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 Το  Hochschule  Geisenheim  University  σε  συνεργασία  με  το  Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας  υπό  την  αιγίδα  του  DAAD  (German  Academic  Exchange  Service) 

διοργάνωσαν και ολοκλήρωσαν με επιτυχία το Summer School με θέμα «Greenhouse 

Hydroponics: Automation & Management».  Το  θερινό  σχολείο  πραγματοποιήθηκε 

στο Geisenheim την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου από την Δευτέρα 23 έως 

την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου. 

 Συμμετείχαν συνολικά 8 ομιλητές από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Hochschule 

Geisenheim University  και από άλλους φορείς  ενώ  το παρακολούθησαν 40 άτομα 

από την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Ισραήλ και την Ινδονησία. 

 Η επιτέλεση αυτού του ακαδημαϊκού έργου υπάγεται στην χρηματοδότηση από 

το  πρόγραμμα  ZuGAbe,  που  χρηματοδοτείται  από  το  DAAD  (German  Academic 

Exchange Service). 

 Στις  παροχές  του  προγράμματος  περιλαμβάνονταν  δωρεάν  παρακολούθηση, 

χωρίς  καταβολή  διδάκτρων,  επίσκεψη  σε  πρότυπες  θερμοκηπιακές  μονάδες  και 

εκδρομή στην γύρω περιοχή του Rüdesheim. 

 Όλες οι διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν στα αγγλικά και έπειτα από αποδοχή όλων 

των  συμμετεχόντων  βιντεοσκοπήθηκαν  για  την  αρχειοθέτηση  οπτικοακουστικού 

υλικού. 

 Παρακάτω περιγράφεται το πρόγραμμα που ακολουθήθηκε. 

Δευτέρα 23/9 

 Την  εναρκτήρια  ημέρα  του  Summer  School  η  κυρία  DR.  Annette  Reineke, 

Επικεφαλής του Τμήματος Προστασίας Καλλιεργειών και Αντιπρόεδρος Έρευνας στο 

Πανεπιστήμιο Geisenheim, καλωσόρισε όλους τους συμμετέχοντες και παρουσίασε 

την ιστορία του Πανεπιστημίου Geisenheim και τις υποδομές που διαθέτει. 

Αντίστοιχα  ο  διοργανωτής  του  προγράμματος  κύριος  Νικόλαος  Κατσούλας 

Αναπληρωτής  Καθηγητής  από  το  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλίας  καλωσόρισε  τους 

συμμετέχοντες και ξεκίνησε την πρώτη ομιλία με θέμα « Types of Hydroponic Systems 
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and Automations». Αρχικά παρουσιάστηκαν εναλλακτικές μορφές καλλιέργειας από 

τη  συμβατική  όπως  καλλιέργεια  σε  θερμοκήπια,  διχτυοκήπια  ή  σε  κλειστούς 

θαλάμους  με  πλήρως  ελεγχόμενες  συνθήκες.  Οι  αυτοματισμοί  των  συστημάτων 

καλλιέργειας  συνδέονται  άμεσα  με  τα  συστήματα  λήψης  αποφάσεων  (Decision 

Support  Systems),  τα  ασύρματα  δίκτυα  και  τις  προβλέψεις.  Ο  κύριος  Κατσούλας 

έκανε λόγο για την κυκλική οικονομία και για το πως τα υδροπονικά συστήματα σε 

θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις συμβάλλουν στην εξοικονόμηση νερού, λιπασμάτων 

και ενέργειας.  

 

 

Εικόνα 1: Ο κύριος Κατσούλας δίνει  την πρώτη εναρκτήρια ομιλία «General overview: global 

situation of protected cultivation». 

 Η  δεύτερη  ομιλία  του  κύριου  Κατσούλα  εστίαζε  στον  υπολογισμό  της  δόσης 

άρδευσης  και  της  ποσότητας  λιπασμάτων  που  απαιτεί  ένα  υδροπονικό  σύστημα. 

Μετά  τα  θεωρητικά  τμήματα  της  ομιλίας  οι  συμμετέχοντες  εξασκήθηκαν  στον 

υπολογισμό  των  απαραίτητων  λιπασμάτων  και  στο  πως  να  μετατρέπουν  μια 

υδροπονική συνταγή σε ποσότητες λιπασμάτων ώστε να κατανοήσουν στην πράξη τη 

διαδικασία της υδροπονικής θρέψης των φυτών. 

Η τελευταία ομιλία της ημέρας έγινε από τον κύριο K. Schockert με θέμα «ZINEG: 

the  Project  on  Energy  Consumption  in  Greenhouses».  Οι  έρευνες  που 
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παρουσιάστηκαν από τον κύριο Schockert αφορούσαν την εξοικονόμηση ενέργειας 

μέσω  της  δοκιμής  διαφόρων  υλικών  κάλυψης  στο  θερμοκήπιο.  Η  εφαρμογή 

θερμικών διχτυών κρίθηκε εξίσου σημαντική για το σκοπό αυτό και κατά τη διάρκεια 

της ημέρας αλλά και της νύχτας. 

 

Εικόνα  2:  Ο  κύριος  K.  Schockert  στην  ομιλία  του  με  τίτλο  «ZINEG:  the  Project  on  Energy 

Consumption in Greenhouses». 

 Το  βράδυ  της  ίδιας  ημέρας  οργανώθηκε  ανεπίσημο  γεύμα  για  όλους  τους 

συμμετέχοντες στο θερινό σχολείο αποσκοπώντας στην γνωριμία και στην περαιτέρω 

συζήτηση πάνω στα θέματα της υδροπονίας. Η συνάντηση έγινε στο Rüdesheim σε 

παραδοσιακή ταβέρνα. 

Τρίτη 24/9 

 Πρώτος ομιλητής της ημέρας ήταν ο κύριος J. Magan Canadas με θέμα «Adoption 

of soiless Culture in Almeria and Local Research Related to These Growing Systems». 

Ο κύριος Canadas μίλησε για μια από τις πιο γνωστές περιοχές για τα θερμοκήπια 

της, την Αλμέρια της Ισπανίας και περιέγραψε το ιδιόμορφο σύστημα καλλιέργειας 

στο χώμα «Enarenado soil». Οι έρευνες αφορούσαν συγκρίσεις της καλλιέργειας σε 
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Enarenado soil με υδροπονική καλλιέργεια σε υπόστρωμα κοκοφοίνικα, την ηλικία 

των υποστρωμάτων,  το υδατικό δυναμικό και την οξυγόνωση των υποστρωμάτων. 

Λόγος έγινε για την εξοικονόμηση νερού, το πρόβλημα της αλατότητας στα κλειστά 

υδροπονικά  συστήματα  και  προτάσεις  στρατηγικών  ανακύκλωσης  του  θρεπτικού 

διαλύματος και αφαλάτωσης. 

 

Εικόνα 3: Ο κύριος K. Schockert στην ομιλία του με τίτλο «Adoption of soiless Culture in Almeria 

and Local Research Related to These Growing Systems».  

Επόμενη ομιλήτρια ήταν η κυρία B. Gaudlitz. Το θέμα της ομιλίας της «Types of 

Substrates and Fertigation  in Hydroponic Systems», ήταν η παραγωγή λιπασμάτων 

υδροπονίας και οι ιδιότητες τους. Οι ιδιότητες του νερού όπως η σκληρότητα ή η τιμή 

pH  μπορούν  να  επηρεάσουν  καθοριστικά  την  καλλιέργεια.  Η  σύνθεση  των 

λιπασμάτων μπορεί επίσης να δώσει τη λύση σε περιπτώσεις που ανισορροπία στις 

τιμές αυτές είναι αναπόφευκτες.  
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Εικόνα 4: Η κυρία B. Gaudlitz στην ομιλία της με τίτλο «Types of Substrates and Fertigation  in 

Hydroponic Systems». 

 Τον κύκλο ομιλιών της ημέρας έκλεισε ο κύριος M. Schlüpen. Η ομιλία του, με 

τίτλο «Vegetable Production in Modern Greenhouses», σκιαγραφούσε τις συνθήκες 

καλλιέργειας  φυτών  σε  θερμοκήπια  της  βόρειας  Ευρώπης.  Ο  κύριος  Schlüpen 

αναφέρθηκε αρχικά στον εξοπλισμό των θερμοκηπίων όπως για παράδειγμα στον 

τεχνητό  φωτισμό,  στην  απολύμανση  του  θρεπτικού  διαλύματος  καθώς  και  στη 

διάρκεια του καλλιεργητικού κύκλου των φυτών και στη διαχείριση της καλλιέργειας. 
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Εικόνα 5:  Ο  κύριος M.  Schlüpen  στην  ομιλία  του  με  θέμα «Vegetable Production  in Modern 

Greenhouses». 

Τετάρτη 25/9 

Την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην βορεινή περιοχή της Γερμανίας 

Tönisvorst σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις καλλιέργειας πιπεριάς και τομάτας. Ο 

ιδιοκτήτης  ξενάγησε  στο  χώρο  της  καλλιέργειας,  των  δεξαμενών  απορροής  και 

θρέψης και τέλος της θέρμανσης. Η μονάδα ακολουθούσε άριστους κανόνες υγιεινής 

και πρόληψης ασθενειών και φορέων μέσα στην καλλιέργεια. 

 

Εικόνα 6: Επίσκεψη σε θερμοκηπιακή μονάδα καλλιέργειας πιπεριάς και τομάτας στην περιοχή 

Tönisvorst 
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Επόμενη  επίσκεψη  έγινε  στο  ερευνητικό  κέντρο  Straelen  όπου  ο  κύριος 

M.Schlüpen  έκανε  ξενάγηση  στο  χώρο  και  στις  πειραματικές  εγκαταστάσεις. 

Παρατηρήθηκαν  διαφορετικά  υδροπονικά  συστήματα  όπως  τομάτες  σε  κανάλια 

υδροπονικά, μαρούλια σε ‘’deep flow’’ σύστημα καθώς και ανθοκομικά φυτά σε ‘’ebb 

and flow’’ σύστημα. 

 

Εικόνα 7:  Επίσκεψη της ομάδας στο ερευνητικό κέντρο Straelen  και  ξενάγηση από τον κύριο 

M.Schlüpen. 

Ακολούθησαν  επισκέψεις  σε  θερμοκηπιακές  μονάδες  ζέρμπερας  και 

τριαντάφυλλου  στην  περιοχή  Sraelen.  Το  υδροπονικό  σύστημα  της  ζέρμπερας 

αποτελούνταν από ψηλά  ‘’σαμάρια’’ για την καλή αποστράγγιση και την αποφυγή 

ασθενειών  στο  λαιμό  του  φυτού.  Το  θερμοκήπιο  ήταν  εξοπλισμένο  με  τρεις 

διαφορετικές  κουρτίνες  για  πλήρη  απουσία  φωτός,  σκίαση  και  παρεμπόδιση 

διαφυγής της θερμικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον. 

Η  θερμοκηπιακή  μονάδα  καλλιέργειας  τριαντάφυλλου  είχε  αυτοματοποιημένο 

διαλογητήριο  για  τις  διάφορες  εμπορικές  κατηγορίες  των  τριαντάφυλλων  που 

λειτουργούσε κάτω από την επίβλεψη εργατικού προσωπικού. 
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Εικόνα 8: Υδροπονική καλλιέργεια ζέρμπερας (αριστερά), Διαλογητήριο τριαντάφυλλων (δεξιά) 

Πέμπτη 26/9 

Την Πέμπτη η ομάδα αναχώρησε με προορισμό την περιοχή Schifferstadt. 

 

Εικόνα 9: Επίσκεψη ομάδας σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις της περιοχής Schifferstadt. ……. 

Ακολούθησε επίσκεψη στο ερευνητικό κέντρο LVG Heidelberg όπου ο κύριος K. 

Schockert ξενάγησε στις εγκαταστάσεις του ZINEG Project, όπως είχε αναλύσει στην 

ομιλία του τη Δευτέρα 23/9. 
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Εικόνα 10: Ξενάγηση στο ερευνητικό κέντρο από τον κύριο K. Schockert. 

Η  εκπαιδευτική  εκδρομή  έκλεισε  με  επίσκεψη  σε  θερμοκηπιακή  μονάδα 

παραγωγής  σπορόφυτων  στην  περιοχή  Lustadt.  Η  εταιρεία  διέθετε  εξοπλισμό 

ανάμειξης  υποστρώματος,  τοποθέτησης  σπόρων  και  βλάστησης  των φυταρίων  σε 

ειδικούς βλάστητικούς θαλάμους. 

 

Εικόνα 11: Επίσκεψη σε θερμοκηπιακή μονάδα παραγωγής σποροφύτων 

Παρασκευή 27/9 

Την  πρώτη  ομιλία  της  ημέρας  έκανε  η  κυρία C. Papaioannou  με  θέμα «A Pilot 

Greenhouse with Application of Aeropony: Problems and Future Aspects after  two 

years  of  Implementation».  H  κυρία  C.  Papaioannou  περιέγραψε  το  αεροπονικό 

σύστημα  και  τόνισε  τα  πλεονεκτήματα  και  τα  μειονεκτήματα  του.  Ακολούθησε 

σύγκριση  του  με  τα  υδροπονικά  συστήματα.όσον  αφορά  την  παραγωγή  και  την 

εξοικονόμηση νερού και θρεπτικών. 
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Εικόνα 12: Η κυρία C. Papaioannou στην ομιλία της με τίτλο «A Pilot Greenhouse with Application 
of Aeropony: Problems and Future Aspects after two years of Implementation». 

Ακολούθησε η ομιλία της κυρίας A. Linkies με θέμα «Management of Plant Health 

in Hydroponic  Systems».  Η  ομιλία  επικεντρώθηκε  στην  κατάταξη  των  παθογόνων 

μικροοργανισμών και στην αναφορά των πιο αντιπροσωπευτικών ειδών.Η ανάλυση 

των κύριων πηγών μόλυνσης, των σημαντικότερων τρόπων αποφυγής καθώς και οι 

διαφορετικές μέθοδοι απολύμανσης του θρεπτικού διαλύματος ήταν οι θεματικές 

ενότητες της ομιλίας. 

 

Εικόνα  13:  Η  κυρία  A.  Linkies  στην  ομιλία  της  με  τίτλο  « Management  of  Plant  Health  in 

Hydroponic Systems » 



12 
 

Τον κύκλο των ομιλιών της ημέρας αλλά και του Summer School έκλεισε ο κύριος 

C.Lykas  με  θέμα  «Irrigation  of  a  Hydroponic  Crop  Based  on  Real  Time  Drainage 

Measurements».  Επίκεντρο  της  ομιλίας  ήταν  η  κατανόηση  της  εκτίμησης  των 

αναγκών  της  καλλιέργειας  σε  νερό  και  οι  διάφοροι  τρόποι  υπολογισμού  της 

εξατμισοδιαπνοής των φυτών σε ένα υδροπονικό σύστημα. 

 

Εικόνα 14: Ο κύριος C.Lykas στην ομιλία του με θέμα «Irrigation of a Hydroponic Crop Based on 
Real Time Drainage Measurements». 

Μετά το τέλος των ομιλιών ακολούθησε ξενάγηση στο χώρο του Πανεπιστημίου 

και περιγραφή των τρεχόντων πειραμάτων στις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις. 

 

Εικόνα 15: Ξενάγηση της ομάδας στις πειραματικές εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου. 
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Η  μέρα  έκλεισε  με  αποχαιρετιστήριο  κρασί  και  μουσική  στο  χώρο  του 

Πανεπιστημίου. 

 

Εικόνα 16: Χορός και μουσική ως αποχαιρετίστηριο των μαθημάτων Summer School. 

Σάββατο 28/9 

Ελεύθερη μέρα 

Κυριακή 29/9 

Την  Κυριακή  διοργανώθηκε  μια  επίσκεψη  για  όλους  τους  συμμετέχοντες  στο 

Summer School που περιλάμβανε διαδρομνή με τελεφερίκ, περπάτημα στο δάσος, 

επίσκεψη στο κάστρο Rheinsteim και επιστροφή στο Rüdesheim με ποταμόπλοιο. 
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Υπεύθυνος του προγράμματος για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: 

Νικόλαος Κατσούλας: Αναπληρωτής καθηγητής  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και 

διευθυντής του εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του 

τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος. 

 

 

Ομιλητές: 

1. Νικόλαος Κατσούλας: Αναπληρωτής Καθηγητής στο University of Thessaly 

2. Karl Schockert: Καθηγητής στο Geisenheim University 

3. Juan Jose Magan Cañadas: Επιστήμονας στο University of Almeria (Spain) και 

ερευνητής στον πειραματικό σταθμό Cajamar Foundation. 

4. Brigitte Gaudlitz: Χημικός στην εταιρεία Planta Fertilizers GmbH Regenstauf 

5. Matthias Schlüpen: Επιστήμονας στο ερευνητικό κέντρο Forschungszentrum 

Gartenbau Straelen 

6. Χρυσούλα Παπαϊωάννου: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο University of 

Thessaly 

7. Ada Linkies: Ερευνήτρια  Συνεργάτης στο Geisenheim University 

8. Χρήστος Λύκας Επίκουρος Καθηγητής στο University of Thessaly 

 


