
Η Υδροπονία σήμερα μέσα από τον φακό της Planty.

Σεμινάριο 

Υφυπουργείο Τουρισμού  - Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων Κύπρου 
21/5/2020

Λοΐζος Τόφας loizos@planty.eu 



Θα μιλήσουμε για…

• τι είναι η υδροπονία

• κύρια συστήματα υδροπονικών 

καλλιεργειών

• γιατί υδροπονία

• από την σπορά στο πιάτο μας

• φύτευση/σπορά

• ριζωτήριο

• τεχνικές παραγωγής λαχανικών και 

μικρόφυλλων (microleaves)

• τι είναι τα microleaves…

• Ποιοτικά προϊόντα

• καινοτομία στην γαστρονομία



…εμείς ποιοι είμαστε … για να σας μιλήσουμε?

?



είμαστε μια νέα καινοτόμος μονάδα υδροπονίας 

δίπλα στην πόρτα σας

Σε μια πρότυπη θερμοκηπιακή μονάδα 10.0002 μέτρων στον Ψεματισμένο, η 

Planty παράγει με τη μέθοδο και της υδροπονίας συνολικά 35 διαφορετικά είδη 

λαχανικών, γεμάτα βιταμίνες, πλούσια γεύση, άρωμα και χρώμα! Τα προϊόντα της 

τα συναντάτε ήδη στα πιάτα γνωστών εστιατορίων, και σύντομα στα 

σούπερμάρκετ.



είμαστε μια νέα καινοτόμος μονάδα υδροπονίας 

δίπλα στην πόρτα σας



Οι εγκαταστάσεις μας φιλοξενούν

Υδροπονική καλλιέργεια NFT (Nutrition film 

technique 5000 τμ



Οι εγκαταστάσεις μας φιλοξενούν

Ριζωτήριο 5000τμ

– Για την παραγωγή των σπορόφυτων  και 

microleaves/microgreens



Οι εγκαταστάσεις μας φιλοξενούν

Συσκευαστήριο και βοηθητικούς χώρους

800τμ

– Για την προετοιμασία των προϊόντων 

προς την αγορά



Τι είναι υδροπονία ?



Τι είναι υδροπονία

Η μέθοδος καλλιέργειας φυτών

χωρίς τη χρήση του εδάφους

ως μέσου ανάπτυξης του

ριζικού συστήματος. 



Τα Κύρια Συστήματα Υδροπονικών

Καλλιεργειών χωρίζονται

1.Υδροπονία σε Θρεπτικό Διάλυμα

2.Υδροπονία σε Υπόστρωμα

Τι είναι υδροπονία



από πότε?
Από την αρχαιότητα:

Οι κρεμαστοί κήποι της Βαβυλώνας.

Οι επιπλέοντες κήποι των Αζτέκων του Μεξικού.

Οι επιπλέοντες κήποι των Κινέζων. 

Στο 19ο αιώνα:

Προσπάθεια για ανάπτυξη φυτών σε ένα αδρανές υλικό όταν αυτό διαβρέχεται με 
υδατικό διάλυμα, που περιέχει τα απαραίτητα ανόργανα στοιχεία για τα φυτά.

 Το 1859-1861: Sachs και Knop: πραγματοποίησαν πειράματα με καλλιέργειες 
εκτός εδάφους: υδροκαλλιέργειες.

Στο 20ο αιώνα:

 Το 1916: McCall: πραγματοποίησε πειράματα με καλλιέργειες σε άμμο.

 Το 1925: Ενδιαφέρον για την πρακτική εφαρμογή των μεθόδων αυτών, από τη 
Βιομηχανία Θερμοκηπίων με αντικατάσταση των παραδοσιακών καλλιεργειών 
στο έδαφος με την υδροπονική προκειμένου να αντιμετωπιστούν συχνά 
προβλήματα όπως (δομής, σύστασης, γονιμότητας και παθογόνων), από τα 
εδάφη των θερμοκηπίων.



William Frederick Gericke

1920: Ξεκίνησε να πειραματίζεται με
υδροπονικές τεχνικές καλλιέργειας.

1929: Έκανε μια πρώτη προσπάθεια για
εμπορική καλλιέργεια φυτών εκτός εδάφους.

1937: Εισήγαγε τον όρο «υδροπονία», για να
περιγράψει όλες τις μεθόδους καλλιέργειας
φυτών, χωρίς τη χρήση του εδάφους.

1940: Δημοσίευσε το πρώτο βιβλίο που
αφορούσε την υδροπονία (The complete guide
to soilless gardening).

Η λέξη υδροπονία (Hydroponic) προέρχεται:

υδρο/ύδωρ + πόνος = που έχει την έννοια της
εργασίας

Εικόνα 3: Ο W. F. Gericke παρατηρεί τα 
αποτελέσματα του. 



Τι είναι υδροπονία

Η μέθοδος καλλιέργειας φυτών

χωρίς τη χρήση του εδάφους

ως μέσου ανάπτυξης του

ριζικού συστήματος. 



Τα Κύρια Συστήματα Υδροπονικών

Καλλιεργειών

1. Υδροπονία σε Θρεπτικό Διάλυμα

• Το NFT (Nutrient Film Technique): το ριζικό σύστημα των φυτών αναπτύσσεται

εντός ρέοντος θρεπτικού διαλύματος χωρίς την χρήση κάποιου στερεού

υποστρώματος.

• Floating Systems (Σύστημα Επίπλευσης)

• Αεροπονία



Τα Κύρια Συστήματα Υδροπονικών

Καλλιεργειών

2.Υδροπονία σε Υπόστρωμα

Αδρανή

1. Άμμος (Sand).
2. Ελαφρόπετρα (Pumice).
3. Διογκωμένη άργιλος

(Expanded clay).
4. Περλίτης (Perlite).
5. Πετροβάμβακας (Rockwool).

Οργανικά

1. Τύρφη (Peat).
2. Κοκκοφοίνικας (Cocosoil, 

cocopeat).
3. Υπολείμματα ξύλου (Sawdust, 

Tree waste products).
4. Υπολείμματα ελαιουργίας.

Τα φυτά αναπτύσσονται σε κάποιο φυσικό ή βιομηχανικά επεξεργασμένο
πορώδες υλικό ή μείγματα αυτών, που μπορεί να συγκρατεί αέρα και
νερό μέσα του.



Τα Κύρια Συστήματα Υδροπονικών

Καλλιεργειών
Αδρανή 
Υποστρώματα 

Εικόνα 5: Υπόστρωμα
πετροβάμβακα “Grodan” το
οποίο εφαρμόζεται σε πλήθος
καλλιεργούμενων κηπευτικών.

Εικόνα 7: Καλλιέργεια 
τομάτας σε πετροβάμβακα. 

Εικόνα 6: Καλλιέργεια
μαρουλιού σε γλάστρες
γεμισμένες με ελαφρόπετρα.

Εικόνα 4: Καλλιέργεια
τομάτας σε σάκους με
περλίτη.

Οργανικά 
Υποστρώματα

Εικόνα 8: Υπόστρωμα 
κοκοφοίνικα κοκκώδους 
μορφής (Fiber dust coir).

Εικόνα 9: Υπόστρωμα 
κοκοφοίνικα ινώδους μορφής 
(Coir fibre).



Θρεπτικά Διαλύματα

Στην υδροπονία, όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την

αύξηση και ανάπτυξη των φυτών, με εξαίρεση τον

άνθρακα και μέρος του οξυγόνου, προσλαμβάνονται

από το φυτό από το θρεπτικό διάλυμα, που

παρασκευάζεται διαλύοντας στο νερό ανόργανα

άλατα (λιπάσματα) ή και οξέα

Διάλυμα!

Η ποιότητα του νερού είναι ίσως ο κρισιμότερος 

παράγοντας και το διάλυμα μας εξαρτάται από  

• την ηλεκτρική αγωγιμότητα EC

• PH

• Επιμέρους στοιχεία
Για την παρασκευή των θρεπτικών διαλυμάτων

χρησιμοποιούνται: τα κλασικά υδατοδιαλυτά λιπάσματα

(νιτρικό οξύ, φωσφορικό οξύ, θειικό κάλιο).



Τι είναι υδροπονία

Υδροπονία είναι η μέθοδος καλλιέργειας φυτών χωρίς

τη χρήση του εδάφους ως μέσου ανάπτυξης του ριζικού

συστήματος. 

Τα συστήματα υδροπονίας χωρίζονται σε Υδροπονία σε

Θρεπτικό Διάλυμα και σε Υδροπονία σε Υπόστρωμα

Τα συστήματα υδροπονίας χωρίζονται σε Κλειστά
Συστήματα και Ανοικτά Συστήματα απορροής



Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα



• Βελτίωση της ποιότητας των καλλωπιστικών 
φυτών και των λαχανοκομικών.

• Επιτυγχάνεται μεγαλύτερη παραγωγή, με τη 

χρήση μικρότερου χώρου και κεφαλαίου. 

• Επιτρέπει την παραγωγή πιστοποιημένων 

σπόρων.

• Ανεξαρτησία καιρού. 

• Προστασία του περιβάλλοντος.

• Εξοικονόμηση νερού, το οποίο μπορεί να 

ανακυκλωθεί. 

• Εξοικονόμηση λιπασμάτων και 

εντομοκτόνων. 

• Υψηλό ποσοστό αυτοματισμού.
• ….

• Επιμόρφωση παραγωγών & 
χρήση ειδικευμένων γνώσεων. 

• Λανθασμένοι χειρισμοί έχουν 
δυσμενείς και έντονες 
επιδράσεις, 

• π.χ. ο κίνδυνος 
εξάπλωσης μιας μόλυνσης 
μέσω του ανακυκλούμενου
θρεπτικού διαλύματος.

• Υψηλό κόστος της αρχικής 
εγκατάστασης μιας 
υδροπονικής μονάδας.

Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα



απουσία χώματος  δεν ξεπλένω  δεν ταλαιπωρώ 

μεγαλύτερη διάρκεια ζωής  ποιοτικότερο προϊόν



Τι προϊόντα μπορούμε να παράξουμε 

με την τεχνική της υδροπονίας?



Κύκλος παραγωγής

Σπορά

• Σπορά  Θάλαμος προβλάστησης
(germination room).

Σπορόφυτο

• Germination Room  Ριζωτήριο

In NFT

• Ριζωτήριο Μεταφύτευση στο σύστημα 
υδροπονίας

Harvest

• Συγκομιδή 



Κλειστός Κύκλος παραγωγής

Συλλογή

Συσκευασία

Διάθεση

Σπορά

Ριζωτήριο

Υδροπονικό
Συστημα

Παραγωγή



Στάση…Ριζωτήριο

Το ριζωτήριο είναι «υπεύθυνο» για το 

μεγάλωμα των φυτών και την μεταφύτευσή 

τους στο σύστημα υδροπονίας καθώς και για 

την παραγωγή των μικρόφυλλων 

Microleaves/microgreens



Τι είναι τα microleaves??

Microleaves microgreens είναι τα λαχανικά και βότανα τα οποία 

βρίσκονται στη πρώτη φάση της ανάπτυξής τους μεταξύ του σταδίου 

της βλάστησης και πριν την ανάπτυξη των πρώτων φύλλων. 



τα microleaves

Χρησιμοποιούνται στις κουζίνες όλου του κόσμου όπου εσείς (οι Chefs) θέλετε να 

ενισχύσουν την ομορφιά, τη θρεπτική αξία, τη γεύση και τη φρεσκάδα των πιάτων 

τους, αλλά και από ανθρώπους που επιθυμούν να βελτιώσουν την υγεία και την 

ευεξία τους, καταναλώνοντας τα από σάντουιτς, αναμειγνύοντάς τα σε κύρια πιάτα 

και ορεκτικά, σαλάτες, smoothies και χυμούς, ακόμα και σε επιδόρπια.



Περιέχουν υψηλή συγκέντρωση πολλών φυτοθρεπτικών συστατικών, 

αντιοξειδωτικών, και βιταμινών από 4 έως 40 φορές περισσότερο σε σύγκριση 

με τα αντίστοιχα πλήρως αναπτυγμένα λαχανικά και βότανα. 

Λίγα μόνο γραμμάρια microgreens μπορούν να ικανοποιήσουν πλήρως την 

συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη των βιταμινών A, C, E, K και B. Είναι επίσης 

πλούσια σε κάλιο, σίδηρο, ψευδάργυρο, μαγνήσιο και χαλκό.

τα microleaves



Γευστικά προσφέρουν στα πιάτα ανάλογα την ποικιλία 

άλλες φορές μία γλυκύτητα και άλλες φορές καυτερή 

και πικάντικη γεύση. 

Οπτικά είναι πανέμορφες πινελιές στα πιάτα λόγω της 

πολυμορφίας των χρωμάτων και των υφών τους.

τα microleaves



Ποικιλίες microleaves(List) p1

Amaranth - Red Basil – RedBasil – Green Beet Bulls Blood

Broccoli FenugreekCoriander / Cilantro Kale



Mustard - Wasabina

Ποικιλίες microleaves(p2)

Mizuna - Red Mustard - RedMizuna - Green

ParsleyPac Choi – Green Pink Stem Radish Red Chard



Sakura Purple Radish

Ποικιλίες microleaves(p3)

Rocket / Arugula Red Vein Sorrel



produced by

Amaranth
Αµάρανθος

Basil Green
Βασιλικός Πράσινος

Basil Dark Opal
Βασιλικός Κόκκινος

Beet Bulls Blood 

Broccoli
Μπρόκολο

Coriander
Κόλιανδρος

Kale Mizuna Green

Mustard Red Parsley
Μαϊντανός

Radish
Ραπανάκι

Red Chard

Rocket
Ρόκα 

Sakura Sorrel Red Vein Wasabina

Watercress
Κάρδαµο

Package 30g
Πακέτο 

Package 80g
Πακέτο



35799960191 loizos@aeroponicsmed.com

Living 

Microgreens

Cut 

Microgreens
Vs.

Βιωσιμότητα - Sustainability 

Ευκολία - Convenience

Food Safety

Value for money



Living

Microgreens

Vs.

LOW SHIPPING VOLUME HIGH SHIPPING VOLUME



Living

Microgreens

Vs.

EASY TO USE
(reclosable for future use)

HIGH HANDLING REQUIRED



Living

Microgreens

Vs.

MORE NET WEIGHT
(per volume shipped)

LESS NET WEIGHT
(per volume shipped)



With a route or without…?

*read full report Fresh microgreens - Dr. Uri Mayer-Chissick.pdf  





καινοτομία στην γαστρονομία



Συζήτηση – στόχοι

• Τι είναι υδροπονία 
• Ποια τα κύρια συστήματα 

υδροπονικών καλλιεργειών
• γιατί υδροπονία
• από την σπορά στο πιάτο μας

• ριζωτήριο
• τεχνικές παραγωγής λαχανικών και 

μικρόφυλλων (microleaves)
• τι είναι τα microleaves…

• Τι θα θέλατε να έχετε στη  κουζίνα 
σας?

• καινοτομία στην γαστρονομία



ambassadors
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