Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών)

Τ
ο ερευνητικό έργο
«Alga4Fuel&Aqua», αφορά
στην αξιοποίηση υγρών
αποβλήτων της βιομηχανίας
βιοκαυσίμων, ως θρεπτικά
μέσα για την ετεροτροφική

καλλιέργεια μκροφυκών, τα οποία στη
συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν για την
παραγωγή βιοντίζελ και
συμπληρωμάτων ιχθυοτροφών, στο
πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας,
ελαχιστοποιώντας την απόρριψη των
παραπάνω υγρών αποβλήτων στο
περιβάλλον.

Τα μικροφύκη είναι μονοκύτταροι οργα-
νισμοί του
υδάτινου πε-
ριβάλλοντος
(Εικόνα 1)
που έχουν
προσελκύσει
τα τελευταία
20 χρόνια το
έντονο ερευ-
νητικό και
επιχειρημα-

τικό ενδιαφέρον, καθώς μπορούν να
βιοσυνθέσουν πολύτιμα για τον άν-
θρωπο συστατικά (π.χ. ω-3 λιπαρά), να
καλλιεργηθούν εύκολα, σε μεγάλες πο-
σότητες και σε μικρό χρόνο,  αυτοτρο-
φικά ή ετεροτροφικά σε διάφορα
«φθηνά» υγρά θρεπτικά μέσα.
Στις δύο ερευνητικές κατευθύνσεις του
έργου «Alga4Fuel&Aqua», αξιολογεί-
ται η δυνατότητα ετεροτροφικής καλλιέρ-
γειας μικροφυκών με γνωστή από τη
βιβλιογραφία ικανότητα βιοσύνθεσης α)
κορεσμένων λιπιδίων που μπορούν να
αξιοποιηθούν για την παραγωγή βιοντί-
ζελ και β) ω-3 λιπαρών που μπορούν να
αξιοποιηθούνγια την παραγωγή συμπλη-
ρωμάτων ιχθυοτροφών,  σε υγρά θρε-
πτικά μέσα που περιέχουν ως πηγή
θρεπτικών ακατέργαστη γλυκερόλη
(υγρό απόβλητο της βιομηχανίας παρα-
γωγής βιοντίζελ) και εκροές από την
αναερόβια επεξεργασία γεωργοκτηνο-
τροφικών αποβλήτων (υγρό απόβλη-
τοτης βιομηχανίας παραγωγής

βιοαερίου).
Τα ω-3 λιπαρά χορηγούνται στην ιχθυο-
καλλιέργεια ως συμπλήρωμα ιχθυοτρο-

φής με τη μορφή ιχθυελαίων. Στο παρών
έργο τα εργαστήρια  Γεωργικών Κατα-
σκευών και Ελέγχου περιβάλλοντος και
Ιχθυολογίας της Γεωπονικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μελετούντη
δυνατότητα παραγωγής ω-3
λιπαρών,καλλιεργώντας ετεροτροφικά
με πηγές θρεπτικών τα υγρά απόβλητα
της βιομηχανίας βιοκαυσίμων, μικροφύ-
κητου είδους Schizochytrium limacinum
SR,γνωστά για την ικανότητα βιοσύνθε-
σης σε μεγάλες ποσότητες ω-3 λιπαρών

οξέων (DHA), και στη συνέχεια θα αξιο-
λογήσουν τη χρήση τους ως συμπληρώ-
ματα ιχθυοτροφών σε μελέτες
διατροφής ψαριών. 

Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι:
 το μικροφύκος Schizochytrium li-

macinum  SR 21 μπορεί να καλλιερ-
γηθεί  με υψηλές αποδόσεις
βιομάζας, όταν αντικατασταθεί ο ορ-
γανικός άνθρακας στο θρεπτικό από
ακατέργαστη γλυκερόλη,

 η ταυτόχρονη χρήση των δύο απο-
βλήτων της βιομηχανίας βιοκαυσί-
μων, μπορεί να αυξήσει τη βιομάζα
του μικροφύκους ως και τρεις φορές
και το  περιεχόμενο των ολικών λιπι-
δίων να φθάσει ή να ξεπεράσει τις
αντίστοιχες τιμές σε σχέση με τη  με-
ταχείριση με το θρεπτικό-μάρτυρα

 τα δύο είδη αποβλήτων της βιομηχα-
νίας βιοκαυσίμων, μπορούν να αντι-
καταστήσουν τα συμβατικά οργανικά
θρεπτικά υψηλού κόστους που χρη-
σιμοποιούνται σήμερα στην καλλιέρ-
γειά του μικροφύκους για την
παραγωγή DHA.

Εικόνα 1: Μικροφύκη 
στο μικροσκόπιο

Εικόνα 2: Πειραματικές καλλιέργειες μικροφυ-
κών στο εργαστήριο

Εικόνα 3: Ετεροτροφική καλλιέργεια μικροφύ-
κους Schizochytrium limacinum SR 21 στις πι-
λοτικές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας στο
Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για
την παραγωγή συμπληρωμάτων ιχθυοτροφών
(DHA), αξιοποιώντας ως θρεπτικά, υγρά από-
βλητα της βιομηχανίας βιοκαυσίμων (ακατέργα-
στη γλυκερόλη από την παραγωγή βιοντίζελ και
εκροές από παραγωγή  βιοαερίου από γεωργο-
κτηνοτροφικά υπολείμματα).

«Το ερευνητικό πρόγραμμα «alga4Fuel&aqua», υλοποιείται στο πλαίσιο της Δρά-
σης εθνικής εμβέλειας «ερεΥνΩ–ΔΗμΙοΥρΓΩ-ΚαΙνοΤομΩ», και συγχρηματο-
δοτείται από το ευρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης (εΤπα) της
ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του επιχειρησιακού προγράμμα-
τος «ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (επανεΚ) 2014-
2020, (κωδικός έργου: Τ1εΔΚ-01580)»

“Με το έργο, ενισχύεται η
κυκλική οικονομία, ελα-
χιστοποιώντας την
απόρριψη των συγκε-
κριμένων υγρών απο-
βλήτων στο περιβάλλον


