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Σκοπός κεφαλαίου
Η καλλιέργεια με ενυδρειοπονικά συστήματα είναι ένας τρόπος καλλιέργειας φυτών χωρίς
χώμα σε συνδυασμό με την καλλιέργεια ψαριών και κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος
σε όλο τον κόσμο. Τα ενυδρειοπονικά αγροτικά συστήματα είναι ένας σημαντικός τρόπος να
καλλιεργήσεις τρόφιμα σε περιορισμένο χώρο, ευάλωτο στις κλιματικές συνθήκες, και
επιδεινωμένες εδαφικές συνθήκες. Ένα ενυδρειοπονικό σύστημα προσφέρει μεγάλες
δυνατότητες στη βελτίωση της καλλιέργειας των φυτών, την παραγωγή τροφίμων, την
κυριαρχία των τροφίμων, και της ασφάλειας των τροφίμων σε μια βιώσιμη βάση. Ενώ η
έλλειψη γνώσης και η πλήρης κατανόηση της σωστής εφαρμογής των ενυδρειοπονικών
τεχνικών και στρατηγικών είναι σημαντικοί και συνάμα περιοριστικοί παράγοντες στην
ενυδρειοπονική καλλιέργεια. Τα ενυδρειοπονικά συστήματα χρειάζονται αυστηρή διαχείριση
και συνδυάζουν αποδοτικά επίπεδα βιοασφάλειας, ελαχιστοποίηση κινδύνων για εξωτερική
μόλυνση και ασθένειες και έχει υψηλής ποιότητας απόδοση χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων
και συνθετικών λιπασμάτων. Μια πλήρης κατανόηση της ενυδρειοπονικής μπορεί να είναι
βοηθητική για να βελτιωθεί η παραγωγή τροφίμων με βάση την κοινωνία στις αστικές
περιοχές, και την παραγωγή τροφίμων σε βιομηχανική κλίμακα στις αγροτικές περιοχές, και
μικρότερου επιπέδου αγροτικές λειτουργίες σε αναπτυσσόμενες και υποανάπτυκτες χώρες.
Επομένως, αυτό το κεφάλαιο εστιάζει σε διάφορα σχέδια ενυδρειοπονικών συστημάτων, και
τη συντήρηση των ενυδρειοπονικών στοιχείων για την καλλιέργεια φυτών και ψαριών, υγιή
και πλούσια σε θρεπτικά συστατικά.
Λέξεις-κλειδιά: Ενυδρειοπονικά συστήματα, ψάρια, φυτά, παραγωγή τροφής, διαχείριση
θρεπτικών συστατικών, προκλήσεις στην ενυδρειοπονική

Εισαγωγή
Ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς και αναμένεται να φτάσει τα 12
δισεκατομμύρια μέχρι το 2050. Η βιώσιμη παραγωγή τροφίμων είναι ένα σημαντικό ζήτημα
για την επιστημονική κοινότητα επειδή ο κόσμος βιώνει συγκεκριμένες αλλαγές που θα
επηρεάσουν τον τρόπο ζωής δισεκατομμυρίων ανθρώπων στα επόμενα χρόνια. Οι πρόσφατες
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εξελίξεις στις επιστήμες και την τεχνολογία έχουν φέρει την επανάσταση σε διάφορους
τομείς και έχουν κάνει πιο εύκολη τη διαβίωση σε όλη την υφήλιο (Jha et al., 2019).
Η ανάπτυξη στις ιατρικές επιστήμες έχει αποδειχθεί πολύ βοηθητική για τη βελτίωση του
προσδόκιμου ζωής και το ρυθμό επιβίωσης σε σταθερή βάση. Δυστυχώς, όλη αυτή η εξέλιξη
και η ανάπτυξη έχουν συμβεί εις βάρος του εδάφους και της υγείας του περιβάλλοντος και
συνεπώς έχει επηρεάσει αρνητικά τη συνολική κατάσταση παραγωγής τροφίμων σχεδόν σε
όλες τις χώρες. Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν επιφέρει σημαντικές προκλήσεις για την
επιστημονική κοινότητα ώστε να ταΐσει τον κόσμο και βάζουν τα δυνατά τους για να
αναπτύξουν τεχνολογικές και επιστημονικές καινοτομίες ώστε να βελτιωθεί η παραγωγή
τροφίμων σε μια βιώσιμη βάση (Gainer et al., 2019).
Ο κόσμος

έρχεται αντιμέτωπος

με μεγάλη αβεβαιότητα λόγω της

παγκόσμιας

υπερθέρμανσης, της μόλυνσης του εδάφους, της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, και της
κλιματικής αλλαγής. Τα ενυδρειοπονικά συστήματα μπορούν να αυξήσουν σημαντικά την
ανθεκτικότητα σε τέτοιες καταστάσεις ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της παραγωγής
τροφίμων και οι προμήθειες φαγητού. Επομένως, αυτό το κεφάλαιο εστιάζει κυρίως στα
βασικά θέματα των ενυδρειοπονικών συστημάτων, στα στοιχεία τους, και τους παράγοντες
διαχείρισης για να διατηρηθεί η παραγωγή τροφίμων σε μια βιώσιμη βάση.

Τι είναι η Ενυδρειοπονική;
Σύμφωνα με το Aquaponic Gardening Community η ενυδρειοπονική καλλιέργεια ψαριών και
φυτών μαζί γίνεται σε οικοσυστήματα επανακυκλοφορίας. Χρησιμοποιεί φυσικούς κύκλους
βακτηρίων για να μετατρέψει τα απόβλητα που παράγονται από τα ψάρια σε θρεπτικά
συστατικά για τα φυτά. Τα ενυδρειοπονικά συστήματα είναι ένας φιλικός προς το περιβάλλον
τρόπος καλλιέργειας τροφίμων που χρησιμοποιεί υδατοκαλλιέργειες και υδροπονική. Στην
υδροπονική παραγωγή, δε χρειάζεται να απορριφθεί ή να φιλτραριστεί καθόλου το
χρησιμοποιημένο νερό. Επιπλέον, δεν είναι αναγκαίο να προστεθούν χημικά λιπάσματα
(Berstein, 2011).
Οι υδατοκαλλιέργειες μπορούν συστηματικά να καθοριστούν ως ένα εξειδικευμένο σύστημα
παραγωγής χρησιμοποιώντας φυτά και υδρόβιους οργανισμούς όπου περίπου το 50% των
θρεπτικών συστατικών προέρχονται από τους υδρόβιους οργανισμούς και διατηρείται για να
τραφούν τα φυτά για τη δική τους καλλιέργεια και ανάπτυξη (Palm et al., 2018).
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ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΑ ΦΥΤΑ

ΦΥΤΑ

Σχήμα: 1 Ο Κύκλος Ενυδρειοπονικής (Bernstein, 2011)

Στην υδροπονική τα φυτά καλλιεργούνται χωρίς χώμα, χημικά συστατικά, και νερό (Stout,
2013). Ο όρος υδροπονική σημαίνει ότι το νερό εργάζεται (Bernstein, 2011). Η
υδατοκαλλιέργεια είναι η καλλιέργεια υδρόβιων ζώων και φυτών στη φύση ή σε ελεγχόμενο
φρέσκο νερό ή σε θαλάσσιο περιβάλλον. Η πρώτη χρήση της υδατοκαλλιέργειας
χρονολογείται πίσω στον 5ο αιώνα π.Χ. στην αρχαία Κίνα. Οι άνθρωποι έπιαναν μικρά ψάρια
και τα κρατούσαν σε τεχνητό περιβάλλον για να μεγαλώσουν. Η υδατοκαλλιέργεια ήταν
επίσης γνωστή στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και την Αρχαία Αίγυπτο (Bernstein, 2011). Στην
ενυδρειοπονική, το σύστημα υδατοκαλλιέργειας (RAS) χρησιμοποιείται συχνά με την
επανακυκλοφορία, καθώς τα ψάρια μπορούν να αναπτυχθούν πολύ γρήγορα.
Αν συνδυάσουμε την υδροπονική και την υδατοκαλλιέργεια, μπορούμε να λύσουμε πολλές
δυσκολίες που ίσως προκύψουν. Τα ακριβά συνθετικά χημικά θρεπτικά στοιχεία στην
υδροπονική αντικαθίστανται από φθηνή τροφή για τα ψάρια και επίσης θα αφήναμε απ’ έξω
το θρεπτικό διάλυμα αν δεν προσλαμβανόταν από τα φυτά. Υπάρχει τεράστια ποσότητα
νερού που χρειάζεται για την άρδευση των φυτών και μπορούμε να το αποφύγουμε με την
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επανακυκλοφορία του νερού μέσω βιοφίλτρων. Συγκρίνοντας τα ενυδρειοπονικά συστήματα,
είναι πιο παραγωγικά από την απλή υδατοκαλλιέργεια ή την υδροπονική. Η ενυδρειοπονική
πρέπει να είναι οργανική, μιας και η μεταχείριση των ψαριών μπορεί να έχει αντίκτυπο στα
φυτά και αντίστροφα (Bernstein, 2011).

Πώς να ξεκινήσετε με την Ενυδρειοπονική
Ένα ενυδρειοπονικό σύστημα είναι ιδιαίτερα βοηθητικό για να αποφευχθούν διάφορες
ατέλειες πόρων στη συμβατική γεωργία και εξασφαλίζει τη βιώσιμη καλλιέργεια φυτών και
παραγωγή τροφίμων με τη βέλτιστη διατήρηση. Ωστόσο, η επιτυχία και η αποδοτικότητα των
ενυδρειοπονικών συστημάτων βασίζεται σε διάφορους παράγοντες, όπως η ασφάλεια του
σχεδιασμού συστήματος, το αντίκτυπο του ενυδρειοπονικού συστήματος, ο έλεγχος του pH
στο σύστημα του νερού, η αποδεκτή ποικιλία των θρεπτικών συστατικών, το φιλτράρισμα και
οι τεχνολογίες αερισμού, ο σωστός συνδυασμός ψαριών και ειδών φυτών, οι μικροβιακοί
πληθυσμοί, η ποιότητα και η ποσότητα της τροφής των ψαριών, τα επίπεδα αζώτου, και η
διαχείριση της επίθεσης ζιζανίων. Αυτοί οι παράγοντες είναι υψίστης σημασίας για τη
διαχείριση του συστήματος και πρέπει να ελέγχονται σωστά με τη χρήση μεθόδων
μηχανικών, γεωργικών, χημικών, φυτοκομικών και υδατοκαλλιέργειας (Yep and Zheng,
2019).
Πριν ξεκινήσουμε με τα ενυδρειοπονικά συστήματα, για επιχειρήσεις ή οικιακή παραγωγή,
πρέπει να απαντήσουμε μερικές απλές ερωτήσεις. Αυτές είναι το «Γιατί», «Πού», «Πότε» και
«Ποιος».
Γιατί αποφασίσατε να ξεκινήσετε ένα ενυδρειοπονικό σύστημα; Θα θέλατε να
πειραματιστείτε με τα ενυδρειοπονικά συστήματα; Θέλετε να δείξετε στα παιδιά τι είναι και
να τους διδάξετε για εναλλακτικούς, βιώσιμους τρόπους καλλιέργειας ψαριών και φυτών; Ή
θέλετε να μειώσετε τα κόστη αγοράς τροφίμων; Θέλετε να παράγετε φρέσκα λαχανικά,
φρούτα, βότανα και ψάρια; Ή θέλετε έναν εμπορικό ιστότοπο; Η ερώτηση «Γιατί» πρέπει να
παραμείνει στο μυαλό σας σε όλη τη διαδικασία σχεδιασμού του ενυδρειοπονικού
συστήματος.
Το «Πού» είναι η επόμενη ερώτηση που πρέπει να απαντήσουμε. Έτσι, πού θα
εγκαταστήσετε το ενυδρειοπονικό σας σύστημα; Τι είδους κλίμα έχετε; Μπορείτε να βάλετε
τα φυτά σας σε θερμοκήπιο ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο χώρο στο σπίτι σας ή σε
8 |σελίδα
www.yeah-project.com

info@yeah-project.com

κάποιο άλλο κτίριο; Υπάρχουν άλλοι περιορισμοί για το σύστημα σας; Πρέπει να έχετε
υπόψη ότι τα βακτήρια είναι ο μηχανισμός για το βιοφίλτρο και δεν θέλετε να τα σκοτώσετε
παγώνοντας τα ή μαγειρεύοντας τα σε ακατάλληλες θερμοκρασίες.
Η τρίτη ερώτηση είναι το «Πότε». Πότε θέλετε να ξεκινήσετε το ενυδρειοπονικό σύστημα;
Τα βακτήρια χρειάζονται λίγο χρόνο για να μεγαλώσουν στην κατάλληλα ποσότητα, έτσι
πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Έπειτα, όταν το φίλτρο σας είναι τελείως γεμάτο, θα πάρετε τα
ψάρια και τα φυτά σας; Αυτό το «ζωντανό» κομμάτι του ενυδρειοπονικού συστήματος είναι
επίσης πολύ σημαντικό.
Η τελευταία ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί είναι το «Ποιος». Ποιος θα έχει την επιμέλεια
του συστήματος; Αυτό το άτομο θα έχει και άλλες ευθύνες; Υπάρχουν άλλα πράγματα που
πρέπει να σκεφτείτε, όπως το ύψος του ατόμου, ή οτιδήποτε που πρέπει να προσαρμοστεί; Αν
ναι, είναι σημαντικό να τα γνωρίζει για να σχεδιάσει το ενυδρειοπονικό σύστημα (Bernstein,
2011).

Σχεδιασμός Συστήματος
Ενυδρειοπονικά Συστήματα Λίμνης
Η ιδέα του ενυδρειοπονικού συστήματος αναπτύχθηκε κυρίως στην Ασία και εστιάζει στη
χρήση γατόψαρων και τιλάπια. Αυτό το σχέδιο ενυδρειοπονικού συστήματος είναι μια
αξιοσημείωτη μέθοδος μειωμένου κόστους για την ενσωμάτωση της παραγωγής φυτών και
ψαριών. Αυτό το σύστημα χρησιμοποιεί λίγες κινητήριες ενέργειες και τεχνικά στοιχεία και
απαιτεί ελάχιστη χρήση αερισμού, ροής νερού και αντλιών νερού. Ένα από τα βασικά
στοιχεία αυτού του συστήματος είναι το γέμισμα της τεχνητής λίμνης με είδη ψαριών σε
μονοκαλλιέργειες ή πολυκαλλιέργειες. Η προσθήκη λιπασμάτων γίνεται επίσης και για να
βελτιωθεί η υγεία και οι αναπτυξιακές διαδικασίες της καλλιέργειας των φυτών (Palm et al.,
2018).

Οικιακά Ενυδρειοπονικά Συστήματα
Αυτό το σύστημα βασίζεται στη χρήση κλασικής ενυδρειοπονικής και εστιάζει στην κοινή
καλλιέργεια ψαριών και φυτών σε ζευγαρωτά και κλειστά συστήματα. Αυτά τα συστήματα
περιλαμβάνουν ερασιτεχνικές και μικρο-εγκαταστάσεις και μπορούν να χαρακτηριστούν από
μικρού όγκου δεξαμενές ψαριών, μικρές περιοχές φύτευσης, και εκτεταμένες πυκνότητες
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αποθήκευσης. Έχουν μόνο μονή δεξαμενή ψαριών ή σύστημα δεξαμενής και μια μικρή
υδροπονική μονάδα με μια μικρή περιοχή περίπου 2 τ.μ. μόνο. Αυτά τα συστήματα μπορεί να
χρησιμοποιηθούν για διακοσμητικά ψάρια μόνο και ταυτόχρονα επιτρέπουν την άμεση
επίπλευση φυτών στην επιφάνεια του νερού (Palm et al., 2018).
Οι

εκτεταμένες

εκδοχές

αυτών

των

συστημάτων

προσφέρουν

διαχωρισμό

της

υδατοκαλλιέργειας και των υδροπονικών μονάδων και βασίζονται στη χρήση των
εσωτερικών φίλτρων του ενυδρείου. Ενώ τα μεγαλύτερα συστήματα μπορούν επίσης να
διαθέτουν μονάδες καθίζησης και στοιχεία επανακυκλοφορίας. Η ανάπαυση του νερού
ευνοείται από τη βαρύτητα σε τέτοιες εγκαταστάσεις και το περισσότερο νερό μπορεί επίσης
να αντληθεί πίσω στη δεξαμενή των ψαριών. Ωστόσο, απαιτείται επιπλέον εξαερισμός για να
διατηρηθεί η υγεία και η ανάπτυξη των φυτών. Οι οικιακές κατασκευές για την παραγωγή
φυτών και ψαριών είναι επίσης γνωστά ως ενυδρειοπονικά συστήματα στην αυλή και
βασίζονται στη χρήση μεγαλύτερων δεξαμενών ψαριών.

Ημι-εμπορικά και Μικρής Κλίμακας Συστήματα
Αυτά τα ενυδρειοπονικά συστήματα βασίζονται στην τεχνική εξάπλωση των περιοχών
παραγωγής, και των λειτουργικών στοιχείων. Περισσότερες από μια υδροπονικές μονάδες και
δεξαμενές ψαριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιτραπεί η κλιμακούμενη παραγωγή
φυτών και ψαριών. Η καλλιέργεια και παραγωγή ψαριών και φυτών μπορεί να
βελτιστοποιηθεί από τη χρήση μηχανικών και βιολογικών μονάδων φιλτραρίσματος και
τεχνικών υποσυστήματος. Αυτά τα συστήματα μπορούν επίσης να στηθούν σε ταράτσες σε
αστικές κοινότητες και χρησιμοποιούν μονή αντλία για την κυκλοφορία του νερού. Αυτό το
σύστημα απαιτεί μερικές πρόσθετες θεωρήσεις σχετικά με την υγεία των ψαριών, τη
σταθερότητα του συστήματος, και το μικροβιακό έλεγχο (Love et al., 2015).

Ενυδρειοπονικά Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας
Αυτά τα συστήματα προσφέρουν τη μέγιστη παραγωγή ψαριών και φυτών αλλά απαιτούν
κάποιες ειδικές δεξιότητες διαχείρισης, υψηλά λειτουργικά κόστη, μηχανοποίηση και
μηχανοργάνωση για να ελέγχουν τις συνθήκες που επικρατούν και την ποιότητα των
στοιχείων του ενυδρειοπονικού συστήματος. Συνήθως, αυτά τα συστήματα βρίσκονται σε
ελεγχόμενα θερμοκήπια και αποφέρουν καλή απόδοση για μεγαλύτερες αγορές (Greenfeld et
al., 2019).
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Ειδικά Ενυδρειοπονικά Συστήματα
Οι πρόσφατες εξελίξεις στις επιστήμες και την τεχνολογία έχουν προσφέρει ποικίλα και πολύ
αποδοτικά σχέδια ενυδρειοπονικών συστημάτων και πλέον τα ενυδρειοπονικά συστήματα
μπορούν επίσης να εγκατασταθούν σε ένα ζωντανό τείχος, και τα κάθετα στοιχεία του κήπου
για να μεγιστοποιήσουν την παραγωγή βιομάζας. Προς το παρόν, υπάρχουν διάφορα σχέδια
κάθετων και οριζόντιων ενυδρειοπονικών συστημάτων και μπορούν να τα διαχειριστούν με
τη χρήση τεχνολογιών ηλεκτρικών στηλών, αιολικών και ηλιακών.

Υπερχείλιση και Αποστράγγιση
Είναι η πιο απλή διαδικασία από όλα τα συστήματα και είναι πολύ εύκολο να διακριθεί και
να πραγματοποιηθεί. Αυτό το σχέδιο χρησιμοποιεί ένα σύστημα στρώματος καλλιέργειας σε
αναλογία 1:1, με τον όγκο της δεξαμενής ψαριών και είναι πιο κατάλληλο για μικρότερα
ενυδρεία ενυδρειοπονικών συστημάτων. Σε αυτό το σύστημα τα στρώματα καλλιέργειας
τοποθετούνται πάνω από τις δεξαμενές των ψαριών. Το νερό από τη δεξαμενή ψαριών πρέπει
να αντληθεί στα στρώματα καλλιέργειας. Από τα στρώματα καλλιέργειας το νερό επιστρέφει
στη δεξαμενή των ψαριών με τη βαρύτητα. Το πλεονέκτημα αυτού του είδους είναι ότι είναι
εύκολο να χτιστεί και να διαχειριστεί και δεν απαιτείται δεξαμενή βάσης. Αλλά δεν μπορεί να
προστεθεί άλλο στρώμα καλλιέργειας, καθώς πάρα πολύ νερό θα αντλείται ειδικά από τη
δεξαμενή ψαριών με κάθε κύκλο υπερχείλισης (Bernstein, 2011).
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ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΨΑΡΙΩΝ

ΣΤΡΩΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΛΙΑ
Σχήμα: 2 Βασικό Σύστημα Υπερχείλισης και Αποστράγγισης (Bernstein, 2011)
Το επόμενο επίπεδο του βασικού συστήματος υπερχείλισης και αποστράγγισης είναι η
προσθήκη μιας δεξαμενής βάσης. Το νερό από τα στρώματα καλλιέργειας ρέει λόγω της
βαρύτητας μέσα στη δεξαμενή βάσης και μετά αντλείται στις δεξαμενές ψαριών. Το νερό από
τη δεξαμενή βάσης μπορεί να αντλείται στις δεξαμενές ψαριών συνεχώς ή μέσω της
επίπλευσης όταν το νερό στη δεξαμενή βάσης φτάνει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Το νερό
στη δεξαμενή ψαριών παραμένει σε ένα σταθερό επίπεδο χάρη στο σωλήνα ροής που οδηγεί
στα στρώματα καλλιέργειας. Το πλεονέκτημα του συστήματος είναι ότι οι δεξαμενές των
ψαριών και τα στρώματα καλλιέργειας είναι στο ίδιο επίπεδο. Επίσης, περιλαμβάνεται μόνο
μια αντλία. Το σύστημα έχει ένα μειονέκτημα. Τα στρώματα καλλιέργειας πρέπει να είναι
στο ιδανικό επίπεδο για να δουλέψουν. Το άλλο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι η
δεξαμενή βάσης πρέπει να είναι αρκετά χαμηλά για να είναι κάτω από τα στρώματα
καλλιέργειας. Παράλληλα, πρέπει να έχει αρκετό όγκο, περισσότερο από τον όγκο του νερού
στα στρώματα καλλιέργειας. Έχετε κατά νου ότι η πρώτη δεξαμενή πρέπει να είναι αρκετά
ψηλά για να στέλνει νερό στα στρώματα καλλιέργειας με τη βαρύτητα (Bernstein, 2011).
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ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΨΑΡΙΩΝ

ΝΕΡΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΙΦΟΝΙΑ

ΣΤΡΩΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΤΡΩΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΒΑΣΗΣ

ΑΝΤΛΙΑ

ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΨΑΡΙΩΝ

Σχήμα: 3 Σύστημα Υπερχείλισης και Αποστράγγισης με προσθήκη Δεξαμενής Βάσης
(Bernstein, 2011)
Αν προσθέσουμε άλλη μια αντλία στο σύστημα υπερχείλισης και αποστράγγισης, το στρώμα
καλλιέργειας μπορεί να είναι ψηλότερα από τη δεξαμενή ψαριών, όπως μπορούμε να δούμε
στο Σχήμα 4. Το πλεονέκτημα αυτού του συστήματος είναι ότι η δεξαμενή ψαριών μπορεί να
βρίσκεται σε οποιοδήποτε ύψος. Στα μειονεκτήματα είναι το γεγονός ότι χρειάζονται μερικές
πλωτές βαλβίδες κι επίσης η ένταξη μιας δεύτερης αντλίας.
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΙΦΟΝΙ

ΣΤΡΩΜΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΨΑΡΙΩΝ

ΑΝΤΛΙΑ
ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΩΤΟΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΠΛΩΤΟΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
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Σχήμα: 4 Σύστημα Υπερχείλισης και Αποστράγγισης με δυο Αντλίες (Bernstein, 2011)

Στρώματα καλλιέργειας και Δεξαμενές Ψαριών
Το κεφάλαιο συνδέει τα στρώματα καλλιέργειας και τις δεξαμενές ψαριών, καθώς είναι
άρρηκτα συνδεδεμένα και το ένα είναι αντανάκλαση του άλλου. Από την άλλη πλευρά, έχουν
διαφορετικό ρόλο, απαιτήσεις και λειτουργία. Η κύρια πρόκληση καθώς και το μυστικό της
επιτυχίας ενός ενυδρειοπονικού συστήματος είναι η ισορροπία ανάμεσα στα απόβλητα
ψαριών, τη δυνατότητα του βιοφίλτρου, και την πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων στο νερό
από τα φυτά. Αν υπάρχουν πολλά απόβλητα, το βιοφίλτρο δεν μπορεί να τα διαχειριστεί.
Αντίθετα, αν δεν επαρκούν τα απόβλητα, τα φυτά δεν μπορούν να αναπτυχθούν. Συνεπώς, η
ισορροπία είναι πολύ σημαντική (Bernstein, 2011).
Ο συνολικός όγκος των στρωμάτων καλλιέργειας στην αρχή της λειτουργίας του
ενυδρειοπονικού συστήματος θα πρέπει να είναι ίσος με τον όγκο της δεξαμενής ψαριών.
Όταν το βιοφίλτρο εγκατασταθεί πλήρως και είναι λειτουργικό, μπορείτε να διπλασιάσετε τον
όγκο των στρωμάτων καλλιέργειας. Με αυτό, μπορούμε να παρέχουμε ακόμα περισσότερο
φιλτράρισμα του νερού και είναι ακόμα καλύτερο για τα ψάρια μακροπρόθεσμα.
Όταν αναλογιζόμαστε τις απαιτήσεις σε υλικά, πρέπει να γνωρίζουμε αν τα υλικά είναι
αδιάβροχα και αν μπορούμε να τα κρατήσουμε αδιάβροχα στις εγκαταστάσεις. Τα υλικά που
χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι αρκετά δυνατά, καθώς το νερό είναι αρκετά βαρύ. Το
επόμενο που πρέπει να σκεφτούμε είναι η τοξικότητα. Τόσο τα στρώματα καλλιέργειας όσο
και οι δεξαμενές ψαριών πρέπει να είναι ασφαλή για την τροφή και μη τοξικά. Αν θέλουμε να
χρησιμοποιήσουμε παλιά δοχεία, αυτό δεν είναι τόσο προφανές όσο φαίνεται. Τα υλικά για
τα στρώματα καλλιέργειας και τις δεξαμενές ψαριών πρέπει να είναι αδρανή, έτσι ώστε να μη
διοχετεύουν καθόλου χημικά στοιχεία στο νερό. Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά δοχεία, καθώς
μπορούν γρήγορα να διαβρωθούν και να αλλάξουν το pH στο σύστημα. επιπλέον, κάποια
ανεπιθύμητα μπορεί να παρουσιαστούν στο νερό. Το τσιμέντο που δεν είναι καλυμμένο
μπορεί επίσης να αποτελέσει πρόβλημα, αφού μπορεί να αλλάξει το pH του συστήματος
(Bernstein, 2011).
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Τρόποι Καλλιέργειας Φυτών
Συστήματα με Υπόστρωμα
Τα υποστρώματα είναι δοχεία τα οποία χρησιμοποιούν πέτρες ή χαλίκι ή οποιοδήποτε άλλο
υλικό που υποστηρίζει τα φυτά σε εγκαταστάσεις χωρίς χώμα. Τα υλικά που μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε στα υποστρώματα είναι πέτρες, άμμος, περλίτης, πετρόβάμβακας,
σφαιρίδια άργιλου, και φελιζολ (Styrofoam). Στα στρώματα καλλιέργειας, επιδή τα
υποστρώματα στηρίζουν τα φυτά, μπορείτε επίσης να καλλιεργήσετε μικρούς θάμνους, φυτά
με ρίζες, ακόμη και δέντρα (Stout, 2013). Τα υποστρώματα έχουν τρεις λειτουργίες. Η πρώτη
είναι η αφαίρεση στερεών στοιχείων, η δεύτερη είναι η ορυκτοποίηση στερεών, και η τρίτη
είναι το βιολογικό φιλτράρισμα. Τα υποστρώματα επίσης παρέχουν στήριξη για τα φυτά
(Bernstein, 2011).
Στα στρώματα καλλιέργειας υπάρχουν τρεις ζώνες. Η πρώτη είναι η επιφάνεια ή στεγνή
ζώνη. Είναι περίπου 5 εκ βαθιά και με ελάχιστη διείσδυση. Αυτή η ζώνη εμποδίζει την
υπερβολική εξάτμιση και προστατεύει τα φυτά από την αποσύνθεση και τη δημιουργία
άλγης. Η δεύτερη ζώνη είναι η ζώνη της ρίζας. Εδώ εμφανίζεται η μεγαλύτερη
δραστηριότητα του φυτού και έχει βάθος ανάμεσα σε 15 και 20 εκ. Σε αυτή τη ζώνη το νερό
ανεβαίνει και αποστραγγίζεται. Με αυτό τον κύκλο, ο πλούσιος σε οξυγόνο αέρας και το
πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία νερό φτάνουν στις ρίζες. Η τελευταία ζώνη είναι η
συγκέντρωση συμπαγών στοιχείων και η ζώνη ορυκτοποίησης. Η βάση 5 εκ του στρώματος
καλλιέργειας συλλέγει τα στέρεα στοιχεία από το νερό (Bernstein, 2011). Οι ζώνες στα
στρώματα καλλιέργειας παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.
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Ζώνη 1

Ζώνη 2

Ζώνη 3

Σχήμα: 5 Οι Ζώνες στα Στρώματα Καλλιέργειας (Bernstein, 2011)
Τα υποστρώματα είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη από την αρχή ακόμη του
σχεδιασμού του ενυδρειοπονικού μας συστήματος. Σύμφωνα με τις δυνατότητες σας και τις
επιθυμίες σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ευρεία ποικιλία υποστρωμάτων. Αλλά
πρέπει να έχετε κατά νου ότι τα υποστρώματα δεν πρέπει να αλλάζουν το pH του νερού και
δεν πρέπει ποτέ να αποσυντίθενται. Επίσης, πρέπει να έχουν το κατάλληλο μέγεθος. Το
πορώδες δίνει μεγαλύτερη επιφάνεια καλλιέργειας για τα βακτήρια, έτσι είναι καλό να έχετε
αυτού του είδους τα υποστρώματα. Τα υποστρώματα πρέπει να είναι και εύκολα στο χειρισμό
τους (Bernstein. 2011).
Στα στρώματα καλλιέργειας μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σκουλήκια για την
αποσύνθεση των στερεών στοιχείων που προέρχονται από τα ψάρια. Τα υποστρώματα
παρέχουν πολύ χώρο στα σκουλήκια για να πραγματοποιήσουν τη μετατροπή των στερεών
στοιχείων και βάζουν φυσικό λίπασμα ακριβώς εκεί που τα φυτά προσλαμβάνουν τα
θρεπτικά τους στοιχεία (Stout, 2013).

Κάθετη Καλλιέργεια
Στην κάθετη καλλιέργεια χρησιμοποιείται μια κατασκευή που κρεμιέται κάθετα. Με αυτό το
είδος καλλιέργειας, χρησιμοποιούμε πολύ λιγότερο χώρο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
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ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια για να μεγαλώσουν τα φυτά. Τα πλαστικά μπουκάλια
κρέμονται ανάποδα με τη βάση κομμένη και γεμισμένα με υπόστρωμα. Το νερό συνήθως
προέρχεται από το ενυδρείο. Αυτού του είδους η κάθετη καλλιέργεια είναι κατάλληλη και για
μικρότερους χώρους εφόσον υπάρχει ένα κατάλληλο παράθυρο. Ένας άλλος τρόπος κάθετης
καλλιέργειας είναι οι στήλες PVC. Ο σωλήνας PVC γεμίζεται με υπόστρωμα και κόβεται στη
μέση της διαμέτρου για να παρέχει χώρο ανάπτυξης για τα φυτά. Οι σωλήνες PVC μπορούν
να κρεμαστούν ακριβώς πάνω από τη δεξαμενή ψαριών (Bernstein, 2011).
Μια άλλη δυνατότητα από τη χρήση κάθετου χώρου είναι η συγκέντρωση στρωμάτων
καλλιέργειας. Το νερό από συγκεκριμένη δεξαμενή ψαριών αντλείται στο υψηλότερο στρώμα
και μετά αποστραγγίζεται μέσα στα στρώματα από κάτω μέχρι να αδειάσει στη δεξαμενή
ψαριών (Stout, 2013).
Αν οι κηπευτικές σας ικανότητες είναι καλές, μπορείτε να δοκιμάσετε με περισσότερες
καλλιέργειες, έτσι ώστε να έχετε πιο ψηλά και πιο χαμηλά φυτά. Με προσεκτική τοποθέτηση
και καθαρισμό των ψηλότερων φυτών, μπορείτε να παρέχετε στα χαμηλότερα φυτά αρκετό
ηλιακό φως (Stout, 2013).

Καλλιέργεια στο νερό
Υπάρχουν δυο πολύ σημαντικοί τρόποι καλλιέργειας στο νερό. Ο πρώτος είναι η τεχνική
καλλιέργειας σε λεπτό στρώμα θρεπτικού διαλύματος (NFT), που μπορούμε επίσης να την
αποκαλούμε καλλιέργεια σε κανάλια. Ο άλλος είναι η καλλιέργεια σε βαθιά νερά. Αν
συγκρίνουμε τα υποστρώματα με την καλλιέργεια σε νερό, μπορούμε να πούμε ότι τα
υποστρώματα είναι πιο βαριά. Επίσης, δεν αλλάζει το επίπεδο του νερού στις δεξαμενές των
ψαριών. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε περισσότερες ποικιλίες
φυτών και τα συμπαγή στοιχεία πρέπει να φιλτράρονται. Τα φυτά πρέπει να στηρίζονται για
να παραμείνουν στο νερό και τυπικά χρησιμοποιούμε διχτυωτές γλάστρες γεμισμένες με
υπόστρωμα. Στη συνέχεια πρέπει να αναλογιστούμε πώς θα αποτρέψουμε το σάπισμα των
ριζών, καθώς βρίσκονται κυρίως μέσα στο νερό (Stout, 2013).
Η τεχνική καλλιέργειας σε λεπτό στρώμα θρεπτικού διαλύματος είναι μια μέθοδος όπου τα
φυτά είναι μέσα σε κάποιου είδους δοχείο και στη βάση του τρέχει ένα μικρό ρυάκι νερού. Οι
ρίζες των φυτών κρέμονται στο νερό και απορροφούν υγρασία και θρεπτικά συστατικά.
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Κυρίως χρησιμοποιούνται σωλήνες PVC για να ανοιχτούν τρύπες κατά μήκος της κορυφής
για τις διχτυωτές γλάστρες. Η τεχνική αυτή λειτουργεί πολύ καλά στο περιβάλλον, όπου η
θερμοκρασία του νερού είναι ίδια με της ατμόσφαιρας. Έτσι, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το
νερό στην καλλιέργεια σε λεπτό στρώμα θρεπτικού διαλύματος μπορεί να ζεσταθεί πολύ το
καλοκαίρι και να παγώσει το χειμώνα (Stout, 2013).

Σχήμα: 6 Η τεχνική καλλιέργειας σε λεπτό στρώμα θρεπτικού διαλύματος με τη χρήση κάθετου
χώρου (FAO, 2014)
Η καλλιέργεια σε βαθιά νερά είναι ένας δεύτερος τρόπος καλλιέργειας φυτών στο νερό. Με
αυτή τη μέθοδο τα στρώματα καλλιέργειας επιπλέουν στην επιφάνεια του νερού συνεχώς.
Αυτό το στρώμα καλλιέργειας είναι συνήθως μια σχεδία αφρού με τρύπες, όπου οι διχτυωτές
γλάστρες κρέμονται μέσα από τις σχεδίες (Stout, 2013).
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Παροχή
αέρα

Διχτυωτή
γλάστρα και
υπόστρωμα
Επιπλέουσα σχεδία

Σύστημα
ριζών

Αντλία
αέρα

Πέτρα αερισμού

Θρεπτικό
διάλυμα

Σχήμα: 7 Καλλιέργεια σε Βαθιά Νερά (FAO, 2014)

Σχήμα: 8 Υγιείς Ρίζες με Καλλιέργεια σε Βαθιά Νερά (FAO, 2014)
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Νερό
Το νερό είναι πολύ σημαντικό σε ένα ενυδρειοπονικό σύστημα, καθώς είναι ένα ζωντανό
περιβάλλον για τα ψάρια και είναι και το συνδετικό μέσο ανάμεσα στα φυτά και τα ψάρια. Η
καθαρότητα του νερού είναι μια από τις πιο σημαντικές παραμέτρους. Το νερό στην
ενυδρειοπονική δεν πρέπει να περιέχει χλώριο ή χλωραμίνες. Πριν ξεκινήσετε να
χρησιμοποιείτε τη δημοτική παροχή νερού, ελέγξτε τις παραμέτρους αυτής της πηγής. Πρέπει
να είστε προσεκτικοί με το pH, τη συνολική ποιότητα, και οποιαδήποτε πρόσθετα. Μια άλλη
επιλογή είναι το νερό της βροχής. Μιας και είναι σχετικά καθαρό, είναι μια εξαιρετική πηγή
νερού για ένα ενυδρειοπονικό σύστημα. Αλλά πρέπει να προσέχετε την ποιότητα του, καθώς
σε μερικές περιοχές το βρόχινο νερό μπορεί να είναι όξινο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αναλύσει
ένα δείγμα πριν αποφασίσετε αυτή την πηγή νερού. Μια ακόμη επιλογή είναι το νερό από
πηγάδι. Και αυτή η επιλογή είναι καλό να αναλυθεί, αφού το νερό από τα περισσότερα
πηγάδια περιέχει ένα σύνολο μετάλλων που μπορεί να επηρεάσουν το σύστημα σας
(Bernstein, 2011).
Η θερμοκρασία του νερού σχετίζεται με το είδος των ψαριών στο ενυδρειοπονικό σας
σύστημα. Σύμφωνα με το γεγονός ότι η θερμοκρασία του νερού συνδέεται με το υπάρχον
κλίμα, η καλύτερη στρατηγική είναι να επιλέξετε είδη ψαριών που ταιριάζουν όσο το
δυνατόν περισσότερο με το κλίμα που ζείτε. Σε περίπτωση που πρέπει να δροσίσετε ή να
θερμάνετε το νερό σας, θα χρειαστείτε παραπάνω ενέργεια. Αν το σύστημα σας αποτύχει, η
θερμοκρασία του νερού ούτε θα μειωθεί ούτε θα αυξηθεί, αν είναι παρόμοια με αυτή του
κλίματος. Ενδέχεται να χάσετε ψάρια αν η θερμοκρασία μεταβληθεί σε μεγάλο βαθμό. Για να
γίνει ακόμη πιο περίπλοκο, πρέπει να λάβουμε υπόψη τα βακτήρια και τα φυτά. Σκεφτείτε
επίσης το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε την ακτινοβολία του ήλιου. Άρα, πρέπει να
χρησιμοποιήσετε σκούρα χρώματα για να απορροφούν θερμότητα (Bernstein, 2011).
Το διαλυμένο οξυγόνο είναι ένας πολύ σημαντικός, αν όχι ο πιο σημαντικός παράγοντας για
το νερό. Χωρίς διαλυμένο οξυγόνο τα ψάρια δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Σχετικά με την
ποσότητα του διαλυμένου οξυγόνου στο νερό σας, πρέπει να σκεφτείτε τις βιολογικές
δραστηριότητες, όπως η αποσύνθεση των φυτών ή των ζώων. Κι αυτό ακόμα απαιτεί
οξυγόνο. Το καλό είναι ότι με το νερό που κινείται, μπορείτε να προσθέσετε οξυγόνο στο
νερό σας. Όσο περισσότερο βγάζει αέρια, τόσο το καλύτερο. Η ποσότητα του διαλυμένου
οξυγόνου στο νερό εξαρτάται από το είδος των ψαριών. Συνιστάται να προστίθεται οξυγόνο
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στο νερό. Ο πιο απλός τρόπος είναι να πέφτει νερό από τα στρώματα καλλιέργειας στη
δεξαμενή ψαριών ή στη δεξαμενή βάσης. Όσο πιο πολύς ψεκασμός, τόσο περισσότερο
οξυγόνο από τον αέρα θα προστεθεί στο νερό (Bernstein, 2011).
Τα ελάχιστα επίπεδα διαλυμένου οξυγόνου για να διατηρηθεί μια καλή φυσιολογική
κατάσταση και η υγεία των ψαριών μπορεί να αλλάξουν σύμφωνα με το μέγεθος και το είδος
των ψαριών. Η διαλυτότητα του οξυγόνου στο νερό μειώνεται με την αύξηση της
θερμοκρασίας και τα επίπεδα του οξυγόνου πρέπει να ελέγχονται και να ρυθμίζονται
σύμφωνα με τη θερμοκρασία του νερού και τις υπάρχουσες κλιματικές συνθήκες. Γενικά, τα
προτεινόμενα όρια για τα επίπεδα διαλυμένου οξυγόνου στα ενυδρειοπονικά συστήματα είναι
4 γραμμάρια ανά λίτρο για ψάρια του θερμού νερού, και 6 γραμμάρια ανά λίτρο για ψάρια
του κρύου νερού. Υπάρχουν μερικά βασικά σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη
ρύθμιση των επιπέδων διαλυμένου οξυγόνου στο ενυδρειοπονικό σύστημα όπως
-

Οι συνθήκες πίεσης προκαλούν μειωμένη λειτουργία των πτερυγίων, και μειωμένη
δυνατότητα απόδοσης οξυγόνου, και η αυξημένη έκθεση σε στρεσογόνους
παράγοντες προκαλεί αυξημένη ζήτηση οξυγόνου για τα ψάρια.

-

Τα μικρά ψάρια χρειάζονται περισσότερο διαλυμένο οξυγόνο ανά μονάδα βάρους σε
σχέση με τα μεγαλύτερα ψάρια.

-

Η κατανάλωση οξυγόνου στο ενυδρειοπονικό σύστημα είναι άμεσα σε αναλογία με
τον αριθμό και το μέγεθος των ψαριών στο σύστημα.

-

Η πρόσληψη του οξυγόνου από τα ψάρια αυξάνεται μετά το τάισμα καθώς
χρειάζονται οξυγόνο για τη διαδικασία της τροφής γνωστή ως συγκεκριμένη δυναμική
δραστηριότητα.

-

Οι αυξημένες θερμοκρασίες ενισχύουν σημαντικά τις απαιτήσεις του μεταβολισμού
σε οξυγόνο και την αναπνοή των ψαριών.

pH

Το pH είναι επίσης σημαντικός παράγοντας για τη διατήρηση της υγείας των
μικροοργανισμών, των φυτών, και των ψαριών. Επίσης, για το pH, πρέπει να λάβετε υπόψη
τα φυτά, τα ψάρια, και τα βακτήρια. Όλα έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις. Είναι σημαντικό
να ελέγχεται το επίπεδο του pH στο ενυδρειοπονικό σύστημα τουλάχιστον κάθε εβδομάδα.
Σε περίπτωση που κάτι συμβεί, μπορείτε να προσθέσετε ένα ρυθμιστικό διάλυμα και το
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πρόβλημα θα λυθεί. Όμως προσέξετε γιατί δεν έχετε απομακρύνει την αιτία του προβλήματος
(Bernstein, 2011).
EC ΗΑ
Η ηλεκτρική αγωγιμότητα (ΗΑ) είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας για τη διατήρηση
της υγείας των ενυδρειοπονικών συστημάτων γενικά. Η ΗΑ είναι ένας όρος που
χρησιμοποιείται για να πάρουμε μια ιδέα σχετικά με τη συνολική ποσότητα θρεπτικών
στοιχείων και συμπαγών στοιχείων που υπάρχουν στο διάλυμα του νερού στο σύστημα.
Ωστόσο, αυτό δε θα παρέχει ολοκληρωμένες πληροφορίες για τα μείγματα θρεπτικών
στοιχείων, την ύπαρξη, ή την έλλειψη θρεπτικών συστατικών, και την ποσότητα τους. Στο
ενυδρειοπονικό σύστημα, η ΗΑ χρησιμοποιείται για να καθορίσει το επίπεδο των ιονικών
ειδών συγκεκριμένων στοιχείων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός ή εργαλείο για να
ελέγξουμε τη συνολική ποσότητα των διαλυτών και βιο-διαθέσιμων θρεπτικών στοιχείων στο
ενυδρειοπονικό σύστημα.
Συγκέντρωση CO2 στο νερό
Οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στο νερό του συστήματος είναι επίσης
σημαντικές όπως και το διαλυμένο οξυγόνο και πρέπει να προσαρμοστεί στο βέλτιστο εύρος
για να εξασφαλιστεί η καλή ανάπτυξη και οι δραστηριότητες των φυτών, των
μικροοργανισμών, και των ψαριών.
Θολότητα και Καθαρότητα του νερού
Η συντήρηση της καθαρότητας του νερού είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για τα
ενυδρειοπονικά συστήματα και βοηθά να βελτιωθούν η συνολική ανάπτυξη των φυτών, η
υγεία των ψαριών, και η ρύθμιση των βακτηρίων. Συνήθως, η θολότητα σχετίζεται με την
παρουσία αιωρούμενων στερεών στοιχείων που δεν έχουν φιλτραριστεί κατάλληλα. Αυτά τα
στοιχεία μπορούν να επηρεάσουν τη ζωή των ψαριών αν προσκολληθούν στα βράγχια, κάτι
που μπορεί να μειώσει το ρυθμό απελευθέρωσης αμμωνίας και της μεταφοράς οξυγόνου.
Επιπλέον, η υψηλότερη συγκέντρωση αιωρούμενων στερεών είναι επίσης τοξική για τις ρίζες
των φυτών καθώς μπορεί να μειωθεί η αποδοτικότητα πρόσληψης θρεπτικών στοιχείων των
φυτών που καλλιεργούνται. Αυτά τα στερεά στοιχεία ενισχύουν και την παρουσία
ετεροτροφικών βακτηρίων που προκαλεί τη διάλυση και μεταβολισμό του οργανικού
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άνθρακα. Η καλλιέργεια και η περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των βακτηριακών ειδών πρέπει να
περιοριστούν καθώς μπορεί να υπερισχύσουν των επιθυμητών ειδών, όπως τα βακτηρίδια
νιτροποίησης.
Ακόμη, αυτά τα στερεά μπορεί να αυξήσουν σημαντικά τη δυνατότητα αποίκησης των
παθογόνων οργανισμών και προκαλεί δυσλειτουργίες στην υγεία των ριζών και στην
θρεπτική πρόσληψη.

Ποιότητα του νερού
Οι παράμετροι που σχετίζονται με την ποιότητα του νερού είναι υψίστης σημασίας για τον
εντοπισμό των κινδύνων που έχουν σχέση με την ευημερία, και την αξιολόγηση ρίσκου στις
λειτουργίες των ενυδρειοπονικών συστημάτων. Οποιαδήποτε ξαφνική αλλαγή στην
πυκνότητα της διαλογής ψαριών, του ρυθμού ταΐσματος, του ρυθμού ανάπτυξης, και της
στήλης νερού μπορεί να προκαλέσει γρήγορες αλλαγές στην ποιότητα του νερού των
ενυδρειοπονικών συστημάτων. Αυτό το αλλοιωμένο νερό μπορεί να επηρεάσει το ρυθμό
ανάπτυξης, τη φυσιολογία των ψαριών, την αποδοτικότητα του ταΐσματος, τις παθολογικές
μεταβολές, ακόμη και την υψηλότερη θνητότητα κάτω από ακραίες συνθήκες (Sallenave,
2016).
Φέρουσα χωρητικότητα
Η φέρουσα χωρητικότητα είναι πολύ σημαντική για τα προβλήματα ευημερίας των ψαριών
και βοηθά στη διατήρηση ισορροπίας ανάμεσα στα ψάρια, και τις ανάγκες των φυτών στα
μέσα συνδυαστικής καλλιέργειας. Η φέρουσα χωρητικότητα χρησιμοποιείται για να εκφράσει
τη μέγιστη βιομάζα των ψαριών με τα αποδεκτά όρια της ποιότητας νερού. Η φέρουσα
χωρητικότητα για μια συγκεκριμένη ποσότητα νερού μπορεί να καθοριστεί από το ρυθμό
κατανάλωσης του οξυγόνου από τα ψάρια, και της απόκρισης τους στο διοξείδιο του
άνθρακα, την αμμωνία, και άλλα μεταβολικά απόβλητα (Alsanius et al., 2017).
Οι εντάσεις προκαλούν μια σειρά από αλλαγές στις αντιδράσεις συμπεριφοράς

και

φυσιολογίας στον όγκο των ψαριών που βοηθούν τα ψάρια να αντισταθούν στο θάνατο με
την προσαρμογή τους στις εναλλασσόμενες συνθήκες. Ενώ τα ψάρια μπορεί να μην είναι σε
θέση να επαναφέρουν την ομοιόσταση με την παρουσία παρατεταμένων και αυστηρών
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εντάσεων. Συνεπώς, η ποιότητα του νερού πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα ως βασικός
περιβαλλοντικός παράγοντας για την ευημερία των ψαριών και τα ενυδρειοπονικά
συστήματα (Henze, 2019). Υπάρχει άμεση επαφή των ψαριών με το νερό μέσω της
επιφάνειας του δέρματος και των βραγχίων και η υποβαθμισμένη ποιότητα δεν πρέπει να
επιτρέπεται στα ενυδρειοπονικά συστήματα σε καμία περίπτωση.
Το νερό παρέχει καλή στήριξη στα ψάρια ενάντια στη βαρύτητα, απομακρύνει τους τοξικούς
μεταβολήτες από τις τριγύρω συνθήκες, διαλύει τους τοξικούς μεταβλητές, και παρέχει
οξυγόνο στα ψάρια για την επιβίωση τους. Η σταθεροποίηση της χημικής σύστασης του
νερού στο ενυδρειοπονικό σύστημα απαιτεί χρόνο με βάση τους παράγοντες της
θερμοκρασίας και της πυκνότητας του αποθέματος. Ωστόσο, αυτές οι προσπάθειες
σταθεροποίησης μπορεί να δημιουργήσουν βιολογικούς περιορισμούς για τη μέγιστη και
βιώσιμη παραγωγή τροφίμων με τη χρήση ενυδρειοπονικών συστημάτων (Thomas et al.,
2019).

Επιλογή φυτών για Ενυδρειοπονικά Συστήματα
Γενικά, τα φυλλωτά λαχανικά είναι ιδανικά φυτά για να καλλιεργηθούν σε ένα
ενυδρειοπονικό σύστημα επειδή μπορούν να μεγαλώσουν καλά με την παρουσία
συμπυκνωμένων επιπέδων αζώτου στο νερό και έχουν υψηλές απαιτήσεις σε θρεπτικά
στοιχεία (Bailey and Ferrarezi, 2017). Ένα ενυδρειοπονικό σύστημα επικεντρώνεται
περισσότερο στην καλλιέργεια αγγουριών, πιπεριάς, μιας ποικιλίας κινέζικου λάχανου,
σέσκουλων, κάλε, ντομάτας, βοτάνων εκτός βασιλικού, και πράσινης σαλάτας (Love et al.,
2015).
Τα φυτά με λουλούδια μπορούν επίσης να καλλιεργηθούν σε ένα ενυδρειοπονικό σύστημα
αλλά η διαχείριση τους είναι πιο δύσκολη από των φυτών με φύλλα επειδή τα λουλούδια
έχουν υψηλότερες απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία (φώσφορο και κάλιο), μεγαλύτερο κύκλο
ζωής, και είναι πιο επιρρεπή σε ασθένειες και παράσιτα.

Επιλογή ψαριών για Ενυδρειοπονικά Συστήματα
Αποτελέσματα ερευνών που διεξήχθησαν από διεθνείς ερευνητές έχουν δείξει ότι η
πλειοψηφία των καλλιεργητών με ενυδρειοπονικά συστήματα χρησιμοποιούν γατόψαρα
Siluriformes), τιλάπια (Oreochromis niloticus), κυπρίνους (Cyprinus carpio), ιριδίζουσες
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πέστροφες (Oncorhynchus mykiss), ασιατικά λαβράκια (Lates calcarifer), μεγαλόστομα
λαυράκια (Micropterus salmoides), πακού (Piaractus mesopotamicus), αρκτοσαλβελίνους
(Salvelinus alpinus), ψάρια Crappies του γλυκού νερού (Pomoxis), και ένα είδος
μπακαλιάρου (Maccullochella peelii).
Όλα τα είδη των ψαριών απαιτούν συγκεκριμένο χώρο, ένα καλό επίπεδο διαλυμένου
οξυγόνου και θρεπτικά συστατικά για να εκτελέσουν τις φυσιολογικές τους δραστηριότητες,
άρα μια συγκέντρωση αποθέματος ψαριών υψηλότερη του 0.006 ανά κιλό δε θα έπρεπε να
επιτρέπεται για να διατηρηθούν οι ιδανικές συνθήκες για την επιβίωση των ψαριών. Τα
τιλάπια είναι μικροφάγα και παμφάγα και μπορούν εύκολα να καταναλώσουν μικρούς
μικροοργανισμούς και οργανικά σωματίδια. Αυτά τα ψάρια μπορούν εύκολα να αντέξουν μια
υψηλότερη συγκέντρωση των συνολικών αιωρούμενων σωματιδίων και του χαμηλότερου
διαλυμένου οξυγόνου. Οι κυπρίνοι, τα τιλάπια του Νείλου και τα Αφρικανικά γατόψαρα
παράγουν υδάτινα λύματα με 20-42.9 mg νιτρικά άλατα ανά λίτρο και 8.2-17 mg φώσφορο
ανά λίτρο (Roosta, 2014).
H πρόσθεση πολλών ειδών ψαριών είναι βοηθητική για την ανάπτυξη ενός πιο ωφέλιμου και
ολοκληρωμένου θρεπτικού περιεχομένου του νερού στο ενυδρειοπονικό σύστημα. Ωστόσο, η
επιτυχής διατήρηση των ενυδρειοπονικών εργασιών θα είναι δύσκολη με τη χρήση χαμηλής
αξίας ειδών ψαριών (γατόψαρα). Η χρήση υψηλής αξίας ψαριών είναι ιδιαίτερα σημαντική
για τη βελτίωση της συνολικής παραγωγής και του κέρδους από την ενυδρειοπονική φάρμα.
Τα υψηλής αξίας ψάρια απαιτούν ειδική φροντίδα και διαχείριση, για παράδειγμα βελτιωμένη
ποιότητα νερού, περισσότερο χώρο, και μικρότερη συγκέντρωση αιωρούμενων στερεών
σωματιδίων (Aishwarya et al., 2018).

Βακτηρίδια Νιτροποίησης
Τα βακτηρίδια νιτροποίησης είναι πολύ σημαντικά στοιχεία του ενυδρειοπονικού
συστήματος καλλιέργειας και είναι κυρίως υπεύθυνα για τη μετατροπή νιτρικού αμμωνίου σε
νιτρικά άλατα. Τα φυτά δεν μπορούν να καταναλώσουν όλα τα είδη αζώτου, συνεπώς η
παρουσία βακτηριδίων νιτροποίησης είναι κρίσιμη για να παρέχεται η ενδεδειγμένη μοργή
αζώτου για τη βέλτιστη καλλιέργεια και ανάπτυξη των φυτών (Ajijah et al., 2020).
Το συνολικό νιτρικό αμμώνιο εκκρίνεται από τα ψάρια με τη μορφή κοπράνων και ούρων
(Wongkiew et al., 2017). Τα αμμωνία-οξειδωτικά βακτήρια μπορούν να χρησιμοποιήσουν το
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συνολικό νιτρικό αμμώνιο ως πηγή ενέργειας, ενώ τα φυτά μπορούν να χρησιμοποιήσουν
αμμωνία και να τη μετατρέψουν σε μόρια που περιέχουν άζωτο, όπως DNA και αμινοξέα.
Αυτά τα βακτήρια μπορούν να μεγαλώσουν σε επαρκή βαθμό στο ενυδρειοπονικό σύστημα
αλλά γενικά ο πληθυσμός τους είναι πιο συγκεντρωμένος κοντά στα βιοφίλτρα. Η διαδικασία
νιτροποίησης απαιτεί ιδανικά θερμοκρασία 25-30°C, και pH από 7-9 (Antoniou et al., 1990).

Μικροχλωρίδα
Οι μικροοργανισμοί που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των φυτών παίζουν σημαντικό ρόλο
στην ενίσχυση της βιοδιαθεσιμότητας των θρεπτικών στοιχείων στο ενυδρειοπονικό σύστημα
και έχουν παρατηρηθεί καλά τεκμηριωμένα αποτελέσματα από Trichoderma, Gliocladium,
Streptomyces, Enterobacter, Bacillus, and Pseudomonas (Bartelme et al., 2018). Η πρόσθεση
μυκόρριζων μυκήτων είναι επίσης μια χρήσιμη τεχνική για τη βελτίωση των βιοδιαθέσιμων
περιεχομένων του φωσφόρου στο ενυδρειοπονικό σύστημα (Cerozi and Fitzsimmons, 2017).
Τα βιοφίλτρα των ενυδρειοπονικών συστημάτων γενικά περιέχουν ακτινοβακτήρια και
Rhizobiales, ενώ οι ρίζες των φυτών που καλλιεργούνται έχουν υψηλότερα επίπεδα από
Pseudomonas, Flavobacteriales, και Burkholderiales. Η παρουσία της pseudomonas είναι
πολύ βοηθητική για την προστασία των ριζών από το σάπισμα χάρη στις αντιμικροβιακές της
ιδιότητες. Συνεπώς, είναι η κύρια αιτία για την αυτό-ρύθμιση των ασθενειών στο
ενυδρειοπονικό σύστημα (Schmautz et al., 2017). Η παρουσία περισσοτέρων από ένα είδος
μικροοργανισμών που ενισχύουν την καλλιέργεια των φυτών ασκεί συνεργειακή επίδραση
στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των φυτών λόγω της ανοργανοποίησης, της διαλυτότητας,
και της βιοδιαθεσιμότητας των ιζημάτων (Calado et al., 2020).

Πηγές θρεπτικών στοιχείων
Οι πηγές θρεπτικών στοιχείων είναι σημαντικά συστατικά των ενυδρειοπονικών συστημάτων
και πρέπει να σχεδιαστούν κατάλληλα για να χωρίσουν τα θρεπτικά στοιχεία για τη
μικροχλωρίδα, τα φυτά και τα ψάρια. Κλασικά, η τροφή των ψαριών για το ενυδρειοπονικό
σύστημα είναι κατά 6-8% οργανικό άζωτο, 6 ή 8 μακροθρεπτικές ύλες, , 40-45% οργανικός
άνθρακας, και 1.2% οργανικό φώσφορο. Τα πρόσθετα λιπίδια μπορεί να είναι φυτικής ή
ζωικής προέλευσης (Boyd, 2015).
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Ένα ουσιώδες μέρος της πρόσθετης τροφής ψαριών καταναλώνεται άμεσα από τα ψάρια ή
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το μεταβολισμό, και την καλλιέργεια ή μπορεί να αποβληθεί
ως συμπαγή και διαλυτά κόπρανα, και η υπόλοιπη τροφή αποσυντίθεται στη δεξαμενή
(Raokcy et al., 2016). Ιδανικά, όλη η τροφή που χρησιμοποιείται θα πρέπει να καταναλωθεί
από τα ψάρια στο ενυδρειοπονικό σύστημα και συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση του
νερού

με θρεπτικά

συστατικά.

Επομένως,

καταναλώνει

διαλυμένο

οξυγόνο και

απελευθερώνει αμμωνία και διοξείδιο του άνθρακα.
Η αποσύνθεση των κοπράνων των ψαριών βασίζεται επίσης στη διατροφή των ψαριών και
ακόμη έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα του νερού. Ωστόσο, η συγκράτηση των
θρεπτικών στοιχείων στη βιομάζα των ψαριών βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αποσύνθεση
της τροφής, στο επίπεδο ταΐσματος, στα είδη των ψαριών, στο μέγεθος των ψαριών, και τις
θερμοκρασίες των ψαριών. Υπάρχει επιτάχυνση του μεταβολισμού των ψαριών σε
υψηλότερη θερμοκρασία και παράγονται περισσότερα θρεπτικά στοιχεία στο στέρεα
απόβλητα κοπράνων (Kong, 2020).
To επίπεδο από τα θρεπτικά συστατικά που εκκρίνονται βασίζεται και στη δυνατότητα
χώνεψης αλλά και στην ποιότητα της τροφής. Το μέγεθος των κοπράνων, η δυνατότητα
χώνεψης της τροφής, και η αναλογία διάλυσης πρέπει να ληφθούν υπόψη για να διατηρηθεί
μια καλή θρεπτική ισορροπία στο ενυδρειοπονικό σύστημα για τη στήριξη της μέγιστης
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δυνατής καλλιέργειας και ανάπτυξης. Παρόλο που προτεραιότητα στην προσθήκη τροφής
ψαριών έχει το είδος των ψαριών του ενυδρειοπονικού συστήματος, η επιλογή της τροφής
πρέπει να γίνεται και με βάση τις απαιτήσεις των φυτών (Karimanzira and Rauschenbach,
2019).
Η λειτουργία των ενυδρειοπονικών συστημάτων καλλιέργειας βασίζεται στη δυναμική
εξισορρόπηση του θρεπτικού κύκλου και συνεπώς η σωστή κατανόηση του θρεπτικού
κύκλου είναι σημαντική για τη βελτιστοποίηση του συστήματος θρεπτικής διαχείρισης ενός
ενυδρειοπονικού συστήματος. Πρέπει να υπάρχει συστηματικός έλεγχος των συγκεντρώσεων
των θρεπτικών στοιχείων σε διάφορα τμήματα του ενυδρειοπονικού συστήματος και
συμπλήρωση των θρεπτικών στοιχείων που είναι ελλιπή για να αποφευχθεί η ανεπάρκεια
θρεπτικών στοιχείων (Maneepong, 2019).
Η συμπλήρωση των ανόργανων θρεπτικών στοιχείων στο ενυδρειοπονικό σύστημα μπορεί να
αποφέρει ακόμη μεγαλύτερη απόδοση. Ωστόσο, πρέπει να διασφαλιστεί ισορροπία σύμφωνα
με το σχετικό μέγεθος και σχεδιασμό του ενυδρειοπονικού συστήματος. Ο θρεπτικός κύκλος
σε ένα ενυδρειοπονικό σύστημα επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από διάφορους παράγοντες,
όπως η θερμοκρασία στη ζώνη των ριζών, η ελαφριά ένταση, η θερμοκρασία του αέρα, το
στάδιο ανάπτυξης, η διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων, και ο συνολικός ρυθμός
ανάπτυξης (Yang and Kim, 2020).

Κύκλος των Μακροθρεπτικών Υλών
Άνθρακας
Ο άνθρακας παρέχεται κυρίως στα ψάρια με τη μορφή τροφής των ψαριών και στα φυτά που
καλλιεργούνται με τη διαδικασία δέσμευσης του CO2. Τα ψάρια μπορούν να
χρησιμοποιήσουν μέχρι και 22% του άνθρακα στην τροφή των ψαριών για το μεταβολισμό
και την παραγωγή βιομάζας. Ο υπόλοιπος άνθρακας εξέρχεται σε στέρεα μορφή κατά 25%,
και διαλυμένο από 0.7-3%, ή εκπνέεται με τη μορφή CO2 (52%). Ο υπόλοιπος άνθρακας
παραμένει για αποσύνθεση στο σύστημα. Ο τύπος και το επίπεδο υδατανθράκων στην τροφή
των ψαριών επηρεάζει και τη δυνατότητα χώνεψης της τροφής και τη βιοδιάσπαση των
αποβλήτων στο ενυδρειοπονικό σύστημα (Kotzen et al., 2019).
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Άζωτο
Οι κύριες μορφές αζώτου που απορροφούν τα φυτά είναι το αμμώνιο, και η μορφή του
αζώτου είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη φυσιολογία του φυτού και τη συγκέντρωση του
αζώτου. Η σύνδεση ανάμεσα στους μικροοργανισμούς και τα φυτά δεν πρέπει ποτέ να
παραβλέπεται καθώς η παρουσία συγκεκριμένων μικροοργανισμών επηρεάζει σημαντικά τις
δυνατότητες πρόσληψης αζώτου και την αποδοτικότητα των φυτών. Επιπλέον, η πρόσληψη
αζώτου βασίζεται και στα διάφορα επίπεδα της συγκέντρωσης CO2 (Fang et al., 2017).
Φώσφορος
Ο φώσφορος είναι ένα μακροθρεπτικό συστατικό και απαιτείται σε μεγαλύτερες ποσότητες
για την ανάπτυξη και παραγωγή των φυτών. Τα φυτά απορροφούν φώσφορο σε
ορθοφωσφορικές ιονικές μορφές όπως H2PO4−, HPO42−, και PO43−. Σχεδόν το 15% του
φώσφορου που περιέχεται στην τροφή των ψαριών καταναλώνεται από τα ψάρια. Ενώ το
100% του φωσφόρου σε ένα ενυδρειοπονικό σύστημα μπορεί να ανακυκλωθεί στη βιομάζα
των φυτών και αυτή η ανακύκλωση βασίζεται επίσης στο συγκεκριμένο σχεδιασμό του
συστήματος (de Silva Cerozi and Fitzsimmons, 2017).
Η διαλυτότητα του φωσφόρου στο ενυδρειοπονικό σύστημα εξαρτάται από τα επίπεδα του
pH, και υπάρχει καθίζηση του φωσφόρου στα υψηλότερα επίπεδα pH. Τα αδιάλυτα
συμπλέγματα φωσφόρου στα ενυδρειοπονικά συστήματα αφαιρούνται από τη λυματολάσπη
των ψαριών στο σύστημα. Ενώ μια καλή ποσότητα φωσφόρου στην τροφή των ψαριών δεν
είναι διαθέσιμη στα φυτά επειδή προκαλείται με τη μορφή στερεών αποβλήτων. Αυτό το
θραύσμα φωσφόρου μπορεί μετά να αφαιρεθεί από τις διαιδκασίες μηχανικού
φιλτραρίσματος (Yang and Kim, 2020).
Κάλιο
Μια βασική πηγή καλίου στο ενυδρειοπονικό σύστημα είναι πάλι η τροφή των ψαριών καθώς
τα ψάρια μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο το 7% του καλίου στην τροφή τους. Ωστόσο, το
κάλιο δεν απαιτείται σε μεγαλύτερη ποσότητα για τα ψάρια και συνεπώς η τροφή των ψαριών
παρέχει μόνο μια μικρή ποσότητα καλίου για τα φυτά που καλλιεργούνται. Το κάλιο
παρέχεται κυρίως με την πρόσθεση ρυθμιστικού υδροξειδίου του καλίου (KOH). Αυτός ο
ρυθμιστής pH χρησιμοποιείται και για τη μείωση του pH σε ενυδρειοπονικά συστήματα λόγω
των διαδικασιών νιτροποίησης (Lennard, 2020).
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Μαγνήσιο, Ασβέστιο και Θείο
Το νερό της βρύσης είναι μια καλή πηγή μαγνησίου, ασβεστίου και θείου και διευκολύνει την
απορρόφηση αυτών των θρεπτικών στοιχείων στα φυτά. Ωστόσο, το ασβέστιο δεν υπάρχει σε
επαρκή επίπεδα στα ενυδρειοπονικά συστήματα και εισάγεται με τη μορφή μιας
συγκεκριμένης ένωσης ασβεστίου, το υδροξείδιο του ασβεστίου Ca(OH)2. Τα ψάρια μπορούν
να χρησιμοποιήσουν έως και 20.3% μαγνήσιο, και 26.8% ασβέστιο από την τροφή των
ψαριών. Ενώ η παρουσία του θείου είναι υπερβολικά χαμηλή στα συστήματα
ενυδρειοπονικής παραγωγής μιας και δεν είναι απαραίτητο σε μεγαλύτερη ποσότητα
(Monsees et al., 2017).
Κύκλος των Μικροθρεπτικών Υλών
O ψευδάργυρος, ο σίδηρος, και το μαγγάνιο προέρχονται κυρίως από την παρεχόμενη τροφή
των ψαριών, ενώ ο χαλκός και το βόριο προέρχονται από το νερό της βρύσης. Τα βασικά
μικροθρεπτικά συστατικά στα ενυδρειοπονικά συστήματα εμφανίζονται στα χαμηλότερα
επίπεδα, συνεπώς η συμπλήρωση από εξωτερικές πηγές είναι απαραίτητη. Ελλείψεις σιδήρου
παρατηρούνται συνήθως στα ενυδρειοπονικά συστήματα παραγωγής λόγω της μη
διαθεσιμότητας ιόντων σιδήρου (Siqwepu et al., 2020). Αυτή η έλλειψη σιδήρου μπορεί να
βελτιωθεί με τη χρήση βακτηριακών σιδηροφόρων που παράγονται από Pseudomonas, ή
Bacillus. Επίσης, η συμπλήρωση σιδήρου με την πρόσθεση χηλικού σιδήρου είναι επίσης
χρήσιμη για να αποφευχθούν η καθίζηση και η μη διαθεσιμότητα του σιδήρου (Bartelme et
al. 2018).
Ισορροπία με Δυναμική Συστήματος για τα Θρεπτικά Στοιχεία
Οι συγκεντρώσεις θρεπτικών συστατικών απαιτούν μια καλή ισορροπία ανάμεσα στο
ενυδρειοπονικό σύστημα της δεξαμενής ψαριών και του υδροπονικού διαλύματος. Η
αποτύπωση της δυναμικής του συστήματος για τα θρεπτικά στοιχεία είναι απαραίτητη
σύμφωνα με το μέγεθος της δεξαμενής ψαριών, της υδροπονικής περιοχής, των βιοφίλτρων,
και άλλων τμημάτων που πρέπει να υπολογιστούν σωστά (Goddek and Körner 2019). Οι
βασικές και ελάχιστες ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία πρέπει να εξισορροπούνται και να
διορθώνονται.

Η

εξατμισοδιαπνοή

της

καλλιέργειας

(ETC)

σε

ένα

θερμοκήπιο

ενυδρειοπονικού συστήματος βασίζεται κατά πολύ σε διάφορους παράγοντες όπως οι
βιολογικές μεταβλητές και το φυσικό κλίμα (Shamshiri et al., 2018).
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Ο υπολογισμός της ETC σε διαφορετικές σοδειές γίνεται με τη μέτρηση της περιοχής εδάφους
που καλύπτεται από την καλλιέργεια. Ο υπολογισμός γίνεται σε διαφορετικά επίπεδα
συγκόμωσης ενσωματώνοντας μη ραδιενεργά δίχτυα σηματοδότησης, στοματική αντίσταση,
έλλειψη πίεσης ατμού στη συγκόμωση, και αντίσταση οριακού στρώματος. Υπάρχει μεγάλη
πιθανότητα να βελτιωθεί η καλλιέργεια και η ανάπτυξη των φυτών σε ένα ενυδρειοπονικό
σύστημα βελτιώνοντας τον κύκλο θρεπτικών στοιχείων και συνεπώς πρέπει να δοθεί μεγάλη
προσοχή για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της πρόσληψης τους σε ένα ενυδρειοπονικό
σύστημα (Eck et al., 2019).

Συντήρηση των εξωτερικών Συνθηκών για τα Ενυδρειοπονικά
Συστήματα
Ένα ενυδρειοπονικό σύστημα χρειάζεται πλήρη έλεγχο πάνω στην καλλιέργεια των φυτών,
τους μικροοργανισμούς, τα ψάρια, τις τροφές, τα θρεπτικά στοιχεία, το διαλυμένο οξυγόνο,
τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα, την ποιότητα του νερού, τη θερμοκρασία, το pH, την
ψύξη, τη σκίαση, τη θέρμανση, και τα επίπεδα υγρασίας. Επομένως, η χρήση
αποτελεσματικών και χαμηλού κόστους συστημάτων είναι πολύ σημαντική για να
εξασφαλιστεί η μέγιστη παραγωγή χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση και την ποιότητα της
σοδειάς (Alkhalidi et al., 2020).

Θέρμανση
Η θέρμανση είναι ένα απαραίτητο στοιχείο της καλλιέργειας και της ανάπτυξης των φυτών
στα ενυδρειοπονικά συστήματα και τα συστήματα των θερμοκηπίων και μπορεί εύκολα να
ρυθμιστεί με τη χρήση θερμικών ηλιακών συστημάτων θέρμανσης. Η θέρμανση δεν είναι
σημαντική μόνο για την καλλιέργεια των φυτών αλλά είναι εξίσου σημαντική και για τα
ψάρια. Τα ψάρια είναι πολύ ευαίσθητα στις αλλαγές θερμοκρασίας και μπορεί να
σταματήσουν να τρώνε όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από το επιθυμητό επίπεδο (Le
et al., 2020).

Υγρασία
Ιδανικά, πρέπει να διασφαλιστεί ένα επίπεδο υγρασίας 50-70% στο ενυδρειοπονικό σύστημα
και οι καλλιεργητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιουσδήποτε υγραντήρες και
αφυγραντήρες καλής ποιότητας για να αυξήσουν ή να μειώσουν την υγρασία σύμφωνα με τις
υπάρχουσες κλιματικές συνθήκες. Η διαχείριση των επιπέδων υγρασίας είναι βοηθητική για
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την προώθηση της φωτοσύνθεσης η οποία με τη σειρά της επιφέρει καλύτερη ανάπτυξη και
απόδοση (Dutta et al., 2018).
Οι ανάγκες στα επίπεδα υγρασίας μειώνονται στα στάδια άνθισης, έτσι πρέπει να
διατηρηθούν λιγότερο υγρές οι περιβαλλοντικές συνθήκες για να αποτραπεί η ανάπτυξη
μυκήτων στα μπουμπούκια. Ενώ οι απαιτήσεις των φυτών σε υγρασία μειώνονται
περισσότερο στα στάδια ωρίμανσης, τα επίπεδα υγρασίας πρέπει να διατηρηθούν περίπου στο
40% για να διατηρηθεί η υγεία των φυτών (Pantazi et al., 2019).

Ψύξη
Η χρήση συστημάτων ομίχλης ή εξατμιστικής ψύξης έχει πολλά πλεονεκτήματα για το
σύστημα διαποτισμού αφού δε μουσκεύει τα φυλλώματα και προστατεύει τα φυτά που
καλλιεργούνται από ασθένειες. Το σύστημα ομίχλης προσφέρει ενιαίες συνθήκες στο
θερμοκήπιο καθώς ωθεί το νερό με υψηλή πίεση μέσα από τα ακροφύσια και δημιουργεί μια
επιφάνεια μεγαλύτερη από ένα γήπεδο ποδοσφαίρου χρησιμοποιώντας μόνο ένα γαλόνι νερό
(Iddio et al., 2020).
Αυτά τα μικρότερα σταγονίδια παίζουν σημαντικό ρόλο στην απορρόφηση θερμότητας από
τα περίχωρα και εξατμίζονται. Το σύστημα ομίχλης αποδίδει καλά σε ένα εύρος
θερμοκρασιών ανάμεσα από 29-46°C, και χαμηλότερα επίπεδα υγρασίας. Συνεπώς, η σχετική
υγρασία πρέπει επίσης να ελέγχεται σχολαστικά για να διατηρηθούν οι αποτελεσματικές
συνθήκες ψύξης για το ενυδρειοπονικό σύστημα (Choab et al., 2019).

Σκίαση
Υπάρχουν πολλοί πιθανοί τρόποι για να επιτευχθεί η επιθυμητή σκιά στο ενυδρειοπονικό
σύστημα και τα καλλιεργημένα φυτά αλλά τα ανακλαστικά πετάσματα σκίασης και τα
υφάσματα σκίασης είναι πολύ βοηθητικά. Τα υφάσματα σκίασης προσφέρουν 60%
δραματική αλλαγή στις καλοκαιρινές συνθήκες. Τα μικρά πράσινα φυτά χρειάζονται μόνο
φως περιβάλλοντος για την ανάπτυξη τους. Οι καλλιεργητές μπορούν να διαλέξουν
οποιοδήποτε τύπο υφάσματος σκίασης όπως υφασμένα και πλεκτά. Όμως, η χρήση πλεκτών
υφασμάτων σκίασης συνιστάται περισσότερο καθώς τα υφασμένα υφάσματα σκίασης έχουν
μικρές εγκοπές (Stouvenakers et al., 2019).
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Εξαερισμός
Ο εξαερισμός είναι ένας σημαντικός τρόπος να εξισορροπηθεί η εσωτερική και εξωτερική
θερμοκρασία στις συνθήκες καλλιέργειας του ενυδρειοπονικού συστήματος. Ο εξαερισμός
διασφαλίζεται με τη μείωση ή το κατέβασμα των ενεργειακών απαιτήσεων με τη χρήση
παθητικών στρατηγικών για τη μείωση των ενεργειακών αναγκών (Proksch et al., 2019).

Τεχνικές Δυσκολίες στα Ενυδρειοπονικά Συστήματα
•

Τα ενυδρειοπονικά συστήματα περιλαμβάνουν κάποιες βασικές και κρίσιμες
προκλήσεις για την άριστη ανάπτυξη και παραγωγή των φυτών. Ακόμη και τα καλά
οργανωμένα και συστηματικά σχεδιασμένα ενυδρειοπονικά συστήματα απαιτούν μια
δέσμη μέτρων ώστε να ελαχιστοποιηθούν ανασταλτικοί παράγοντες όπως περιορισμοί
στην απόδοση της χρήσης αζώτου, συγκέντρωση στερεών στοιχείων στο σύστημα,
περιορισμοί στο pH, θρεπτικές ανεπάρκειες, και τοξικότητες.

•

Τα περισσότερα ενυδρειοπονικά συστήματα έχουν περίσσευμα σε άζωτο αλλά το
επίπεδο της αποδοτικότητας της χρήσης αζώτου είναι σημαντικά χαμηλότερο από ότι
σε άλλα αγροτικά και γεωργικά συστήματα. Μόνο 10-37% ή 70-80% του αζώτου που
απελευθερώνεται από διαφορετικά είδη ψαριών είναι διαθέσιμο για αφομοίωση από
τα φυτά (Zou et al., 2016). Το 43-65% του αζώτου που απελευθερώνεται χάνεται με
τη μορφή εκπομπών υποξείδιου του αζώτου ενώ 1.5-1.9% χάνεται μέσω αναερόβιας
οξείδωσης του αμμωνίου, αφαίρεσης των στερεών στοιχείων, νιτροποίησης,
απονίτρωσης, εξάχνωσης της αμμωνίας, συσσώρευσης ιζημάτων, και συγκέντρωσης
μικροοργανισμών. Η βελτιωμένη απόδοση χρήσης του αζώτου μπορεί να ενισχύσει
σημαντικά την ποιότητα της παραγωγής και την ποσότητα της βιομάζας (Hu et al.,
2015).

•

Οι περιορισμοί στα θρεπτικά στοιχεία Fe, Mg, K, και Ca είναι υψίστης σημασίας
καθώς αυτά απαιτούνται για την όψιμη ποσότητα των φυτών. Αντίθετα, τα ψάρια
έχουν μόνο ελάχιστες απαιτήσεις σε μεταλλικά ιόντα και λιγότερες απαιτήσεις για
κάλιο. Η τροφή των ψαριών είναι το κύριο συστατικό για το γεύμα των ψαριών και
είναι μια πλούσια πηγή φωσφόρου και αμινοξέων αλλά έχουν έλλειψη σε
μικροθρεπτικά στοιχεία και κάλιο. Μερικοί καλλιεργητές επιλέγουν να προσθέτους
αυτά τα θρεπτικά συστατικά από άλλες πηγές αλλά η διαλυτότητα τους και η
βιοδιαθεσιμότητα

είναι

ένας

σημαντικός

περιοριστικός

παράγοντας

λόγω
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ανταγωνιστικών αντιδράσεων, και μη-όψιμων χημικών, βιολογικών, και φυσικών
συνθηκών στο σύστημα (Roosta, 2014). Το κάλιο είναι το 5ο πιο σημαντικό θρεπτικό
στοιχείο για την ανάπτυξη των φυτών και δημιουργεί το 10% του τμήματος των ιστών
του φυτού. Παίζει σημαντικό ρόλο σε διάφορες σημαντικές λειτουργίες, όπως η
ενζυματική ενεργοποίηση και η ρύθμιση των οσμωτικών δυνατοτήτων. Ο περιορισμός
του μπορεί να προκαλέσει καθοριστικά αποτελέσματα στην καλλιέργεια των φυτών
και την ανάπτυξη τους. Συνεπώς, το κάλιο πρέπει να εισαχθεί στο νερό του
ενυδρειοπονικού συστήματος με τη μορφή αλατιού ή σπρέι φυλλώματος στα ανώτερα
μέρη των φυτών (Gullian Klanian et al., 2018).
•

Η διατήρηση του pH είναι μια επίσης ουσιώδης διεργασία καθώς όλοι οι οργανισμοί
που υπάρχουν σε ένα ενυδρειοπονικό σύστημα απαιτούν διαφορετικό εύρος pH. Για
παράδειγμα, τα βακτήρια νιτροποίησης, όπως τα Nitrospira, Nitrosomonas, και
Nitrobacter ευημερούν σε pH εύρους 7.5-8.3, ενώ τα είδη φυτών επιβιώνουν καλά σε
pH εύρους 5.8-6.3. Ενώ τα περισσότερα ψάρια σε ένα ενυδρειοπονικό σύστημα
ιδανικά χρειάζονται pH εύρους 7-9, η ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου οργανισμού δεν
μπορεί να βελτιστοποιηθεί με το να διακυβεύεται η ανάπτυξη άλλων οργανισμών.
Διάφορες επιστημονικές έρευνες προτείνουν τη ρύθμιση της ανάπτυξης όλων των
οργανισμών με τη βελτιστοποίηση του επιπέδου του pH με την επίτευξη ισορροπίας
ανάμεσα σε όλους τους οργανισμούς, δηλαδή τα φυτά, τα ψάρια, και τα βακτήρια
(Goddek et al., 2015).

•

Η πλειοψηφία των φυτών που καλλιεργούνται σε ενυδρειοπονικά συστήματα
απελευθερώνουν ανθρακικά άλατα και ιόντα υδροξειδίου κατά την αφομοίωση
αζώτου και συμβάλλει σημαντικά στη μετατροπή του pH του ενυδρειοπονικού μέσου
καλλιέργειας. Αυτές οι αλλαγές στο pH μπορούν να ρυθμιστούν με την προσθήκη
οξέων και βάσεων αλλά η προσθήκη της σωστής ποσότητας το σωστό χρόνο είναι
ιδιαίτερα βοηθητική για να αποφευχθούν οποιαδήποτε αντίθετα αποτελέσματα στα
ζωντανά στοιχεία του ενυδρειοπονικού συστήματος.

•

Μερικές φορές, στέρεα οργανικά υλικά επίσης αναπτύσσονται στα ενυδρειοπονικά
συστήματα λόγω της λυματολάσπης των ψαριών, της άλγης, των μυκήτων, και της
τροφής που δεν έχει καταναλωθεί και η παρουσία τους μπορεί να έχει ιδιαίτερα
βλαβερές επιπτώσεις στα ψάρια, τα βακτήρια, και τα καλλιεργούμενα φυτά. Η μικρή
ανάπτυξη αυτών των υλικών είναι βοηθητική στο να παρέχεται μια σταθερή πηγή
θρεπτικών συστατικών αλλά η υπερβολική ανάπτυξη τους πρέπει να αποφεύγεται για
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τη διασφάλιση άριστης παραγωγής σε μια βιώσιμη βάση. Η δημιουργία
λυματολάσπης και η ανάπτυξη οργανικών στοιχείων προκαλούν αναερόβια
περιβάλλοντα και δημιουργούν μεθάνιο, υδρόθειο, αμμωνία, και διοξείδιο του
άνθρακα και υπάρχει πιθανότητα να έχουν τοξικές επιπτώσεις στα ψάρια. Η παρουσία
υπερβολικών στερεών στοιχείων γύρω από τις ρίζες των φυτών μπορεί να αναστείλει
την κίνηση των θρεπτικών στοιχείων και του οξυγόνου στις ρίζες των φυτών. Τα
μειωμένα επίπεδα του περιεχομένου του διαλυμένου οξυγόνου γύρω από τις ρίζες των
φυτών μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα ασθενειών που σαπίζουν τις ρίζες.
Επιπλέον, προκαλεί απώλεια γεύσης στην παραγωγή δευτερογενών μεταβολιτών που
παράγονται από το είδος Streptomyces που μπορεί εύκολα να αναπτυχθεί με την
παρουσία οργανικών υλικών που περιέχουν φώσφορο (Rurangawa and Verdegem,
2015).

Τακτικές Εργασίες Συντήρησης του Ενυδρειοπονικού Συστήματος
Η συντήρηση είναι είτε εύκολη ή πολύ δύσκολη. Εξαρτάται από τον εξοπλισμό που έχετε
εγκαταστήσει. Αλλά κυρίως πρέπει να κάνετε συντήρηση και μερικά λεπτά μέσα τη μέρα.
Αφιερώστε μια μέρα για να κάνετε λίγη παραπάνω δουλειά συντήρησης και μια φορά το
χρόνο το βασικό έλεγχο.

Ημερήσιες εργασίες:
-

Ελέγξτε το επίπεδο του νερού

-

Ελέγξτε τη θερμοκρασία του νερού

-

Ταΐστε τα ψάρια

-

Ελέγξτε τα φυτά σας (Stout, 2013)

-

Ελέγξτε τις αντλίες του αέρα

-

Ελέγξτε για διαρροές

-

Ελέγξτε τη συμπεριφορά και την εμφάνιση των ψαριών

-

Απομακρύνετε τα νεκρά ψάρια αν υπάρχουν

-

Απομακρύνετε τα άρρωστα φυτά/ κλαδιά

-

Απομακρύνετε τα στέρεα στοιχεία από το φίλτρο καθαρισμού και πλύνετε τα φίλτρα
(FAO, 2014)
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Εβδομαδιαίες εργασίες:
-

Τακτοποιήστε τα φυτά σας κόβοντας τα ανεπιθύμητα και πετώντας τα νεκρά φύλλα

-

Ελέγξτε τα υδραυλικά σας συστήματα για να βεβαιωθείτε ότι όλα λειτουργούν σωστά

-

Ελέγξτε το pH, την αμμωνία, τα νιτρώδη και τα νιτρικά (Stout, 2013)

-

Προσαρμόστε το pH, αν χρειάζεται

-

Καθαρίστε τα απόβλητα των ψαριών από τον πάτο της δεξαμενής των ψαριών και το
βιοφίλτρο

-

Φυτέψτε και μαζέψτε τα φυτά, αν χρειάζεται

-

Μαζέψτε ψάρια, αν χρειάζεται

-

Ελέγξτε ότι οι ρίζες των φυτών δεν εμποδίζουν τους σωλήνες και τη ροή του νερού
(FAO, 2014)

Μηνιαίες εργασίες:
-

Βεβαιωθείτε ότι η αντλία σας είναι καθαρή

-

Ελέγξτε τις τσάπες σας

-

Ελέγξτε τα τοιχώματα της δεξαμενής σας (Stout, 2013)

-

Αποθηκεύστε νέα ψάρια, αν χρειάζεται

-

Καθαρίστε το βιοφίλτρο, το φίλτρο καθαρισμού, και όλα τα φίλτρα

-

Καθαρίστε τον πάτο της δεξαμενής ψαριών με δίχτυα

-

Ζυγίστε ένα δείγμα ψαριών και ελέγξτε προσεκτικά για ασθένειες (FAO, 2014).

Κοινωνικό-οικονομικές Πτυχές των Ενυδρειοπονικών Συστημάτων
Επί

του

παρόντος,

τα

ενυδρειοπονικά

συστήματα

αποτελούν

έναν

αναδυόμενο

επιχειρηματικό τομέα και ελκύουν όλο και περισσότερο κεφάλαιο. Επίσης, πολλοί άνθρωποι
ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν ενυδρειοπονικές τεχνικές στο σπίτι και τις φάρμες για να
παράγουν ασφαλή και μη μολυσμένα τρόφιμα. Παρόλο που ο βασικός σκοπός χρήσης
ενυδρειοπονικών συστημάτων είναι η παραγωγή ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τουρισμό. Η
ενυδρειοπονική παραγωγή είναι πιστοποιημένη ως οργανικά προϊόντα στις ΗΠΑ, αλλά δεν
υπάρχει ξεκάθαρη και συγκεκριμένη νομοθεσία της ενυδρειοπονικής παραγωγής στην
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Ευρώπη λόγω μεγαλύτερης πυκνότητας εκτροφής. Τα ενυδρειοπονικά συστήματα
προσφέρουν άπειρες δυνατότητες για κοινωνική αποδοχή καθώς παράγουν λιγότερα
απόβλητα, διατηρούν το νερό, συμβάλλουν στην τοπική οικονομία, και δημιουργούν θέσεις
εργασίας.
Παρόλα αυτά, υπάρχει μικρή καταναλωτική και κοινωνική αποδοχή των ενυδρειοπονικών
συστημάτων εξαιτίας της εμπλοκής ποικίλων παραγόντων, όπως οι αξίες, η γνώση, οι
πεποιθήσεις, οι κοινωνικές και πολιτιστικές νόρμες, οι τάσεις στο φαγητό, οι παραδόσεις, οι
ρυθμίσεις της αγοράς, και τα επίπεδα δεξιοτήτων για την καλλιέργεια τροφίμων σε
ενυδρειοπονικά συστήματα. Οι κοινωνικό-οικονομικές πτυχές των ενυδρειοπονικών
συστημάτων μπορεί πιθανώς να ανθίσουν με μια ευρεία συνεργασία ανάμεσα σε σχεδιαστές,
κοινωνικούς επιστήμονες, επιστήμονες διατροφής και υγείας, και κατασκευαστές (Junge et
al., 2017).
Ένα ενυδρειοπονικό σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτενώς σε εκπαιδευτικά και
επαγγελματικά ινστιτούτα. Έχει τεράστιες δυνατότητες να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι
των πράσινων και μπλε υποδομών στις αστικές κοινότητες. Επιπλέον, μπορεί να
ενσωματωθεί αποτελεσματικά στις τοπικές ροές ενέργειας, στον τοπικό κύκλου του νερού,
και στους τοπικούς κύκλους βιομάζας. Η εγκατάσταση ενυδρειοπονικών συστημάτων στα
αστικά συστήματα γεωργίας και στις πόλεις μπορεί να καλύψει σημαντικά τις ανάγκες των
καταναλωτών σε υψηλές τιμές που με τη σειρά τους θα αποφέρουν μια γρηγορότερη
επιστροφή επενδύσεων (Rizal et al., 20018).

Παραδείγματα από Φάρμες της Πόλης με Ενυδρειοπονικά Συστήματα
Οι μοντέρνες εξελίξεις και τεχνολογίες έχουν δώσει την ευκαιρία για παραγωγή τροφίμων και
φυτών σε όλα τα είδη περιβαλλοντικών συνθηκών και οικοσυστημάτων. Τα ενυδρειοπονικά
συστήματα έχουν θετικό αντίκτυπο στις κυκλικές οικονομίες και τα αστικά αγροτικά
συστήματα. Οι θετικές αλληλεπιδράσεις και τα αποτελέσματα μπορούν να παρατηρηθούν
όλο το χρόνο χωρίς τη χρήση συνθετικών χημικών και επιβλαβών υπολειμμάτων. Επιπλέον,
αυτά τα συστήματα επιτρέπουν μεγαλύτερη βιοποικιλότητα στις πόλεις και μειώνουν το
αντίκτυπο των εκπομπών του θερμοκηπίου και τις κλιματικές αλλαγές. Αυτό το σύστημα έχει
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κερδίσει την προσοχή ερευνητών και κοινοτήτων χάρη στις δυνατότητες του για βελτίωση
των κυκλικών οικονομιών.

Σφαγείο του BIGH στις Βρυξέλλες
Η πρώτη μαζική παραγωγή σε αυτή την περιοχή πραγματοποιήθηκε στην αγορά της γειτονιάς
του Anderlecht. Η συνολική επιφάνεια 4000 τ.μ. έχει μοιραστεί σε 2000 τ.μ. εγκαταστάσεων
καλλιέργειας ψαριών και θερμοκηπίων. Αυτές οι εγκαταστάσεις έχουν αποδειχθεί πολύ
χρήσιμες για τη δημιουργία φυσικών οικοσυστημάτων στις αστικές περιοχές και τα τεχνητά
περιβάλλοντα. Αυτή η φάρμα είναι εφοδιασμένη με 14 δεξαμενές και έχει 60000 λαβράκια σε
διάφορα στάδια ανάπτυξης.

Φάρμες της πόλης στην Αυστραλία
Η Νότια Αυστραλία έχει ιδιαίτερη σημασία για τη γεωργική παραγωγή λόγω της υιοθέτησης
σύγχρονων τεχνολογιών για την ανοχή στην ξηρασία και τη ρύθμιση του άγχους. Ένα μεγάλο
μέρος της τροφής για την Αδελαΐδα παράγεται κοντά στο κέντρο της πόλης. Η Αυστραλία
επικεντρώνεται σημαντικά στην παραγωγή τροφίμων στα κλειστά και τεχνητά συστήματα,
καθώς υπήρξε μια τεράστια ανάπτυξη στα συστήματα καλλιέργειας υδάτων. Επιπλέον,
υπάρχουν πολλές συνεχιζόμενες προσπάθειες για την ανάπτυξη μικρότερης κλίμακας και
εντατικών υδάτινων μονάδων και αστικών υδατοπονικών περιοχών με την κατάλληλη
χαρτογράφηση ρυθμιστικών ευκαιριών και κοινωνικών εμποδίων (Pollard et al., 2017).

Φάρμες της πόλης στην California και το Texas στις ΗΠΑ
Τα ενυδρειοπονικά συστήματα στα πιο θερμά κλίματα της California των ΗΠΑ λειτουργούν
με τη χρήση μέτριας τεχνολογίας αλλά καλής ποιότητας θερμοκήπια για την παραγωγή
βοτάνων, πράσινων φυτών, και μαρουλιού. Αυτές οι φάρμες χρησιμοποιούν ελάχιστα
συμπληρωματικά συστήματα θέρμανσης, στατική σκίαση, και συστήματα ψύξης. Αυτές οι
φάρμες καλλιεργούν ανθεκτικά είδη ψαριών για να αποτρέψουν προβλήματα με την
ανάπτυξη άλγης και την υπερθέρμανση.
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Παθητικά Θερμοκήπια Ηλιακής Ενέργειας και Ενυδρειοπονικά Συστήματα στη
Γερμανία και τις ΗΠΑ
Αυτά τα θερμοκήπια και ενυδρειοπονικά συστήματα βασίζονται αποκλειστικά στη χρήση
ηλιακής ενέργειας για τις λειτουργίες θέρμανσης και ενέργειας. Αυτά τα ενυδρειοπονικά
συστήματα αναπτύχθηκαν από τον Franz Schreier με τη δημιουργία ενός κατάλληλου
περιβάλλοντος στη Νότια Γερμανία. Η θερμότητα συσσωρεύεται σε ειδικά βυθιζόμενες εν
μέρει δεξαμενές ψαριών, με πλίνθινα τοιχώματα, και πατώματα που διασκορπίζονται τη
νύχτα.
Αυτό το σύστημα χρησιμοποιείται και στο Vermont των ΗΠΑ και διαθέτει μια λεία και
διαφανή στέγη στη νότια κατεύθυνση για να συλλέγει ηλιακή ενέργεια. Υπάρχει άριστη
μόνωση στο σύστημα και η αδιαφανής βόρεια πλευρά του είναι κατάλληλα βυθισμένη στις
πλαγιές του λόφου.
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Ενυδρειοπονικά Συστήματα στο Hixton και το Wisconsin, ΗΠΑ
Αυτή η ενδρειοπονική φάρμα αναπτύσσεται για μεγάλης κλίμακας εμπορική γεωργία. Αυτά
τα ενυδρειοπονικά συστήματα συμπληρώνονται με αδιαφανείς και ξεχωριστές περιφράξεις
και αυτόματη θέρμανση, και συστήματα φωτισμού LED για την παραγωγή πράσινων
φυλλωτών φυτών. Ακόμη, γίνεται χρήση διαφορετικών αισθητήρων για τη βελτιστοποίηση
των περιβαλλοντικών συνθηκών.

To Thanet Earth στο Ηνωμένο Βασίλειο
Είναι ένα πολυσύνθετο και μεγάλο σύστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο και εδρεύει στην
Νοτιοανατολική Αγγλία. Αυτό το σύστημα τροφοδοτείται με τη χρήση θερμότητας και
ενεργειακών συστημάτων για την παροχή διοξειδίου του άνθρακα και ενέργειας στα
συστήματα καλλιέργειας. Επιπλέον, γίνεται χρήση στρατηγικών και τεχνολογιών που
ελέγχονται από υπολογιστή, όπως εξαερισμός, συμπληρωματικός φωτισμός και ενεργειακές
κουρτίνες.
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Ενυδρειοπονικά Συστήματα σε Οροφές στην Ευρώπη και την Ελβετία
Τα ενυδρειοπονικά συστήματα σε οροφές είναι εφοδιασμένα με προηγμένης τεχνολογίας
συστήματα που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη και παρέχονται με αποτελεσματικά
συστήματα καλλιέργειας στις πόλεις. Το «Ecco-jäger Aquaponik Dachfarm» στο Bad Ragaz
της Ελβετίας ανήκει σε μια οικογενειακή επιχείρηση. Αυτό το σύστημα οροφής σε στυλ
Venlo είναι χτισμένο σε μια αποθήκη και ένα δίχωρο κτίριο. Επίσης, υπάρχουν σημαντικές
προσπάθειες σε εξέλιξη για την ενσωμάτωση των ειδικών ενυδρειοπονικών τεχνολογιών από
το Ινστιτούτο Παλαιοντολογίας της Καταλωνίας (ICP), και το Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών
Επιστημών και Τεχνολογίας (ICTA).
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Αστικές οργανικές καλλιέργειες στον Καναδά και τις ΗΠΑ
Οι αστικές οργανικές καλλιέργειες λειτουργούν σε εσωτερικά ενυδρειοπονικά συστήματα
καλλιέργειας σε εμπορική κλίμακα στη Μινεσότα, ΗΠΑ, και το St. Paul. Αυτές οι φάρμες
καλλιεργούν βότανα, και πράσινα φυλλωτά φυτά χρησιμοποιώντας φώτα φθορισμού και
στρώματα καλλιέργειας. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται επίσης σε Alberta και Edmonton
για την καλλιέργεια φυτών με πράσινο φύλλωμα. Αυτό το σύστημα προσφέρει εξαιρετικό
έλεγχο στις εξωτερικές συνθήκες και επιταχύνει την ετήσια παραγωγή της σοδειάς (Proksch
et al., 2019).
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Συμπεράσματα
Τα ενυδρειοπονικά συστήματα είναι ένας περίπλοκος αλλά αποδοτικός τρόπος παραγωγής
τροφίμων χάρη στα σενάρια πολλαπλών εφαρμογών τους, στην ενοποιητική τους φύση, και
στη χρήση τεχνολογιών υψηλού κόστους έως και χαμηλής διαχείρισης. Η πολυπλοκότητα του
συστήματος αυτού και η εφαρμογή του σε διαφορετικές συνθήκες είναι βοηθητική στο να
επιφέρει υγιή, περιβαλλοντικά, κοινωνικά, και οικονομικά οφέλη. Ωστόσο, υπάρχει
επείγουσα ανάγκη για ισχυρή συνεργασία ανάμεσα σε ερευνητές, διεθνείς οργανισμούς,
επιστημονικές κοινότητες, και ΜΚΟ για την προώθηση της ιδέας των ενυδρειοπονικών
συστημάτων για βιώσιμη παραγωγή τροφίμων.
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των υδάτων ........................................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Εικόνα: 4 Σχηματικό διάγραμμα για έλεγχο και ανίχνευση θρεπτικού διαλύματος .......... Hata! Yer işareti
tanımlanmamış.

Σκοπός Κεφαλαίου
Η ενυδρειοπονία είναι μια βιώσιμη προσέγγιση παραγωγής τροφίμων και βασίζεται σε
βιομιμητικά φυσικά συστήματα και αρχές της κυκλικής οικονομίας. Αυτή η προσέγγιση είναι
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ουσιαστικά χρήσιμη για την παραγωγή τροφίμων σε δυσμενείς εδαφικές συνθήκες και ακραίες
περιβαλλοντικές συνθήκες. Υπάρχει ένα συνεχώς αυξανόμενο φορτίο πληθυσμού και οι
επιστήμονες προσπαθούν στο έπακρο να αναπτύξουν βιώσιμες τεχνικές παραγωγής τροφίμων
στα εδαφικά μέσα. Η αποτελεσματική διαχείριση των ενυδρειοπονικών συστημάτων
περιλαμβάνει τακτική φροντίδα και διαχείριση διαφόρων σημαντικών παραγόντων και
πρακτικών για τη διασφάλιση της μέγιστης παραγωγής ψαριών και ζώων. Αυτό το σύστημα
βασίζεται στην αποτελεσματική χρήση διαφόρων συστατικών όπως ηλεκτρική ενέργεια,
ανεμιστήρες αέρα, αντλίες νερού, φυτά, ψάρια και μικροοργανισμοί. Υπάρχει περιορισμένη
γνώση και ενημέρωση των καταναλωτών για τη βιώσιμη παραγωγή ψαριών και φυτών σε
μειονεκτούσες κοινότητες και αστικούς πληθυσμούς. Επομένως, αυτό το κεφάλαιο εστιάζει
κυρίως στην επισήμανση αποτελεσματικών τεχνικών διαχείρισης ψαριών και φυτών για
ενυδρειοπονικά συστήματα.
Λέξεις κλειδιά: Ενυδρειοπονικά συστήματα, Ψάρια, Φυτά, Έλεγχος, Επίβλεψη, Διαχείριση.

Εισαγωγή
Η ενυδρειοπονία είναι η ευεργετική ενσωμάτωση της υδατοκαλλιέργειας και της υδροπονίας για
την παραγωγή ψαριών και φυτικών προϊόντων. Τα απόβλητα ψαριών που εκκρίνονται στο
ενυδρειοπονικό σύστημα μετατρέπονται στα διαλυτά θρεπτικά συστατικά με τη δράση
μικροβίων που με τη σειρά τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της υγείας των
φυτών που καλλιεργούνται (Junge et al., 2017). Η ανάπτυξη και η βιώσιμη παραγωγή ψαριών
και φυτικών προϊόντων στο ενυδρειοπονικό σύστημα βασίζεται στην αποτελεσματικότητα
διαφόρων

τεχνικών,

διαδικασιών

και

μέτρων

διαχείρισης.

Υπήρξε

μια

σημαντική

διαφοροποίηση στην κλίμακα του ενυδρειοπονικού συστήματος όπως για την κοινότητα, την
οικονομική ανάπτυξη, το χόμπι και την προσωπική χρήση (König et al., 2018).
Η σωστή και αποτελεσματική χρήση της τεχνικής μεμβράνης θρεπτικών ουσιών είναι πολύ
χρήσιμη για τον ακριβή έλεγχο του αναπτυσσόμενου ριζικού συστήματος. Αυτή η τεχνική
χρησιμοποιείται για τη μετατόπιση της ροής του υγρού στρώματος θρεπτικών ουσιών από τα
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υψηλότερα άκρα προς τα κάτω άκρα των φυτών με τη δράση της βαρύτητας. Υπάρχει συνεχής
κυκλοφορία θρεπτικού διαλύματος μέσω του ριζικού συστήματος του φυτού και έτσι ευνοεί την
άμεση επαφή των φυτικών ριζών και των βιοδιαθέσιμων θρεπτικών συστατικών. Αυτή είναι μια
ιδανική τεχνική για την εξασφάλιση επαρκούς διατροφής, νερού και αερισμού (Sundari et al.,
2017).
Υπάρχει μια καλή διακύμανση του ρυθμού ροής εισόδου μεταξύ 1-3 λίτρων σε ένα λεπτό και
αυτή η διακύμανση εξαρτάται σημαντικά από το μέγεθος του καναλιού και την περικοπή. Η
συνεχής ή διαλείπουσα παροχή υγρού είναι ουσιαστικά χρήσιμη για την επίλυση της αντίφασης
μεταξύ απορρόφησης οξυγόνου και απορρόφησης νερού από τη ρίζα. Οι τεχνολογίες
διαλείπουσας ροής είναι επίσης χρήσιμες για τη μείωση νερού, της φθοράς της αντλίας και της
κατανάλωσης ισχύος (Lakhiar, 2018).
Η τεχνική βαθιάς ροής είναι πολύ σημαντική για τη διασφάλιση συνεχούς παροχής θρεπτικών
συστατικών και νερού και οξυγόνου στα φυτά και τα ψάρια που καλλιεργούνται. Αυτή η τεχνική
χρησιμοποιείται ευρέως στον Καναδά, την Ιαπωνία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιταλία
καθώς παρέχει ένα σταθερό περιβάλλον ανάπτυξης. Μια αυξημένη ωριμότητα έχει παρατηρηθεί
στην τεχνική βαθιάς ροής και προσφέρει πιο σημαντικά αποτελέσματα από τις άλλες
τεχνολογίες διαλυτοποίησης θρεπτικών ουσιών (Espinal and Matulić, 2019).

Τεχνική Bio Floc για Ενυδρειοπονικά Συστήματα
Η τεχνική Bio floc θεωρείται επανάσταση στην ενυδρειοπονική καλλιέργεια καθώς διασφαλίζει
τη συνεχή ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση θρεπτικών ουσιών στο ενυδρειοπονικό
σύστημα μέσω της επιτόπιας παραγωγής μικροοργανισμών και μηδενικής ή ελάχιστης
ανταλλαγής αποβλήτων (Avnimelech 2009). Αυτή η ιδέα χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το
1970 σε ένα γαλλικό ερευνητικό ίδρυμα με διαφορετικά είδη όπως Penaeus monodon, L.
stylirostris και Litopenaeus vannamei (Emerenciano et al. 2012)
Ταυτόχρονα, αυτή η τεχνολογία εφαρμόστηκε επίσης από μια ιδιωτική εταιρεία στην Ταϊτή, και
η Crystal River βοήθησε να κατανοηθούν καλύτερα τα οφέλη των bio-flocs. Οι δραστηριότητες
έρευνας και ανάπτυξης ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και στα μέσα της δεκαετίας
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του 1990 στις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Πραγματοποιήθηκαν διάφορες μελέτες και ερευνητικές
δοκιμές για να μελετήσουν τους περιορισμούς του νερού, τις περιβαλλοντικές ανησυχίες, τους
αιτιολογικούς παράγοντες για αυτήν την έρευνα (Emerenciano et al. 2013).
Η ενυδρειοπονική BFT καλλιέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καλλιέργεια διαφόρων
τύπων ψαριών όπως L. stylirostris, P. monodon, Penaeus semisulcatus, F. paulensis,
Farfantepenaeus brasiliensis, Macrobrachium rosenbergii, Colossoma macropomum, Brycon
orbignyanus, κυπρίνος και ασημί γατόψαρο (Kotzen et al. , 2019). Η σταθερότητα της ελάχιστης
ή μηδενικής ανταλλαγής νερού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δυναμική αλληλεπίδραση
μεταξύ των τροχόζωων, των νηματωδών, των πρωτόζωων, των μυκήτων και των μικροφυκών
διαφόρων φυσικών βακτηριακών κοινοτήτων (Martinez-Cordoba et al., 2017).
Η φυσική παραγωγικότητα όσον αφορά την παραγωγή μικροοργανισμών σε αυτό το σύστημα
παίζει τρεις σημαντικούς ρόλους στις στοιχισμένες λίμνες, τους διαδρόμους και τις δεξαμενές.
Αυτά είναι χρήσιμα για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού με τη πρόσληψη αζωτούχων
ενώσεων για την επιτόπου παραγωγή μικροβιακών πρωτεϊνών και βελτιώνει τη διατροφή
βελτιώνοντας τη σκοπιμότητα της καλλιέργειας με μειωμένους δείκτες μετατροπής ζωοτροφών
και μειωμένο κόστος που σχετίζεται με τις ζωοτροφές (Emerenciano et al., 2017). Επιπλέον,
προκαλεί σημαντική βελτίωση στον παθογόνο ανταγωνισμό και έτσι βελτιώνει σημαντικά τη
συνολική υγεία των ψαριών και των φυτών στα ενυδρειοπονικά συστήματα.
Τα αποτελέσματα διαφόρων μελετών έχουν αναφέρει ότι το BTF μπορεί να ενσωματωθεί και να
χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή γαρίδας και αποφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα σε σύγκριση
με άλλα συμβατικά συστήματα (Pinheiro et al., 2017). Το BTF μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί
μαζί με χαμηλό αλατόνερο για μερικώς ανθεκτικά σε αλάτι είδη και υψηλό αλατόνερο για είδη
αλοφυτών (Rocha et al., 2017).

Ενυδρειοπονία και Βερμιπονία
Τα σκουλήκια παίζουν αξιοσημείωτο ρόλο στην πέψη οργανικών υλικών και βοηθούν στη
βελτίωση της μεταφοράς μεταλλικών στοιχείων και θρεπτικών ουσιών. Η έννοια της σύγχρονης
βλαστικής καλλιέργειας δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1980 και χρησιμοποιείται κυρίως για
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την παραγωγή βερμικολόβης και τσαγιού σκουληκιών. Το βερμιπονικό σύστημα βασίζεται στη
χρήση σκουληκιών E. foetida και Eisenia fetida για τη διαλυτοποίηση και την παροχή θρεπτικών
ουσιών στα ενυδρειοπονικά συστήματα (Deepthi et al., 2020).
Τα σκουλήκια κυρίως προστίθενται στο υπόστρωμα καλλιέργειας των φυτών και στα
υποστρώματα με χαλίκια, όπου προκαλούν τη διάσπαση των στερεών αποβλήτων και παρέχουν
επιπλέον θρεπτικά συστατικά για την καλλιέργεια ψαριών και φυτών. Τα σκουλήκια συνήθως
χρησιμοποιούνται για την αποστράγγιση και την υπερχείλιση, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να
παραμένουν τα σκουλήκια συνεχώς κάτω από το νερό. (Palm et al., 2018).

Συστήματα Καλλιέργειας Αλογονικής (Haloponics) και Μαραπονικής
(Maraponics)
Συνήθως, τα ενυδρειοπονικά συστήματα βασίζονται στη χρήση πόρων γλυκού νερού, αλλά λόγω
της αυξημένης έλλειψης αποθεμάτων γλυκού νερού και της επιδείνωσης της ποιότητας του
νερού, λόγω της αλατότητας του εδάφους και της μόλυνσης, οι επιστήμονες μετατοπίζουν το
ενδιαφέρον τους για την παραγωγή φυτών και ψαριών χρησιμοποιώντας τεχνικές αλογονικής και
μαραπονικής. Η τεχνική Maraponics βασίζεται στη χρήση ενυδρειοπονικών συστημάτων με
θαλασσινό υφάλμυρο νερό (Gunning et al., 2016). Κυρίως, αυτά τα συστήματα είναι
εγκατεστημένα σε παράκτιες περιοχές και οι καλλιεργητές πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο
συνιστώμενα και ανθεκτικά είδη ψαριών και φυτών. Η τεχνική Maraponics χρησιμοποιείται
ειδικά στη χερσαία τεχνική πολυτροφικής υδατοκαλλιέργειας και βοηθά στην παραγωγή
θαλάσσιων μαλάκιων, θαλάσσιων καρκινοειδών και θαλάσσιων ψαριών (Kotzen et al., 2019).
Το ενυδρειοπονικό σύστημα που χρησιμοποιεί αλατούχο νερό που κυμαίνεται σε επίπεδα
αλατότητας μεταξύ 1-35 g / L ονομάζεται αλογονικό (haloponics) και είναι πολύ χρήσιμο για
την καλλιέργεια ψαριών και φυτών στις περιοχές όπου το γλυκό νερό είναι περιορισμένο.
Ορισμένες ανθεκτικές καλλιέργειες σε χαμηλές και μέτριες αλατότητες περιλαμβάνουν τα
αγγούρι, μπρόκολο, σκουός, τεύτλα, σπαράγγια, σπανάκι, λάχανο, καλαμπόκι, κουκιά,
γλυκοπατάτες, μαρούλι, ραπανάκι και γογγύλια (Appelbaum και Kotzen 2016).
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Ενυδρειοπονικά Συστήματα και Άλγη
Τα μικροφύκη στο ενυδρειοπονικό σύστημα είναι πολύ χρήσιμο για τη βελτίωση της ποιότητας
του νερού, του ελέγχου του pH και του περιεχομένου του διαλυμένου οξυγόνου. Ωστόσο,
απαιτεί τη σωστή διαχείριση και συντήρηση για να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα του
ενυδρειοπονικού συστήματος (Addy et al., 2017).

Τεχνικές Αναγνώρισης Κινδύνων
Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το

ενυδρειοπονικό σύστημα παραγωγής μπορούν να

εντοπιστούν με τη μέτρηση του μεγέθους των δυσμενών επιπτώσεων. Η αναγνώριση των
κινδύνων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αποκάλυψη παραγόντων που ευνοούν την ανάπτυξη
ασθενειών και παθογόνων απειλών που επηρεάζουν τη γενική ευεξία και την υγεία των ψαριών.
Η βιωσιμότητα των υδάτινων συστημάτων σχετίζεται άμεσα με τα σχέδια του συστήματος, την
καλή διαχείριση των ψαριών, τη διατροφή των ψαριών, την εξάλειψη των παθογόνων και τα
περιττώματα (Ovissipour et al., 2019). Τα χημειοθεραπευτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την καταπολέμηση διαφόρων παθογόνων και πιθανών

απειλών και κινδύνων στα

ενυδρειοπονικά συστήματα παραγωγής. Θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή εκτίμηση της
καλλιέργειας των φυτών και της εκτροφής ψαριών στα συστήματα αυτά.

Ευφυής έλεγχος και παρακολούθηση στην ενυδρειπονία
Το ενυδρειοπονικό σύστημα βασίζεται στην κύρια ιδέα της συνειδητοποίησης της σημασίας της
ανακύκλωσης των βασικών θρεπτικών συστατικών. Η κυκλοφορία στοιχείων αζώτου, οι
υδάτινοι πόροι είναι σημαντικοί κύκλοι για τον έλεγχο της ρύπανσης του εδάφους και του
περιβάλλοντος. Επιπλέον, παίζει σημαντικό ρόλο για τη βελτίωση της θρεπτικής αξίας των
βρώσιμων και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της χρήσης υδάτινων πόρων. Ο έλεγχος
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και η παρακολούθηση του ενυδρειοπονικού εξοπλισμού και η παρακολούθηση με τη χρήση
τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης προσφέρει μια σταθερή βάση για τη βελτίωση της ανάπτυξης
ψαριών και φυτών (Wei et al., 2019).

Εικόνα: 1 Διάγραμμα ενυδρειοπονικού συστήματος
Ο έλεγχος και η παρακολούθηση του εξοπλισμού του θερμοκηπίου αποσκοπεί κυρίως στη
διασφάλιση σταθερής και αποτελεσματικής λειτουργίας των ενυδρειοπονικών συστημάτων.
Επιτρέπει

έναν

συνδυασμό

ενυδρειοπονίας

και

συστημάτων

θερμοκηπίου

για

την

παρακολούθηση των εξωτερικών συνθηκών καλλιέργειας για τα ψάρια και τα φυτά. Αυτό το
σύστημα ελέγχου είναι μεγάλο, μη γραμμικό και πολυμεταβλητό και συνοδεύεται κυρίως από τα
χρονικά μεταβλητά συστήματα. Πάντα υπάρχει ανάγκη διατήρησης περιβαλλοντικών
παραγόντων στο θερμοκήπιο όπως υγρασία, θερμοκρασία, φως και επίπεδα CO2 σε σενάρια
πραγματικού χρόνου (Yanes et al., 2020).
Η παρακολούθηση των συσκευών ψύξης με εξάτμιση, των συστημάτων φωτισμού του
θερμοκηπίου, των λαμπτήρων νερού και των ανεμιστήρων εξάτμισης και άλλου εξοπλισμού από
τεχνολογίες τεχνητής ευφυίας έχει προσφέρει μια τεράστια αλλαγή παραδείγματος. Τα έξυπνα
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ενυδρειοπονικά συστήματα μπορούν να κατασκευαστούν χρησιμοποιώντας ασύρματους
αισθητήρες, πράγματα διαδικτύου και άλλες σύγχρονες τεχνολογίες.
Παραδοσιακά, οι μέθοδοι ελέγχου του κλίματος για θερμοκήπια μπορούν να χωριστούν σε τρεις
βασικές κατηγορίες, όπως μέθοδοι ασαφούς ελέγχου, αναλογικές αναπόσπαστες μέθοδοι
παραγώγων ελέγχου και μέθοδοι ελέγχου νευρωνικών δικτύων. Αν και έχουν προταθεί και
εφαρμοστεί αρκετοί αλγόριθμοι, αυτές οι τρεις μέθοδοι χρησιμοποιούνται ευρύτερα. Αυτά τα
συστήματα προσφέρουν άριστο έλεγχο της θερμοκρασίας και της υγρασίας και βοηθούν στην
επίτευξη ενός σταθερού περιβάλλοντος στις συνθήκες του θερμοκηπίου (Zhang et al., 2020).
Τα ευφυή συστήματα θερμοκηπίου χρησιμοποιούνται κυρίως για την προώθηση της άριστης
ανάπτυξης και παραγωγής ψαριών και φυτών στα ενυδρειοπονικά συστήματα. Τα σύγχρονα
θερμοκήπια διαθέτουν στρατηγικές αυτόματου ελέγχου και παρακολούθησης για να
αντισταθούν στις σκληρές επικρατούσες συνθήκες. Είναι σημαντικά χρήσιμο να βελτιωθεί η
παραγωγή ψαριών και φυτών με μειωμένο κόστος (Henze, 2019).

Εικόνα: 2 Σχηματικό διάγραμμα του συστήματος ελέγχου και ανίχνευσης για τη διαχείριση του
περιβάλλοντος του θερμοκηπίου
Η ποιότητα του νερού για ένα ενυδρειοπονικό σύστημα καθορίζεται κυρίως από την παρουσία ή
απουσία διαλυμένου οξυγόνου, αμμωνίας, νιτρικών αλάτων, φωσφορικών αλάτων, αλατότητας,
pH και θερμοκρασίας. Όλες αυτές οι παράμετροι έχουν συγκεκριμένους περιορισμούς για τα
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ψάρια και τα φυτά και επομένως πρέπει να διατηρηθεί μια οικολογική δυναμική ισορροπία
χρησιμοποιώντας δυναμικές προσεγγίσεις παρακολούθησης (Oniga et al., 2018). Οι σύγχρονες
τεχνολογίες μπορούν εύκολα να ρυθμίσουν τα επίπεδα όλων των βασικών παραμέτρων που
επηρεάζουν την ποιότητα του νερού. Οι ασύρματες συσκευές αισθητήρων χρησιμοποιούνται
πλέον ευρέως για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό παραμέτρων που σχετίζονται με την
ποιότητα του νερού στα κλειστά ενυδρειοπονικά συστήματα.

Εικόνα: 3 Σχηματικό διάγραμμα του συστήματος ελέγχου και ανίχνευσης ποιότητας του
περιβάλλοντος των υδάτων
Τα λύματα είναι η κύρια πηγή θρεπτικών ουσιών στα ενυδρειοπονικά συστήματα και παρέχουν
σημαντικές θρεπτικές ουσίες στα αναπτυσσόμενα ψάρια και φυτά. Οι διαφορές συγκέντρωσης
και τα μη διαθέσιμα τμήματα θρεπτικών ουσιών μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την
ανάπτυξη των ψαριών (Buhmann et al., 2015). Επομένως, τα λύματα πρέπει να
παρακολουθούνται σωστά και να ελέγχονται στα υδάτινα συστήματα για να παρέχουν ακριβή
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ισορροπία στα διαλυτά και βιοδιαθέσιμα θρεπτικά συστατικά και βασικά θρεπτικά συστατικά. Η
ηλεκτρική αγωγιμότητα (EC), το pH και τα επίπεδα διαλυμένου οξυγόνου πρέπει να ελέγχονται
σωστά για τον έλεγχο και την επιτάχυνση της ανάπτυξης ψαριών και φυτών. Το επίπεδο των
θρεπτικών ουσιών που λείπουν μπορεί εύκολα να ανιχνευθεί χρησιμοποιώντας αισθητήρες
οντολογίας και πρέπει να ρυθμιστεί ανάλογα με τον τύπο ψαριών και φυτών που καλλιεργούνται
(Gott, 2019).

Εικόνα: 4 Σχηματικό διάγραμμα για έλεγχο και ανίχνευση θρεπτικού διαλύματος

Τεχνικές Γενικής Διαχείρισης της Αλιείας
Η συντήρηση των ενυδρειοπονικών συστημάτων και των ψαριών είναι χρονοβόρα, απαιτεί
προσπάθεια και είναι ουσιαστικά σημαντική για τη συντήρηση και την παρακολούθηση της
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περιοχής φραγμού, του συστήματος, της τροφοδοσίας, της τήρησης αρχείων, της ρύθμισης της
ασφάλειας του χώρου και της προετοιμασίας για πιθανές διακοπές ρεύματος (Ng, 2017). Τα
μέρη του ενυδρειοπονικού συστήματος είναι αρκετά μεταβλητά, αλλά απαιτείται σωστή
συντήρηση για να διατηρηθεί η καλή απόδοση. Οι αποτελεσματικές τεχνικές αλιείας απαιτούν
σωστή συντήρηση, τακτικό έλεγχο των ψαριών και συγκομιδή των καλλιεργειών. Τα κύρια
χαρακτηριστικά και τα στοιχεία που πρέπει να παρακολουθούνται περιλαμβάνουν
•

Δεξαμενή νερού

•

Τριγύρω περιβάλλον

•

Πλέγμα και ξύλινα κουφώματα

•

Ακροφύσια / σωλήνες ψεκασμού

•

Σωλήνες αποστράγγισης νερού

•

Χαλίκι / υποστρώματα / Φυτά

•

Δεξαμενές ψαριών και ψάρια

Όλα τα εξαρτήματα του ενυδρειοπονικού συστήματος πρέπει να ελέγχονται σωστά για να
ξεπεραστούν τυχόν προβλήματα και για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του συστήματος.
Ορισμένα στοιχεία πρέπει να διαχειρίζονται σωστά κατά το χρόνο σίτισης και αυτά τα στοιχεία
περιλαμβάνουν
o Το περιβάλλον πρέπει να είναι καθαρό και απαλλαγμένο από απορρίμματα όπως
φύλλα, γρασίδι και ζιζάνια για να αποφευχθούν οι πιθανότητες προσβολής από
παράσιτα.
o Τα ψάρια πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά για να εντοπίζονται σημάδια στρες
και ακανόνιστης κολύμβησης.
o Τα νεκρά ψάρια πρέπει να αφαιρούνται αμέσως από τις δεξαμενές ψαριών για να
αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις σε άλλα αναπτυσσόμενα ψάρια και φυτά.
o Τα φυτά πρέπει επίσης να παρακολουθούνται σωστά για να εντοπίζονται σημάδια
μολύνσεων και στρες. Οι ασθένειες και τα μολυσμένα μέρη των φυτών πρέπει να
αφαιρούνται αμέσως για να αποφευχθεί η περαιτέρω εξάπλωση.
o Το νερό της δεξαμενής πρέπει επίσης να είναι καθαρό και απαλλαγμένο από
απόβλητα. Η δεξαμενή πρέπει να καλύπτεται σωστά και πρέπει να τοποθετείται σε
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ένα μέρος όπου υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες άνθησης φυκιών. Η θερμοκρασία
του νερού και το pH πρέπει επίσης να ελέγχονται σωστά για να διασφαλιστεί η καλή
λειτουργία του συστήματος και η ανάπτυξη των ψαριών και των φυτών.
o Όλοι οι σωλήνες νερού πρέπει επίσης να είναι σωστά συνδεδεμένοι και να
διασφαλίζεται η ελεύθερη ροή νερού.
o Τα ακροφύσια και οι σωλήνες ψεκασμού πρέπει επίσης να καθαρίζονται τακτικά και
η συσσώρευση μούχλας και άλλων οργανισμών δεν πρέπει ποτέ να επιτρέπεται σε
ακροφύσια και σωλήνες.
o Τα χαλίκια και τα υποστρώματα ανάπτυξης πρέπει επίσης να ελέγχονται σωστά για
να αποφευχθούν δομικά προβλήματα και ακανόνιστη ροή νερού. Οι πιθανότητες
ανάπτυξης μούχλας και ανάπτυξης μυκήτων αυξάνονται πολύ εάν η στάθμη του
νερού είναι πολύ υψηλή. Επιπλέον, η παρουσία υψηλών επιπέδων νερού επηρεάζει
επίσης τα θρεπτικά συστατικά και την πρόσληψη νερού από τις ρίζες των φυτών.
Ένας χρονοδιακόπτης αντλίας μπορεί να ρυθμιστεί για τη ρύθμιση της ροής του
νερού.
o Οι δεξαμενές ψαριών πρέπει επίσης να ελέγχονται σωστά για να υπάρχει μια ιδέα για
τις δομικές ζημιές, και πρέπει να διασφαλιστεί η διαρροή και ο κατάλληλος
καθαρισμός της περιοχής των δεξαμενών ψαριών για τη διαχείριση της υγείας των
ψαριών και των φυτών.
o Πρέπει να υπάρχει απομόνωση των υποστρωμάτων από το σύστημα μετά τη
συγκομιδή και τα χαλίκια πρέπει να καθαρίζονται σωστά από τα απορρίμματα και
τις ρίζες.

Διακοπές ρεύματος
Το ρεύμα είναι ο καρδιακός παλμός και η πιο σημαντική απαίτηση του ενυδρειοπονικού
συστήματος και ελέγχει σχεδόν όλες τις διαδικασίες και παράγοντες του συστήματος. Η αντλία
στο ενυδρειοπονικό σύστημα λειτουργεί για 15 λεπτά την ώρα και είναι σημαντική για την υγεία
τόσο των ψαριών όσο και των φυτών. Εάν η αντλία σταματήσει να λειτουργεί για 2-3 ώρες, τότε
14 | σ ε λ ί δ α
www.yeah-project.com

info@yeah-project.com

όλα τα ψάρια στο ενυδρειοπονικό σύστημα θα αρχίσουν να εμφανίζουν συμπτώματα στρες και
μπορεί ακόμη και να πεθάνουν στην περίπτωση παρατεταμένου στρες. Η διακοπή ρεύματος
επηρεάζει επίσης την κυκλοφορία του νερού και επηρεάζει σημαντικά την ανάπτυξη των φυτών
(Alshrouf, 2017).
Εάν η ροή του νερού επηρεάζεται στις θερμές κλιματολογικές συνθήκες, μπορεί να προκαλέσει
το θάνατο όλων των αναπτυσσόμενων φυτών. Συνήθως συνιστάται η χειροκίνητη άρδευση για
περίπου 3-4 φορές υπό αυτές τις συνθήκες για να διασφαλιστεί η υγεία των φυτών. Η χρήση
βοηθητικής πηγής ενέργειας πρέπει να χρησιμοποιείται για την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων
στην καλλιέργεια φυτών και στην υγεία των ψαριών. Το εφεδρικό σύστημα μπαίνει αμέσως σε
λειτουργία εάν διακοπεί η παροχή ρεύματος και βοηθά στη ρύθμιση όλων των διαδικασιών στο
ενυδρειοπονικό σύστημα και στα θερμοκήπια. Η μπαταρία επαναφορτίζεται αυτόματα όταν
επιστρέψει η πηγή ισχύος (Rakocy et al., 2016).
Ωστόσο, οι καλλιεργητές μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν συστήματα που λειτουργούν με
ηλιακή ενέργεια για την αποφυγή σημαντικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη διακοπή
ρεύματος. Το σύστημα μπαταρίας και τα συστήματα ηλιακής ενέργειας πρέπει να διαθέτουν
επαρκείς χωρητικότητες για να ξεπεράσουν τα προβλήματα στο χρόνο διακοπής ισχύος. Εάν η
διαθέσιμη ισχύς δεν επαρκεί για τη λειτουργία ολόκληρου του συστήματος, τα άλλα μη
απαραίτητα συστήματα θα πρέπει να απενεργοποιηθούν για την παροχή της απαιτούμενης
ισχύος στην αντλία νερού. Η χρήση ηλεκτρικού δικτύου μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως
καλή βοηθητική πηγή παροχής ενέργειας.

Τήρηση αρχείου
Η τήρηση αρχείου είναι μια βασική τεχνική αλιείας για το ενυδρειοπονικό σύστημα και οι
καλλιεργητές πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην εφαρμογή του και στη σωστή
συντήρηση για την παραγωγή ψαριών και φυτών. Υπάρχουν διάφοροι τύποι τεχνικών και
επιλογών για τη διατήρηση καταγραφών για τη συντήρηση των ψαριών, όπως τύποι ψαριών,
συγκεκριμένες τροφές ψαριών, φυτά που καλλιεργούνται, τύποι μικροχλωρίδας, επίπεδα
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θρεπτικών ουσιών, επίπεδα υγρασίας, ρύθμιση υγρασίας, αερισμός, θέρμανση και συστήματα
ψύξης (Hollmann, 2017 ).
Επιπλέον, το επίπεδο της θνησιμότητας των ψαριών και της κατάστασης των ψαριών πρέπει
επίσης να καταγραφεί για να γνωρίζουμε τις αιτίες θανάτου των ψαριών και των επηρεαζόμενων
ποσοστών ανάπτυξης. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα είναι σημαντικά χρήσιμες για την
επέκταση των δραστηριοτήτων της ενυδρειοπονίας. Η τήρηση αρχείου βοηθά επίσης την καλή
παρακολούθηση της συγκομιδής φυτών και ψαριών. Παρόλο που όλα τα είδη δραστηριοτήτων
και εφαρμοσμένων πρακτικών διαχείρισης πρέπει να καταγράφονται στο βιβλίο εγγραφών, η
συντήρηση των αρχείων καταγραφής κόστους εισαγωγής των ενυδρειοπονικών συστημάτων, το
αρχείο παραγωγής, το αρχείο πωλήσεων, το αρχείο δραστηριοτήτων καλλιέργειας, τα δεδομένα
ποιότητας του νερού και τα ημερολόγια διατροφής ψαριών αποτελούν τις πιο σημαντικές
δραστηριότητες/ (Boyd et al. , 2020).

Βλάβη αντλίας
Η τακτική συντήρηση της αντλίας είναι μια εξαιρετικά σημαντική τεχνική για τη βελτίωση της
ανάπτυξης και της καλλιέργειας φυτών και ψαριών. Η πιθανότητα βλάβης μιας αντλίας
αυξάνεται εάν δεν διασφαλιστούν μέτρα συντήρησης. Ένα από τα κύρια ζητήματα των
ποιοτικών αντλιών είναι ότι οι βούρτσες επαφής τελικά υποβαθμίζονται. Αυτό το πρόβλημα
μπορεί να αποφευχθεί με τη χρήση κατάλληλων μέτρων συντήρησης. Μπορούν επίσης να
χρησιμοποιηθούν ανταλλακτικά πινέλων για την αντικατάσταση των υποβαθμισμένων
βουρτσών. Επιπλέον, η τήρηση ενός εγχειριδίου χρήστη είναι επίσης μια καλή προσέγγιση για
να αποκτήσετε ακριβή τεχνογνωσία σχετικά με τις λειτουργικές και τις υποβαθμισμένες αντλίες.
Θα είναι πολύ χρήσιμο για να αποφύγετε το κόστος επισκευής. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα
είναι να έχετε μια άλλη αντλία που μπορεί να ενεργοποιηθεί σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
(Asciuto et al., 2019).

Ασφάλεια Εγκαταστάσεων
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Οι εγκαταστάσεις καλλιέργειας και παραγωγής με ενυδρειοπονικά συστήματα πρέπει να είναι
ασφαλείς για την προστασία των καλλιεργούμενων ψαριών και φυτών. Δυστυχώς, ζούμε σε έναν
κόσμο όπου η ασφάλεια είναι απαραίτητη προϋπόθεση ζωής και πρέπει να ληφθεί υπόψη για να
αποφευχθούν μεγάλες απώλειες. Η ασφάλεια δεν απαιτείται μόνο για τα ψάρια και τα φυτά,
αλλά και για όλα τα άλλα συστατικά του ενυδρειοπονικού συστήματος, καθώς είναι αρκετά
ακριβά και απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία ενός ενυδρειοπονικού συστήματος (Sunny et
al., 2019).
Υπάρχουν πάντα πολλά είδη συστημάτων ασφαλείας για διαφορετικά πράγματα και τμήματα,
αλλά η εφαρμογή του σωστού και αποτελεσματικού συστήματος είναι πολύ σημαντική για τη
διασφάλιση της επένδυσης και των πολύτιμων προσπαθειών για την παραγωγή ενυδρειοπονικών
προϊόντων. Οι καλλιεργητές πρέπει να γνωρίζουν και να εκτιμούν τους τύπους απειλών για τα
ενυδρειοπονικά συστήματα και πρέπει να εγκαταστήσουν και να εφαρμόσουν το σωστό
σύστημα ασφαλείας ανάλογα με τον τύπο του κινδύνου που εντοπίζουν. Οι καλλιεργητές πρέπει
να λάβουν υπόψη τους το όριο πρόσβασης, το φως και το κλείδωμα για την προστασία των
συστημάτων τους (Laidlaw and Magee, 2016).
Τα μέτρα ασφαλείας και τα συστήματα προστασίας πρέπει να εφαρμόζονται και να
εγκαθίστανται με τον κατάλληλο εντοπισμό απειλών. Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων
φυσικής προστασίας βασίζεται σε τρεις αρχές όπως η αποτροπή, το σύστημα ανίχνευσης και η
καθυστέρηση. Τα αποτρεπτικά περιλαμβάνουν ζώα φρουρούς, καθαρισμό βουρτσών, περίφραξη
και φωτισμό. Ο φωτισμός μπορεί εύκολα να τρομάξει τους εισβολείς, επομένως η εγκατάσταση
αργής κίνησης είναι χρήσιμη για την επίτευξη αποτελεσματικών συνθηκών ασφαλείας. Η
τοποθέτηση φωτισμού σε οποιοδήποτε ψηλό σημείο βοηθά στην κάλυψη μιας μεγάλης περιοχής
(Karimanzira and Rauschenbach, 2019).
Οι τοίχοι, οι ψηλοί φράκτες και οι πύλες βοηθούν επίσης στον περιορισμό της πρόσβασης
ευκαιριακών κλεφτών. Οι πύλες πρέπει να είναι σωστά κλειστές και οι φράκτες πρέπει να είναι
αρκετά ψηλοί ώστε να ελαχιστοποιείται η είσοδος παρασίτων και ανθρώπων. Ο περιορισμός της
εισόδου και για οχήματα αλλά και για πεζούς είναι απαραίτητος για την αποφυγή σημαντικών
απωλειών. Η περιοχή στο περιβάλλον των ενυδρειοπονικών συστημάτων θα πρέπει να
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διατηρείται καθαρή από θάμνους και τα χόρτα πρέπει να διατηρούνται κοντά για να περιορίζεται
η διαθεσιμότητα σημείων όπου μπορεί να κρυφτεί κάποιος (Follett, 2015).
Η ανίχνευση και η καθυστέρηση είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες του συστήματος
ασφάλειας στο ενυδρειοπονικό σύστημα, καθώς η ανίχνευση είναι χρήσιμη για την ειδοποίηση
των καλλιεργητών όταν κάποιος προσπαθεί να εισέλθει στο χώρο. Η χρήση συγκεκριμένων
συσκευών ανίχνευσης, όπως συναγερμών, καμερών και αισθητήρων φωτός, είναι πολύ
αποτελεσματική για να παρακολουθείται καλά το σύστημα. Η τακτική καθυστέρησης μπορεί
επίσης να χρησιμοποιηθεί για να επιτρέψει καλό χρονικό διάστημα μεταξύ πρόσβασης και
ανίχνευσης. Η χρήση κλειδαριών σε δεξαμενές, πύλες και πόρτες συμβάλλει στην καθυστέρηση
της πρόσβασης ύποπτων ατόμων στα ενυδρειοπονικά συστήματα (Khan et al., 2020).
Τα συστήματα ηλιακής ενέργειας, οι μπαταρίες και τα πάνελ πρέπει επίσης να προστατεύονται
κατάλληλα. Τα πάνελ πρέπει να βιδώνονται σωστά και να εφαρμόζονται στις στέγες, έτσι ώστε
αυτά τα εξαρτήματα να μην μπορούν να αφαιρεθούν και να κλαπούν εύκολα. Οι μπαταρίες
μπορούν επίσης να ασφαλιστούν με κατάλληλο σκάψιμο περίπου 4-6 ίντσες στο έδαφος και
πρέπει επίσης να χυθεί τσιμέντο ως βάση. Το κλουβί της μπαταρίας πρέπει επίσης να εισαχθεί σε
υγρό τσιμέντο. Το κλουβί πρέπει να ασφαλίζεται με τουλάχιστον δύο ή περισσότερες κλειδαριές.
Επιπλέον, το κλουβί μπορεί επίσης να βιδωθεί στο πάτωμα. Η δεξαμενή του κάρτερ θα πρέπει
επίσης να καλύπτεται σωστά για να προστατεύεται από κλοπή (Ismail et al., 2019).

Τεχνικές Αντιμετώπισης Προβλημάτων
Η εκτροφή με ενυδρειοπονικά συστήματα απαιτεί σωστή συντήρηση και καλή ρύθμιση
διαφόρων εργασιών για τη διασφάλιση της βιώσιμης παραγωγής ψαριών και φυτών. Η σωστή
αναγνώριση

και

αντιμετώπιση

προβλημάτων

μπορεί

να συμβάλει

σημαντικά

στην

ελαχιστοποίηση της απώλειας και στη μεγιστοποίηση της απόδοσης χωρίς να απαιτείται
διαχείριση υψηλού κόστους (Cronin et al., 2016).

Θνησιμότητα ψαριών
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Τα ψάρια είναι πολύ ευαίσθητα σε οποιαδήποτε αλλαγή στα συστήματα και στις
περιβαλλοντικές συνθήκες. Η θνησιμότητα των ψαριών πρέπει να αποφευχθεί με τη σωστή
ρύθμιση των συνθηκών ανάπτυξης και την εξάλειψη όλων των ειδών των βιοτικών και των
αβιοτικών πιέσεων (Jephi et al., 2017).

Ποιότητα νερού
Η ποιότητα του νερού είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας που διέπει την υγεία των
ψαριών και των φυτών και η υψηλή ποιότητά του πρέπει να διασφαλίζεται για την καλή
παραγωγή καλλιεργειών και την παραγωγή βιομάζας ψαριών. Μερικά από τα συνηθισμένα
προβλήματα που σχετίζονται με την ποιότητα του νερού των ενυδρειοπονικών συστημάτων είναι
τα εξής
o Το ιζηματογενές νερό μπορεί να λερωθεί λόγω της πιθανής εισόδου χώματος στο νερό
και της παρουσίας ακαθάριστων χαλικιών. Οι ρίζες και τα χαλίκια δενδρυλλίων πρέπει
να πλένονται σωστά πριν από την προσθήκη στα ενυδρειοπονικά συστήματα.
o Το νερό του συστήματος μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστη μυρωδιά λόγω υπερβολικού
θηλασμού και ανεπαρκών επιπέδων οξυγόνου. Η αποσύνθεση της νεκρής και
αποσυντιθέμενης οργανικής ύλης και των ψαριών δημιουργεί αναερόβιες συνθήκες στα
ενυδρειοπονικά συστήματα και περιορίζει σημαντικά τα διαθέσιμα περιεχόμενα
οξυγόνου. Αυτό το ζήτημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με κατάλληλη σίτιση στα ψάρια και
με φυσική αφαίρεση της περίσσειας τροφής που βρίσκεται στο κάτω μέρος. Επιπλέον, ο
αέρας μπορεί επίσης να αντληθεί προς τα κάτω για να αποφευχθεί η καθίζηση της
τροφής ψαριών στη δεξαμενή ψαριών. Ωστόσο, εάν το πρόβλημα γίνει εξαιρετικά
σοβαρό, τότε η αντικατάσταση του νερού είναι η τελευταία δυνατή λύση για την
αποφυγή σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στα ψάρια και στα φυτά.
o

Η υπερβολική ανταλλαγή νερού και η αραίωση του νερού είναι μια καλή προσέγγιση για
τα ψάρια που καλλιεργούνται αλλά δεν συνιστάται για τα φυτά. Επομένως, πρέπει να
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αποφευχθεί η αποτροπή σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στις ζωντανές οντότητες
των ενυδρειοπονικών συστημάτων (Oommen et al., 2019).

Διαρροές, Υπερχείλιση και Φραγές
Κατά κύριο λόγο οι φραγές είναι αποτέλεσμα κακής διαχείρισης στην τακτική συντήρηση του
συστήματος και επηρεάζουν σημαντικά τα ακροφύσια ψεκασμού των συστημάτων. Αυτό
συμβαίνει λόγω της συσσώρευσης απορριμμάτων ψαριών, βακτηρίων, άλγης και ιζημάτων στα
ακροφύσια και τους σωλήνες. Αυτά τα ακροφύσια μπορούν απλώς να τραβηχτούν και να
ξεπλυθούν στο καθαρό νερό έξω από τις δεξαμενές του συστήματος (Beebe et al., 2020).
Οι σωλήνες αποχέτευσης βουλώνουν επίσης λόγω των ενσωματωμένων υποστρωμάτων
καλλιέργειας. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να εντοπιστεί με την παρατήρηση της υπερχείλισης των
υποστρωμάτων και όταν δεν υπάρχει αποστράγγιση νερού στις δεξαμενές ψαριών. Οι σωλήνες
αποχέτευσης παρέχονται με τα πώματα στα πίσω άκρα τους και αυτά τα καλύμματα μπορούν να
αφαιρεθούν για να αντιμετωπιστούν τα φράγματα ιζημάτων. Μερικές φορές, οι τρύπες
αποστράγγισης είναι επίσης μπλοκαρισμένες και αυτό το πρόβλημα μπορεί να εντοπιστεί κατά
την εκκίνηση του ενυδρειοπονικού συστήματος. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να μειωθεί με την
αφαίρεση των αμμοχάλικων από τα υποστρώματα ανάπτυξης (Blanchard, 2019).
Η υπερχείλιση στις δεξαμενές ψαριών προκαλεί απόφραξη των βαλβίδων δεξαμενής και
συνήθως είναι επίσης ένδειξη απόφραξης. Τα ενυδρειοπονικά συστήματα υφίστανται επίσης
διάφορες διαρροές και αυτό το πρόβλημα είναι πιο συνηθισμένο κοντά στη σύνδεση των
εξαρτημάτων σωληνώσεων. Ο κύριος λόγος πίσω από αυτό το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει
τσιμεντοποίηση των εξαρτημάτων σωληνώσεων στις ενώσεις. Τέτοια προβλήματα διαρροής
μπορούν να αποφευχθούν τυλίγοντας λεπτά πλαστικά υλικά σε αυτά τα σημεία. Επιπλέον, οι
συνδέσεις πρέπει να δένονται σφιχτά για να αποφευχθούν αυτά τα ζητήματα (Somerville et al.,
2014).
Μια μέτρια τοιχοποιία μπορεί επίσης να χρειαστεί για την επίλυση μεγάλων προβλημάτων
διαρροής σε υποστρώματα και δεξαμενές. Το υπόστρωμα που επηρεάζεται, ή η δεξαμενή πρέπει
να απομονωθούν πριν από την επισκευή. Με αυτόν τον τρόπο, θα υπάρξει μια ελάχιστη
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επίδραση των εργασιών διαχείρισης της καλλιέργειας ψαριών και φυτών στα ενυδρειοπονικά
συστήματα. Αυτά τα μεμονωμένα υποστρώματα καλλιέργειας και οι δεξαμενές μπορούν εύκολα
να επανενωθούν με τα συστήματα για να συνεχίσουν τις εργασίες καλλιέργειας φυτών και
ψαριών.

Διαγνωστικές Τεχνικές Ασθενειών στην Ενυδρειοπονία
Η ανάπτυξη ασθενειών και στρες στα ενυδρειοπονικά συστήματα μπορούν εύκολα να
εντοπιστούν ελέγχοντας τις μεταβαλλόμενες φυσικές και βιοχημικές συμπεριφορές των ψαριών.
Η καθημερινή προσεκτική και συνεχής παρατήρηση επιτρέπει στους καλλιεργητές να
αναγνωρίζουν την ανάπτυξη ασθενειών στα ψάρια. Οι αλλαγές στη συμπεριφορά των ψαριών
κατά τη διάρκεια της σίτισης και μετά τη σίτιση πρέπει να παρατηρηθούν για να ελέγχετε την
κατάσταση της υγείας των ψαριών στα ενυδρειοπονικά συστήματα.
Τα υγιή και κανονικά αναπτυσσόμενα ψάρια παρουσιάζουν ενεργητική, γρήγορη κολύμβηση
και καλή όρεξη. Συνήθως, κολυμπούν σε συγκεκριμένα και φυσιολογικά για το είδος τους και
έχουν καλό και άθικτο δέρμα χωρίς αποχρωματισμό, ενώ ορατές αλλαγές μπορούν να
παρατηρηθούν στη φυσική εμφάνιση των άρρωστων ψαριών. Προφανώς η διατροφή και οι
δραστηριότητες που σχετίζονται με την κίνηση μειώνονται επίσης λόγω των βιοτικών και των
αβιοτικών στρεσογόνων (Somerville et al., 2014). Ορισμένες αλλαγές συμπεριφοράς στα ψάρια
περιλαμβάνουν ερυθρότητα, συνωστισμό στην είσοδο του νερού, αργή κίνηση, αδυναμία, να
ξαπλώνουν στο κάτω μέρος, αναπνοή στην επιφάνεια, μειωμένη ισορροπία, τέντωμα στις
πλευρές και το κάτω μέρος της δεξαμενής, περιστροφή και αναστροφή. Αυτές οι αλλαγές στη
συμπεριφορά μπορούν να παρατηρηθούν με γυμνό μάτι και τα συμπτώματα υπερβολικού στρες
μπορεί να περιλαμβάνουν

διαβρώσεις

του

δέρματος, απώλεια

ισορροπίας,

όγκους,

παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης, πρήξιμο στα βράγχια και το σώμα, πιο ανοιχτό ή πιο
σκούρο χρώμα στο δέρμα, αυξημένη παραγωγή βλέννας, διαταραγμένη κοιλιά, βλάβη στα
πτερύγια, πληγές, έλκη, διογκωμένα μάτια και βυθισμένα μάτια. Αυτά τα προβλήματα μπορούν
εύκολα να παρατηρηθούν από τους καλλιεργητές ενυδρειοπονίας, αλλά μπορούν επίσης να
λάβουν τις υπηρεσίες κτηνιάτρων ψαριών και ειδικών υγείας για άμεση διάγνωση (Baßmann et
al., 2020).
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Οι γενικές τεχνικές για την προστασία των ψαριών από παθογόνα, ασθένειες και διάφορα
στρεσογόνα είναι οι εξής
o Εμβόλια του εμπορίου πρέπει να χορηγούνται κατά των βακτηριακών, ιογενών και
παθογόνων επιθέσεων. Αυτά τα εμβόλια μπορούν να εφαρμοστούν στα ψάρια με
ένεση ή με εμβάπτιση στα τρόφιμα.
o Μερικά στελέχη είναι εξαιρετικά ανθεκτικά σε ορισμένα παθογόνα και στο στρες και
αυτά τα στελέχη πρέπει να επιλεγούν για να επιτευχθεί η μέγιστη παραγωγή στα
ενυδρειοπονικά συστήματα.
o Πρέπει να λαμβάνονται εγκαίρως διορθωτικά και προληπτικά μέτρα για την αποφυγή
περαιτέρω εξάπλωσης και προβλημάτων.
o Η υψηλή πυκνότητα εκτροφής πρέπει να αποφεύγεται καθώς μπορεί να προκαλέσει
άγχος και αυξημένη πιθανότητα ανάπτυξης νόσων. Επιπλέον, μπορεί επίσης να
προκαλέσει δερματικές βλάβες που χρησιμεύουν ως ο βασικός χώρος για την είσοδο
παθογόνων στα ψάρια.
o Οι μολυσματικές ουσίες και τα υπολείμματα πρέπει να αφαιρούνται τακτικά από τις
δεξαμενές, καθώς μπορούν να προσφέρουν πιθανές πηγές ανάπτυξης ασθενειών εάν
παραμείνουν ανεξέλεγκτες.
o Όλος ο εξοπλισμός πρέπει να απολυμαίνεται σωστά για το χειρισμό των ψαριών και
τον καθαρισμό των δεξαμενών. Μόνο η απολύμανση δεν είναι επαρκής ως τεχνική,
οπότε όλος ο εξοπλισμός πρέπει να ξεπλένεται σωστά με καθαρό νερό βρύσης ή
απιονισμένο νερό. Συνιστάται ιδιαίτερα το πλύσιμο χεριών και ποδιών με
απολυμαντικά σαπούνια κατά την είσοδο στο ενυδρειοπονικό σύστημα για τη μείωση
της εισόδου παθογόνων στο σύστημα. Ορισμένες χημικές ουσίες όπως ιωδοφόρα,
χλωραμίνη Τ και Β, και χλωριούχο βενζαλκόνιο είναι πολύ χρήσιμα για την πρόληψη
της ανάπτυξης ασθενειών.
o Τα ανοσοδιεγερτικά και τα πρόσθετα διατροφής πρέπει επίσης να χορηγούνται για
βελτιωμένη αντοχή στις ασθένειες και τη διατήρηση της υγείας. Αυτά τα τρόφιμα
περιέχουν διάφορα προϊόντα όπως βιταμίνες, νουκλεοτίδια, συνβιοτικά, προβιοτικά,
πρεβιοτικά, αιθέρια έλαια, οργανικά οξέα, μικροοργανισμούς, βιταμίνες, φυσικά
φυτικά προϊόντα και ανοσοδιεγερτικά. Ως εκ τούτου, μπορούν ουσιαστικά να
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βελτιώσουν το μεταβολισμό των ψαριών και το ανοσοποιητικό σύστημα για την
καταπολέμηση διαφόρων ειδών στρες.
o Τα ψάρια πρέπει επίσης να διαχωρίζονται ανάλογα με την ηλικία τους για την
πρόληψη ασθενειών και ευαισθησίας σε παθογόνα.

Τεχνικές Θεραπείας στην Ενυδρειοπονία
Τόσο τα ψάρια όσο και τα φυτά στα ενυδρειοπονικά συστήματα μοιράζονται παρόμοιους
βρόχους νερού και μόνο κατάλληλα φάρμακα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την προστασία
ψαριών, φυτών και μικροοργανισμών. Οι επιδράσεις της θεραπείας ασθενειών με φάρμακα
μπορούν να ασκήσουν αρνητικές επιπτώσεις στη συνολική υγεία των φυτών και των ψαριών και
πρέπει να αποφευχθούν χρησιμοποιώντας τις σωστές τεχνολογίες θεραπείας την κατάλληλη
στιγμή. Συνιστάται η έγκαιρη εφαρμογή της θεραπείας για την αποφυγή σημαντικών απωλειών
και προβλημάτων. Τα άρρωστα ψάρια μπορούν επίσης να μεταφερθούν στις δεξαμενές
απομόνωσης ψαριών για θεραπεία και ανάρρωση (Yavuzcan Yildiz et al. 2017).
Το χλωριούχο νάτριο (αλάτι ψαριού) συνιστάται επίσης για τη θεραπεία βακτηριακών,
παρασιτικών, και μυκητιασικών λοιμώξεων στα ψάρια. Αν και αυτό το αλάτι προσφέρει
ευεργετικές ιδιότητες φαρμακευτικής αγωγής για τα ψάρια, μπορεί να έχει επιβλαβείς
επιπτώσεις στην ανάπτυξη και καλλιέργεια των φυτών. Ωστόσο, οι καλλιεργητές μπορούν να
διαχωρίσουν την υδατοκαλλιέργεια με ανακυκλοφορία από τις υδροπονικές μονάδες για να
μειώσουν τις επιπτώσεις του αλατιού στα φυτά. Πρόσφατα, μια γερμανική εταιρεία εισήγαγε
επίσης μια βελτιωμένη μέθοδο απολύμανσης ψαριών και για τον έλεγχο των εκτοπαρασίτων των
ψαριών στα ενυδρειοπονικά συστήματα. Αυτή η διαδικασία φαρμακευτικής αγωγής έχει
σημαντικά πλεονεκτήματα καθώς δεν αφήνει υπολείμματα ουσιών επεξεργασίας στις δεξαμενές
των ενυδρειοπονικών συστημάτων (Sirakov et al., 2016).
Εναλλακτικά, η χρήση ελεγχόμενης ποσότητας υπεροξειδίου του υδρογόνου είναι επίσης
χρήσιμη για τη θεραπεία ασθενειών των ψαριών, αλλά η παρατεταμένη και τεκμηριωμένη χρήση
του μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στα ενυδρειοπονικά συστήματα. Οι μέθοδοι
βιολογικού ελέγχου που βασίζονται στη χρήση ζωντανών οργανισμών και στηρίζονται στην
αμοιβαιότητα, στην αρπαγή, στην αντιπαράθεση και στον ανταγωνισμό είναι σημαντικά
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χρήσιμες για τον έλεγχο διαφόρων διαβόητων παθογόνων για τα ψάρια (Sitjà-Bobadilla and
Oidtmann 2017). Μία από τις επιτυχημένες εφαρμογές για τον βιολογικό έλεγχο των ψαριών
στην ενυδρειοπονική καλλιέργεια έχει χρησιμοποιηθεί κατά των παρασίτων του δέρματος ή των
ψειρών της θάλασσας σε φάρμες σολομού. Αυτή η πρακτική έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε
νορβηγικά αγροκτήματα (Skiftesvik et al. 2013). Τα καθαρότερα ψάρια μπορούν να
καταπολεμήσουν επαρκώς τα διάφορα παθογόνα λόγω των υγιών μεταβολικών δραστηριοτήτων
και του ανοσοποιητικού συστήματος.
Η χρήση οργανισμών φιλτραρίσματος και οι τεχνικές τροφοδοσίας με φίλτρο είναι επίσης καλές
προσεγγίσεις για τη μείωση των φορτίων παθογόνων στο νερό των ενυδρειοπονικών
συστημάτων, και έτσι μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα ανάπτυξης και εμφάνισης ασθενειών.
Το Pilsbryoconcha exilis μπορεί να μειώσει σημαντικά τους περιβόητους πληθυσμούς του
Streptococcus agalactiae σε ένα ενυδρειοπονικό σύστημα που χρησιμοποιεί Τιλάπια (Othman et
al., 2015). Οι ευεργετικοί μικροοργανισμοί δρουν ως προβιοτικά στο νερό του συστήματος και
στην τροφή των ψαριών και βοηθούν στην προώθηση της ανάπτυξης των φυτών και των ψαριών
καταπολεμώντας διάφορα παθογόνα. Ορισμένα φαρμακευτικά φυτά προσφέρουν επίσης
εξαιρετικές αντιπαρασιτικές, αντιμυκητιασικές, αντιικές και αντιβακτηριδιακές ιδιότητες.

Τεχνικές Αλιείας από την Ελλάδα
Όταν αποφασίζετε να κατασκευάσετε ενυδρειοπονικά συστήματα, εκτός από τον τύπο των
ψαριών που θα πρέπει να επιλέξετε, υπάρχουν και άλλες παράμετροι που πρέπει να ληφθούν
υπόψη. Ένα ενυδρειοπονικό σύστημα συνδυάζει την καλλιέργεια ψαριών και την καλλιέργεια
φυτών μέσω μιας αρκετά περίπλοκης εγκατάστασης, οπότε όλα πρέπει να σχεδιαστούν και να
αναπτυχθούν πολύ προσεκτικά και ακολουθώντας κάθε άλλο μέρος του συστήματος.
Πρώτα απ' όλα, πρέπει να αποφασιστεί εάν τα ψάρια που θα επιλεγούν για το ενυδρειοπονικό
σύστημα θα αναπτυχθούν για φαγητό ή απλώς για τη λειτουργία του συστήματος. Εάν θέλετε να
επωφεληθείτε πλήρως από τα ψάρια καταναλώνοντάς τα ή πουλώντας τα ως προϊόντα
διατροφής, τότε πρέπει να σχεδιάσετε τις εγκαταστάσεις τους και να τα ταΐσετε ανάλογα.
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Επίσης, δεν είναι όλα τα είδη βρώσιμα, επομένως πρέπει πρώτα να αναζητήσετε ποια είδη είναι
κατάλληλα τόσο για την ενυδρειοπονία όσο και για κατανάλωση (Bosma et al., 2017).
Σε αυτήν την πρώτη έρευνα, θα πρέπει επίσης να αναζητήσετε τυχόν απαγορεύσεις σε
συγκεκριμένα είδη ψαριών. Πολλές χώρες ή πολιτείες απαγορεύουν ορισμένα είδη και τα έχουν
καταστήσει παράνομα για καλλιέργεια, επομένως, προτού προχωρήσετε σε οποιαδήποτε αγορά,
θα πρέπει να ελέγξετε ποια ψάρια απαγορεύονται και να τα αποφύγετε, κατά προτίμηση με ένα
Πανεπιστήμιο της περιοχής σας που έχει εμπειρία σε αυτόν τον τομέα ή ένα γραφείο επέκτασης
AG.
Η επιλογή των ειδών των ψαριών θα καθορίσει το είδος των φυτών. Είναι μια απόφαση που
επηρεάζει αυτούς τους δύο τύπους και αντιστρόφως επειδή τα απόβλητα των ψαριών παρέχουν
τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για τα φυτά, έτσι τα φυτά εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από
το είδος των ψαριών που χρησιμοποιούνται. Επομένως, πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα φυτά
και τα ψάρια που χρησιμοποιούνται σε ένα ενυδρειοπονικό σύστημα θα πρέπει επίσης να έχουν
παρόμοιες ανάγκες, όπως θερμοκρασία, ποιότητα νερού, pH και άλλες συνθήκες.
Τα ψάρια είναι ένα από τα ουσιαστικά ζωτικά συστατικά των ενυδρειοπονικών συστημάτων,
οπότε είναι υψίστης σημασίας η επιλογή του καταλληλότερου είδους ψαριού για αυτού του
είδους την καλλιέργεια. Φυσικά, η συντήρησή τους είναι εξίσου σημαντική και επηρεάζεται
επίσης από τον τύπο τους (Delaide et al., 2017).
Τα ψάρια προσφέρουν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για τα φυτά, και εάν τα ψάρια που
καλλιεργούνται προέρχονται από τον τόπο καλλιέργειας, είναι μια εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης.
Υπάρχουν πολλά είδη ψαριών για ενυδρειοπονικά συστήματα, ανάλογα με το τοπικό κλίμα και
τους προμηθευτές σε κάθε χώρα. Όσον αφορά την Ελλάδα, υποστηρίζεται η ανάπτυξη διαφόρων
ειδών πέστροφας, λαβρακίου, κυπρίνου και άλλων. Τα τιλάπια είναι ένα άλλο είδος ψαριού που
είναι πολύ διάσημο στο εξωτερικό αλλά όχι στην Ελλάδα, τουλάχιστον όχι ακόμα. Παρακάτω,
υπάρχουν μερικά από αυτά τα είδη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ενυδρειοπονικές
καλλιέργειες.

Γατόψαρο
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Πηγή: Free photo on Pixabay
Διάφοροι τύποι γατόψαρων είναι κατάλληλοι για ενυδρειοπονικά συστήματα σε όλο τον κόσμο.
Μπορεί να καταναλωθεί επειδή το κρέας του είναι μαλακό και νόστιμο, μεγαλώνει γρήγορα και
είναι μια σπουδαία πηγή απορριμμάτων για τα φυτά. Είναι πολύ πιο ευαίσθητο στο pH, τη
θερμοκρασία και την ποιότητα του νερού και υγιή ψάρια καλής ποιότητας μπορούν να ληφθούν
σε 5 έως 10 μήνες. Το μέγεθός του είναι συνήθως μεταξύ 25-45 εκ και το βάρος του μπορεί να
φτάσει μέχρι και 1 κιλό (Calone et al., 2019).

Κυπρίνος

Πηγή: Free photo on Pixabay
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Υπάρχουν πολλά είδη κυπρίνων που ταιριάζουν καλύτερα στα ενυδρειοπονικά συστήματα πολύ
ευεργετικά. Υπάρχει όμως ένα μειονέκτημα λόγω της ανεξέλεγκτης αναπαραγωγής τους, της
σκληρής φύσης τους και της εύκολης προσαρμογής τους σε πολλά μέρη σε πολλές περιοχές.
Μπορούν να είναι επικίνδυνα για άλλα τοπικά ψάρια εάν αφεθούν ελεύθερα. Έτσι, σε ορισμένες
χώρες, υπάρχουν πρόστιμα ή / και πληρωμές για τη συντήρηση τέτοιων ειδών. Επίσης, αν και
είναι γνωστό για την κακή του γεύση και την ποιότητά του ως ζωοτροφή, καλλιεργείται ευρέως
στην Ασία. Συνήθως φτάνει τα 35 εκ και 2 κιλά (Jaeger et al., 2019).

Χρυσόψαρο

Πηγή: Free photo on Pixabay
Είναι πολύ εύκολο να βρεθούν, επειδή πωλούνται σε τοπικά καταστήματα, από προμηθευτές
ψαριών, ακόμη και σε καταστήματα κατοικίδιων ζώων. Θεωρείται αρκετά σκληρό και ανθεκτικό
ψάρι. Απολαμβάνει ζεστά κλίματα και αντέχει σε συνθήκες σκληρού νερού. Είναι καλό να
χρησιμοποιείται σε ενυδρειοπονικά συστήματα επειδή παράγει πολλά απόβλητα, αλλά δεν είναι
βρώσιμο. Σε πολλές περιοχές, αναπαράγονται σε δεξαμενή, αλλά γενικά πρέπει να καλύπτονται
από φυτά στη δεξαμενή για αναπαραγωγή. Το μέγεθός τους κυμαίνεται από 15-18 εκ και το
βάρος τους από 150-300 γρ και συνήθως κατηγοριοποιούνται με τον κυπρίνο (Nuwansi et al.,
2017).
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Πέρκα

Πηγή: Free photo on Pixabay
Αυτό το ψάρι έχει τα υψηλότερα επίπεδα ωμέγα-3 λιπαρών οξέων από όλα τα ψάρια
παγκοσμίως. Είναι ψάρια γλυκού νερού και ζουν σε ζεστό νερό και μπορούν να τρέφονται με
όλα τα είδη τροφής. Προσαρμόζονται πολύ εύκολα στα ενυδρειοπονικά συστήματα και
μεγαλώνουν γρήγορα. Το μέγεθός τους μπορεί να είναι από 18 έως 25 εκ και το βάρος τους από
200 έως 400 γρ (Bordignon et al., 2020).
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Κόι

Πηγή: Free photo on Pixabay
Το Κόι θεωρείται υποείδος του κυπρίνου. Είναι πολύ δημοφιλές στις ασιατικές χώρες επειδή
χρησιμοποιούνται ακόμη και για διακόσμηση σε λίμνες. Ωστόσο, μπορούν να βρεθούν σε πολλά
καταστήματα κατοικίδιων ζώων ή από προμηθευτές. Το Κόι είναι πολύ ανθεκτικό σε χαμηλές
θερμοκρασίες, οπότε θα είναι μια καλή επιλογή για ενυδρειοπονικά συστήματα που
αναπτύσσονται σε μεγάλους χειμώνες. Είναι ένα ανθεκτικό είδος ψαριού και έχει επίσης ισχυρή
αντοχή στα κοινά παράσιτα. Το εκτιμώμενο μέγεθος του είναι 25-40 εκ και το βάρος του 0,5-1,5
κιλά (Paudel, 2020).

Πέστροφα
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Πηγή: Free photo on Pixabay
Η πέστροφα είναι ένα από τα καλύτερα είδη ψαριών για τα ενυδρειοπονικά συστήματα, ειδικά
για αυτά με χαμηλότερη θερμοκρασία νερού, επειδή τους αρέσει το πιο κρύο νερό. Οι καλύτερες
θερμοκρασίες για αυτό το ψάρι είναι μεταξύ 10 ° C και 20 ° C. Έχει υπέροχη γεύση, αλλά
απαιτεί παρθένες συνθήκες νερού για επιβίωση και ανάπτυξη. Επιπλέον, προτιμώνται χάρη στην
εξαιρετικό αναλογία αύξησης τροφής / βάρους και στην ποσότητα των αποβλήτων τους, αλλά
είναι ευαίσθητα στις αλλαγές του pH. Ποικίλουν από 20-30 εκ σε μέγεθος και 0,2-1 κιλά σε
βάρος (Buzby et al., 2017).
Άλλοι παράγοντες που είναι σημαντικοί για να ληφθούν υπόψη για τη σωστή επιλογή και χρήση
των ψαριών στην ενυδρειοπονία είναι το φορτίο των ψαριών, το μέγεθος των δεξαμενών και των
ψαριών, η ποιότητα του νερού, ο εξαερισμός του χώρου και η πυκνότητα των ψαριών. Δεν
πρέπει να θεωρήσουμε ότι με μεγαλύτερες ποσότητες ψαριών, τα φυτά θα αναπτυχθούν
γρηγορότερα. Τα αποτελέσματα της καλλιέργειας μπορεί να είναι καλά ακόμη και με λιγότερα
ψάρια, ειδικά αν αναλογιστούμε ότι όσο περισσότερα ψάρια, τόσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στα ενυδρειοπονικά συστήματα τα φυτά που καλλιεργούνται
λαμβάνουν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξή τους από ψάρια και απόβλητα
ζωοτροφών. Αυτό συμβαίνει μόνο εάν διατηρηθεί η βέλτιστη αναλογία των ημερήσιων εισροών
ιχθυοτροφών και της έκτασης των φυτών που καλλιεργούνται. Επομένως, πρέπει να δοθεί
μεγάλη προσοχή και φροντίδα στην εκπλήρωση των διατροφικών προγραμμάτων τόσο των
φυτών όσο και των ψαριών σε ένα ενυδρειοπονικό σύστημα. Η διατροφή των ψαριών και τα
προγράμματα σίτισης είναι εκείνοι οι παράγοντες που πρέπει να σχεδιαστούν πολύ προσεκτικά
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επειδή τα θρεπτικά συστατικά πρέπει να παρέχονται σε μια συγκεκριμένη ώρα και σε σωστά
επίπεδα για να συμπληρώνουν τα βακτήρια, τα φυτά και τα ψάρια.
Επομένως, θα επιτευχθούν η απόδοση, η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας της παραγωγής
ενυδρειοπονικών συστημάτων και η επιτυχία του συστήματος. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να
υπάρξει βελτιστοποίηση ειδικών ειδών και προσαρμοσμένων ειδών τροφοδοσίας για να
επιτευχθεί η συνολική βιωσιμότητα του συστήματος στο σύνολό του. Επιπλέον, το συνολικό
βέλτιστο σημείο πρέπει επίσης να προσδιορίζεται σύμφωνα με την απόδοση όλων των
παραμέτρων του συστήματος που περιλαμβάνουν περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμα
μέτρα. Οι προσαρμοσμένες δίαιτες είναι πιθανώς το μέλλον για τη διατροφή των ψαριών επειδή
θα εξυπηρετούν ταυτόχρονα το σκοπό της βιωσιμότητας. Όμως, δεν πρέπει να παραληφθεί ότι
συγκεκριμένες τροφές ψαριών στην ενυδρειοπονία πληρούν τις διατροφικές απαιτήσεις τόσο για
τα ψάρια όσο και για τα φυτά.
Έτσι, για να αυξηθεί η βιωσιμότητα, μια καλή πρώτη πρόταση είναι να εξαρτάται λιγότερο από
το ιχθυάλευρο (FM) και το ιχθυέλαιο (FO) και αντίθετα να επικεντρώνεται σε αποτυπώματα
χαμηλού άνθρακα, υψηλή ενέργεια και νέα ωμά φυσικά συστατικά. Για το λόγο αυτό, η έρευνα
σχετικά με τη διατροφή των ψαριών εστιάζεται στην «αποτελεσματική χρήση και
μετασχηματισμό των διαιτητικών συστατικών για την παροχή των απαραίτητων θρεπτικών
συστατικών που θα μεγιστοποιήσουν την απόδοση ανάπτυξης και θα επιτύχουν βιώσιμη και
ανθεκτική υδατοκαλλιέργεια (Siqwepu et al., 2020).
Είναι υψίστης σημασίας να βρείτε τους σωστούς προμηθευτές για όλα τα μέρη του
ενυδρειοπονικού σας συστήματος. Όχι μόνο τα ψάρια, αλλά και τα φυτά, η τροφή των ψαριών
και όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας για να λειτουργεί το
σύστημα και να διατηρείται καλά. Οι σχετικοί προμηθευτές δεν βρίσκονται εύκολα και γρήγορα
σε όλες τις χώρες. Ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα όπου η ενυδρειοπονία βρίσκεται ακόμη σε
αρχικό στάδιο, ένας επιχειρηματίας πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός για να κάνει τη σωστή
επιλογή. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλοί άνθρωποι καταλήγουν να αναζητούν
προμηθευτές και να παραγγέλνουν υλικό στο διαδίκτυο. Το σωστό άτομο ή το σωστό εργαλείο
μπορεί να απέχει πολύ από εσάς, αλλά γιατί να μην το έχετε; Φυσικά, θα πρέπει επίσης να δοθεί
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μεγάλη προσοχή σε τέτοιες παραγγελίες, γι’ αυτό ακολουθούν ορισμένες συμβουλές για να
διασφαλιστεί η ασφαλέστερη δυνατή εμπειρία αγοράς στο διαδίκτυο:
•

Επιλέξτε έναν αξιόπιστο προμηθευτή - Οι κριτικές που δημοσιεύτηκαν από άλλους
πελάτες για τον προμηθευτή και η περιγραφή της συσκευασίας τους και της παράδοσης
των ζωντανών ψαριών μπορούν να είναι καλοί δείκτες του πόσο αξιόπιστος είναι. Πρώτα
απ’ όλα, βεβαιωθείτε ότι τα ψάρια που πωλούν είναι υγιή και σε καλή κατάσταση.

•

Ζητήστε Εγγύηση – Τα καταστήματα που προσφέρουν εγγύηση για τα ψάρια τους και
ακόμη και επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά κατά την παράδοση
είναι πιο αξιόπιστα για αγορές.

•

Ταχεία αποστολή - Ένα άλλο στοιχείο που δείχνει τους αξιόπιστους διαδικτυακούς
προμηθευτές ψαριών είναι ότι συνήθως στέλνουν τα ψάρια μόνο με ταχεία αποστολή ή
αποστολή της επόμενης μέρας, επειδή το περιεχόμενο είναι εύθραυστο και ευαίσθητο
στο χρόνο, οπότε μην ξεχάσετε να το ελέγξετε.

•

Παράδοση και Παραλαβή - Η ταχεία αποστολή μπορεί να διασφαλίσει ότι το προϊόν
φτάνει στην ώρα του, αλλά η παραλαβή είναι επίσης σημαντική. Πρέπει να λάβετε το
προϊόν αμέσως και να βεβαιωθείτε ότι τα ψάρια θα διατηρηθούν αμέσως στις σωστές
συνθήκες για να διασφαλιστεί η βέλτιστη κατάσταση της υγείας τους.

Για να διευκολυνθεί η ζωή και η δουλειά των επιχειρηματιών που ασχολούνται με
ενυδρειοπονικά συστήματα, έχουν δημιουργηθεί και ανέβει πολλοί ιστότοποι, πλατφόρμες,
ιστολόγια κ.λπ. με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών και συνδέσμων προς χρήσιμες πηγές για την
προμήθεια οποιουδήποτε απαραίτητου

υλικού.

Ένα

καλό

παράδειγμα

μιας

τέτοιας

πρωτοβουλίας είναι: Global B2B Online Directory - Search for company information - Kompass
. Μπορείτε να βρείτε διάφορα είδη πληροφοριών για πολλά πεδία (συμπεριλαμβανομένων των
ενυδρειοπονικών συστημάτων), προμηθευτές, εργαλεία, υλικά, προϊόντα και πολλά άλλα, και
ανάλογα με το μέρος που σας ενδιαφέρει (π.χ. Ελλάδα).
Η κατάσταση των ενυδρειοπονικών συστημάτων στην Ελλάδα περιγράφεται καλύτερα στο
άρθρο

«Aquaponics

Software

in

Greece»

που

δημοσιεύθηκε

στο:

Journal

of

Fisheriessciences.com | Insight Medical Publishing. «Τα ενυδρειοπονικά συστήματα στην
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περιοχή της Μεσογείου βρίσκονται σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης. Οι αγρότες ενυδρειοπονικών
συστημάτων στην Ελλάδα μπορούν να βρουν πολλές γνώσεις σχετικά με τα τιλάπια, την
πέστροφα, το γατόψαρο και τον κυπρίνο για να ξεκινήσουν ένα οικιακό σύστημα μικρής
κλίμακας. Ωστόσο, στην περιοχή της Μεσογείου, οι προτιμήσεις των καταναλωτών για
θαλασσινά βασίζονται κυρίως σε είδη ψαριών θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας. Έτσι, τα ψάρια
που καλλιεργούνται με ενυδρειοπονικά συστήματα δεν είναι επιθυμητά για κατανάλωση από τον
άνθρωπο, αλλά θα χρησιμεύσουν για την παροχή των θρεπτικών ουσιών για την καλλιέργεια
των φυτών ή για εισαγωγή ως «νέο είδος» σε χαμηλότερη τιμή. Η προσθήκη νέων ειδών ψαριών
που χρησιμοποιούνται στα ενυδρειοπονικά συστήματα στην Ελλάδα είναι το γκρι κέλυφος
(Mugil cephalus) και το ευρωπαϊκό χέλι (Anguilla Anguilla), που είναι πολύ αγαπημένα
θαλασσινά σε αυτήν την περιοχή. Στην Ελλάδα, οι ερασιτέχνες, οι εκπαιδευτικοί και τα
πανεπιστήμια κατασκευάζουν τα περισσότερα από τα ενυδρειοπονικά συστήματα. Ενώ, υπάρχει
μόνο μία πειραματική εγκατάσταση στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας (Αμαλιάδα) όπου
διαφορετικές καλλιέργειες όπως (φυλλώδη φυτά, ντομάτες, μελιτζάνες, πιπεριές, αγγούρια,
μαρούλι και μπιζέλια) και καλλιέργειες ψαριών (τιλάπια, κυπρίνος και κέφαλος) ) δοκιμάζονται
παράλληλα με την ανάπτυξη μοναδικού υλικού και πλατφόρμας λογισμικού.»
Συμπερασματικά, η πτυχή του φορτίου των ιχθυοτροφών και ο σχεδιασμός της είναι υψίστης
σημασίας για τα ενυδρειοπονικά συστήματα, επειδή είναι ο πυρήνας και μερικές φορές η μόνη
είσοδος θρεπτικών ουσιών στο σύστημα, τόσο για τα ζώα όσο και για τα φυτά. Μέσω αυτής της
εισόδου, προστίθεται άζωτο στο ενυδρειοπονικό σύστημα με τη μορφή πρωτεΐνης στις
ζωοτροφές που μπορεί να μεταβολιστεί από τα ψάρια και να εκκρίνεται σε αμμωνιακή μορφή.
Συνιστάται η ενσωμάτωση της ανακυκλοφορίας της υδατοκαλλιέργειας με υδροπονικά, καθώς
αυτό μπορεί να περιορίσει την παραγωγή ανεπιθύμητων θρεπτικών ουσιών στο περιβάλλον,
καθώς και να αποφέρει κέρδη. Δεν είναι τυχαίο που οι αγρότες υπολογίζουν την ποσότητα των
θρεπτικών συστατικών που απαιτούνται και την ποσότητα που πρέπει να αυξηθεί για την
ανάπτυξη των φυτών με βάση την ποσότητα των ζωοτροφών που χρησιμοποιούνται στις
μονάδες υδατοκαλλιέργειας. «Στα ενυδρειοπονικά συστήματα, τα στοιχεία δείχνουν έτσι
συγκεκριμένες ανάγκες για να ταιριάζουν με τους ρυθμούς απέκκρισης στους ρυθμούς
πρόσληψης ψαριών και θρεπτικών ουσιών στα φυτά (Khandaker, και Kotzen, 2018).
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Συμπεράσματα
Ένα ενυδρειοπονικό σύστημα είναι μια βιώσιμη λύση για υψηλής ποιότητας παραγωγή
τροφίμων και βασίζεται στη χρήση της ανακυκλοφορίας της υδατοκαλλιέργειας και
υδροπονικών συστημάτων σε οποιοδήποτε καλλιεργημένο μέσο εκτός από το έδαφος. Αυτά τα
συστήματα καλλιέργειας είναι γνωστά και εφαρμόζονται σε όλο τον κόσμο για την παραγωγή
υψηλής ποιότητας και πλούσια σε θρεπτικά τρόφιμα. Τα ενυδρειοπονικά συστήματα παραγωγής
ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό από άποψη συστημάτων διάταξης, διαφορετικών ειδών φυτών και
ψαριών, καθώς και από τις επικρατούσες κλιματικές συνθήκες. Ωστόσο, το επίπεδο παραγωγής
τροφίμων δεν επιτυγχάνεται συστηματικά λόγω έλλειψης κατάλληλων γνώσεων και
κατανόησης. Θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή συνεργασία μεταξύ ερευνητών, κοινοτικών
οργανισμών, κυβερνήσεων, επιστημόνων και διεθνών οργανισμών για να διδάξουν και να
εφαρμόσουν τις σωστές τεχνικές ψαριών και ενυδρειοπονικών συστημάτων για την παραγωγή
πλούσιων θρεπτικά, ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων σε βιώσιμη βάση.
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Εισαγωγή
Η γεωργία, όπως είναι γνωστή σήμερα, εξελίχθηκε μέσα από πρωτοβουλίες και
δραστηριότητες σε ατομικό, συλλογικό και θεσμικό επίπεδο παγκοσμίως, και συνεχώς
εξελίσσεται, παρέχοντας οφέλη σε όλους τους τομείς της οικονομίας με σπουδαίο
αντίκτυπο στο φυσικό και κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο. 1 Το Αγροτικό πλαίσιο παίζει
πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομία των χωρών σε παγκόσμια κλίμακα, και είναι η
κύρια πηγή φαγητού, εισοδήματος και απασχόλησης των πληθυσμών τους.
Η γεωργία είναι μια οικονομική δραστηριότητα κατά την οποία πρωτογενή προϊόντα
φυτικής και ζωικής προέλευσης λαμβάνονται από την εκμετάλλευση της αγροτικής γης
και την καλλιέργεια φυτών και ζώων. Η ανάπτυξη της ανθρώπινης κοινωνίας οδήγησε
στην ανάπτυξη του εμπορίου και των μεταφορών, έτσι η γεωργία εξελίχθηκε από την
παραγωγή αγαθών για την κάλυψη αναγκών στην παραγωγή βασικών προϊόντων.
Δόθηκε η ευκαιρία στις φάρμες να παρέχουν στην αγορά το πλεόνασμα τους σε
αγροτικά προϊόντα και να το εμπορεύονται για προϊόντα και υπηρεσίες από άλλες
οικονομικές δραστηριότητες.2
Τα τελευταία χρόνια, η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία έχουν κερδίσει την
αυξανόμενη προσοχή ως σύνθετα φαινόμενα που συνδέονται με την οικονομική
ανάπτυξη και την ευημερία της κοινωνίας. Ο ρόλος και οι λειτουργίες της αγροτικής
επιχειρηματικότητας δεν είναι καθοριστικά μόνο για την οικονομική ανάπτυξη της
κοινωνίας, αλλά και για την προώθηση του σχηματισμού διαφοροποιημένων εθνικών
αγορών που οδηγούν σε βαθύτερη ενσωμάτωση των επιχειρήσεων στον αγροτικό
τομέα.
Αυτό το βιβλίο στοχεύει να εισάγει περισσότερα στοιχεία για την κατανόηση της
αγροτικής επιχειρηματικότητας, ώστε να καλλιεργηθεί το ενδιαφέρον των νέων σε
αυτό τον τομέα. Επιπλέον, θα στηρίξει τους νέους αγρότες για να διευρύνουν τους
ορίζοντες τους και να αλλάξουν την προκατάληψη τους απέναντι στη γεωργία και τις

1

Mavridis, A., INNOVATIVE AGRIBUSINESS IN GREECE. Available at:
https://www.researchgate.net/publication/335703627_INNOVATIVE_AGRIBUSINESS_IN_GREECE
2 Njegomir, V., Pejanovic, L., & Kekovic, Z. (2017). Agricultural entrepreneurship, environmental protection and insurance.
Ekonomika Poljoprivrede, 64(3), 1035-1047. Retrieved from:
https://www.researchgate.net/publication/322091462_Agricultural_entrepreneurship_environmental_protection_and_insura
nce
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ευκαιρίες που αυτή προσφέρει. Επίσης, μέσω του περιεχομένου του θα δοθεί μια
ευκαιρία στους νέους ανθρώπους να ενεργοποιηθούν στον τομέα της αγροτικής
επιχειρηματικότητας, και πιο συγκεκριμένα, στον τομέα των ενυδρειοπονικών
συστημάτων. Αυτό το βιβλίο θα συμβάλλει και στη βελτίωση των αγροτικών
δεξιοτήτων στους νέους για να νικήσουν το τέρας της ανεργίας.

1. Ορισμοί της Επιχειρηματικότητας και της Αγροτικής
Επιχειρηματικότητας
Ο όρος «επιχειρηματίας» αναφέρεται σε κάποιον που παράγει για την αγορά. Ένας
επιχειρηματίας είναι ένας αποφασισμένος ηγέτης, που αναζητά πάντα ευκαιρίες να
βελτιώσει και να επεκτείνει τις επιχειρήσεις του. Επίσης, ένας επιχειρηματίας επιθυμεί
να παίρνει υπολογισμένα ρίσκα, να κάνει εκτίμηση τόσο για τα κέρδη όσο και για τις
ζημίες, είναι παθιασμένος με την ανάπτυξη της επιχείρησης του και διαρκώς αναζητά
νέες ευκαιρίες. Οι επιχειρηματίες είναι καινοτόμοι καθώς πάντα αναζητούν
καλύτερους και πιο επικερδείς τρόπους να κάνουν τα πράγματα. Το να είναι
καινοτόμος είναι σημαντικό για έναν αγρότη-επιχειρηματία, ειδικά όταν η επιχείρηση
του έχει δυνατό ανταγωνισμό ή λειτουργεί σε ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 3
Σε πολύ περιορισμένα πλαίσια, ο όρος «επιχειρηματικότητα» είναι η πράξη
δημιουργίας μιας επιχείρησης ή επιχειρήσεων ενώ αυτή χτίζεται ή κλιμακώνεται για
να αποφέρει κέρδος. Η εκμάθηση και η ανάπτυξη είναι η καρδιά της
επιχειρηματικότητας. Για αρχή, η αγροτική επιχειρηματικότητα έχει πολλά κοινά
χαρακτηριστικά με τη «γενική» επιχειρηματικότητα, αλλά διαθέτει και ξεχωριστά
στοιχεία λόγω του εξειδικευμένου περιεχομένου του αγροτικού τομέα.
Η Αγροτική Επιχειρηματικότητα μπορεί να οριστεί ως ότι είναι στενά συνδεδεμένη με
την προώθηση και την κατασκευή διαφορετικών αγροτικών προϊόντων. Η Αγροτική
Επιχειρηματικότητα είναι επίσης συνδεδεμένη με τις αγροτικές εισροές. Περιπτώσεις
αγροτικών επιχειρήσεων όπου οι ιδιοκτήτες συνδέονται περιλαμβάνουν τις
γαλακτοκομικές, τις δασικές και της καλλιέργειας.4

3

http://www.fao.org/uploads/media/5-EntrepreneurshipInternLores.pdf
Nor, N. M., Masdek, N. N. M., & Maidin, M. K. H. (2015). Youth inclination towards agricultural entrepreneurship. Economic
and technology management review, 10, 47- 55.
4
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Η Αγροτική Επιχειρηματικότητα συχνά συνδέεται με τη διαφοροποίηση των
δραστηριοτήτων στις φάρμες, όπου η δικτύωση είναι κρίσιμη για να προωθηθούν οι
αλλαγές μέσα στις επιχειρήσεις και οι ανταλλαγές εμπειριών. Ωστόσο, αυτή η
δικτύωση μεταξύ αγροτικών και γεωργικών ενδιαφερομένων δεν είναι πάντα
συμμετρική και δεν αποφέρει πάντα οφέλη σε όλους. Η εμπιστοσύνη, η δέσμευση και
η αμοιβαιότητα μεταξύ των διαφόρων παραγόντων είναι σημαντικές για την επιτυχία
και για τη δημιουργία περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας όπως επίσης και για ηθικά
ζητήματα.5
Για κάποιους παραγωγούς, η επιχειρηματικότητα δίνει την ευκαιρία για επιχειρηματική
ανάπτυξη, ενώ για άλλους αναπαριστά μια από τις διαδρομές προς την οικονομική
επιβίωση και τη διατήρηση του βιωτικού υπόβαθρου με βάση τη φάρμα τους.
Τέλος, η Αγροτική Επιχειρηματικότητα είναι η βάση για τη δημιουργικότητα, την
καινοτομία, την κερδοφορία και τη διαχείριση κινδύνων για τους αγροτικούς
παραγωγούς. Στην πραγματικότητα, η αγροτική επιχειρηματικότητα είναι σημαντική
για περισσότερο ανταγωνιστικές φάρμες που θα ενδυναμώσουν τη θέση τους στην
αγορά, αλλά και για περισσότερες οικογενειακές φάρμες που θα βελτιώσουν τις
κοινωνικο-οικονομικές και περιβαλλοντικές συνεισφορές τους. Πρακτικά, η
επιχειρηματικότητα συνεπάγεται καινοτομία και νέες ιδέες για κάθε στάδιο, από την
παραγωγή μέχρι την τελική κατανάλωση.6

5

Clark, J. Entrepreneurship and diversification on English farms: Identifying business enterprise characteristics and change
processes. Entrep. Reg. Dev. 2009, 21, 213–236.
Hermans, F.; Stuiver, M.; Beers, P.J.; Kok, K. The distribution of roles and functions for upscaling and
outscaling innovations in agricultural innovation systems. Agric. Syst. 2013, 115, 117–128.
Vinholis, M.D.M.B.; Souza Filho, H.M.D.; Carrer, M.J.; Chaddad, F.R. Determinants of recognition of TRACES certification as
valuable opportunity at the farm level in São Paulo, Brazil. Production 2016, 26, 78 –90.
Dell’Olio, M.; Hassink, J.; Vaandrager, L. The development of social farming in Italy: A qualitative inquiry across four regions. J.
Rural Stud. 2017, 56, 65–75.
Lambrecht, E.; Kuhne, B.; Gellynck, X. Asymmetric relationships in networked agricultural innovation processes. Br. Food J.
2015, 117, 1810–1825.
Larsson, M. Environmental Entrepreneurship in Organic Agriculture in Jarna, Sweden. J. Sustain. Agric. 2012, 36, 153–179.
Marsden, T.; Smith, E. Ecological entrepreneurship: Sustainable development in local communities through quality food
production and local branding. Geoforum 2005, 36, 440–451.
Pompe, V. Moral Entrepreneurship: Resource Based Ethics. J. Agric. Environ. Ethics 2013, 26, 313 –332.
6 Martinho, V. (2020). Agricultural Entrepreneurship in the European Union: Contributions for a Sustainable Development.
Applied Sciences, 10(6), 2080. Retrieved from:
https://www.researchgate.net/publication/340040163_Agricultural_Entrepreneurship_in_the_European_Union_Contributions
_for_a_Sustainable_Development
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2. Γιατι είναι σημαντική η Αγροτική Επιχειρηματικότητα;
Παραδοσιακά, δε θα βάζαμε τη γεωργία ανάμεσα στους βιομηχανοποιημένους τομείς
που απαιτούν βαρύ εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι είναι
και μια βιομηχανία με περιορισμένες δυνατότητες, που αποτελείται από οικογενειακές
επιχειρηματικές μονάδες παρά από μεγάλες επιχειρήσεις. Φυσικά, αυτό δεν μπορεί να
οδηγήσει στη μετατροπή της γεωργίας καθώς αυτοί οι αγρότες δεν σκόπευαν να
προσαρμόσουν και να προωθήσουν την καινοτομία. Ωστόσο, παρατηρείται μια
σταδιακή αλλαγή στο πέρασμα των χρόνων που οφείλεται σε πολλούς παράγοντες που
επίσης τροποποιήθηκαν ή προέκυψαν, όπως η οικονομική απελευθέρωση, η
τροποποίηση και διεύρυνση των αγροτικών αγορών και των αναγκών τους, καθώς και
η κοινωνία η ίδια.
Συνεπώς, οι αγροτικές εταιρείες έπρεπε να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα όχι μόνο
για να επιβιώσουν αλλά και για να γνωρίσουν ευημερία. Ευτυχώς, οι αλλαγές στην
κοινωνία και τις αγορές, όπως οι νέες απαιτήσεις της αγοράς, η διαφοροποίηση των
καταναλωτικών συνηθειών, η υιοθέτηση περιβαλλοντικών ρυθμίσεων, η βιωσιμότητα,
και πολλές άλλες απαιτήσεις μέσα από τα στάδια από την παραγωγή μέχρι τις
πωλήσεις, αντιμετωπίστηκαν ως ευκαιρίες για νέες εισόδους, καινοτομία, και
παράλληλης επιχειρηματικότητας. Πολλοί ειδικοί (πολιτικοί, ερευνητές, επιστήμονες)
έχουν αντιληφθεί τις αυξανόμενες ανάγκες των αγροτών και των καλλιεργητών για
επιχειρηματικότητα, επειδή μόνο με αυτό τον τρόπο θα καταφέρουν να είναι βιώσιμοι
στο μέλλον.7
«Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η αγροτική επιχειρηματικότητα δεν είναι απλά μια ευχή
ή μια νέα τάση: έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη και επιβίωση των
επιχειρήσεων».8
Αποτελεί γεγονός ότι η γεωργία αποτελεί πρωτογενή τομέα της οικονομίας. Γενικά,
είναι μια δραστηριότητα που ασχολείται με τη γη και οτιδήποτε σχετικό με τη φύση.
Από άποψη λογιστικού περιεχομένου, μια βιομηχανία είναι ένας κλάδος οικονομικής
7

Pyysiäinen J, Anderson A, McElwee G, Vesala K. Developing the entrepreneurial skills of farmers: some myths explored. Int J
Entrep Behav Res. 2006;12:21-39., McElwee G. A taxonomy of entrepreneurial farmers. Int J Entrep Small Bus. 2008;6:465–78.
8 Verhees FJHM, Kuipers A, Klopcic M. Entrepreneurial proclivity and farm performance: the cases of Dutch and Slovenian
farmers. Int J Entrep Innov. 2011;12(3):169-77., Lans T, Verstegen J, Mulder M. Analysing, pursuing and networking: a validated
three-factor framework for entrepreneurial competence from a small business perspective. Int Small Bus J. 2011;29(6):695-713.
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δραστηριότητας.

Άρα,

οι

όροι

«αγροτική

βιομηχανία»

και

«αγροτική

επιχειρηματικότητα» χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τον κλάδο της αγροτικής
παραγωγής. Είναι επίσης ευρέως διαδεδομένο ότι για την Ευρώπη και πολλές χώρες, η
γεωργία είναι ένας από τους πιο σημαντικούς επιχειρηματικούς τομείς. Για το λόγο
αυτό, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά σε μερικά στοιχεία που αφορούν τη γεωργία.
Ο αγροτικός τομέας συνέβαλε κατά 1.1% στο ΑΕΠ της ΕΕ το 2018
Συνήθως η γεωργία σχετίζεται με σοδειές, χωράφια, μικρές φάρμες ή άλλες ανάλογες
δραστηριότητες παραγωγής που δε θεωρούνται επιχειρήσεις μεγάλης αξίας ή μεγέθους.
Ωστόσο, η σχέση αυτών των δραστηριοτήτων με άλλες βιομηχανίες, όπως της
επεξεργασίας φαγητών και ποτών, τις καθιστά υψίστης σημασίας. Είναι γεγονός ότι «ο
αγροτικός τομέας συνέβαλε 176,9 δις ευρώ στο συνολικό ΑΕΠ της ΕΕ το 2018».9
Η αγροτική βιομηχανία δημιούργησε μια εκτιμώμενη πρόσθετη αξία 181,7 δις
ευρώ το 2018
Για να γίνει κατανοητή η σημασία της ποσότητας της προαναφερθείσας εκτιμώμενης
αξίας, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε την ιδέα της μεικτής προστιθέμενης αξίας
στην αγροτική βιομηχανία της ΕΕ: «είναι η διαφορά ανάμεσα στην αξία όλων αυτών
που δημιούργησε ο πρωταρχικός αγροτικός τομέας της ΕΕ το 2018 και τα κόστη των
υπηρεσιών και των αγαθών που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής».10 Και
με εξαίρεση το 2017, η προστιθέμενη αξία του 2018 ήταν η μεγαλύτερη της δεκαετίας.
Η αξία του αποτελέσματος που παράχθηκε από την αγροτική βιομηχανία της ΕΕ
ήταν περίπου 434,3 δις ευρώ το 2018
Αυτό το αποτέλεσμα περιλαμβάνει την αξία κάθε είδους αγροτικών δραστηριοτήτων,
όπως σοδειές, ζώα, αγροτικές υπηρεσίες καθώς και κάποια αγαθά και υπηρεσίες που
δεν είναι καθορισμένα ως αμιγώς αγροτικά. Το σχήμα παρακάτω δείχνει το
αποτέλεσμα της αγροτικής βιομηχανίας, επομένως και τις πηγές αυτής της αξίας.

9

Performance of the agricultural sector - Statistics Explained (europa.eu)
Performance of the agricultural sector - Statistics Explained (europa.eu)
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Βιωσιμότητα του Αγροτικού Τομέα
Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα στον αγροτικό τομέα είναι η βιωσιμότητα. Στις μέρες μας,
υπάρχει γενικότερο ενδιαφέρον στους ανθρώπους και τους επαγγελματίες για την
αποδοτικότητα από τη χρήση των πόρων επειδή ένας από τους κύριους στόχους κάθε
οικονομίας είναι να είναι βιώσιμη, με σπουδαία οικονομική ανάπτυξη και θετικό
περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Αναπόφευκτα, μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη
σχέση ανάμεσα στις γεωργικές δραστηριότητες και το περιβάλλον καθώς η αγροτική
δραστηριότητα επηρεάζει το νερό, τον αέρα και το έδαφος, και επιπλέον την ποικιλία
στην αξιοποίηση της γης, την οικολογία και την άγρια ζωή. Για το λόγο αυτό, γίνεται
προσπάθεια να ελεγχθεί αυτό το αντίκτυπο ως μέρος των Στόχων για την Αειφόρο
Ανάπτυξη (Sustainable Development Goals - SDGs) με την ανάπτυξη συγκεκριμένων
δεικτών. Προτείνεται ακόμη και μια κοινή πολιτική με στόχους για την κλιματική
αλλαγή, τη φροντίδα του περιβάλλοντος και τη διατήρηση των τοπίων και της
βιοποικιλότητας.
9 | σελίδα
www.yeah-project.com
info@yeah-project.com

Τα Ενυδρειοπονικά Συστήματα ως Καλά Παραδείγματα Επιχειρηματικότητας
Τα ενυδρειοπονικά συστήματα είναι μια καινοτόμα μέθοδος αγροτικής παραγωγής
τροφίμων με την οποία ψάρια και λαχανικά συνδυάζονται. Το πλούσιο σε θρεπτικά
στοιχεία νερό από τις δεξαμενές των ψαριών χρησιμοποιείται από τα φυτά που
μεγαλώνουν οι ρίζες τους απευθείας μέσα στο νερό, και συνεπώς το καθαρίζουν. Η
κυκλοφορία στο σύστημα εξοικονομεί νερό σε σύγκριση με το την αρδευτική
καλλιέργεια με βρόχινο νερό και μπορεί να εφαρμοστεί σε μη γόνιμο έδαφος καθώς
είναι τεχνική καλλιέργειας χωρίς τη χρήση εδάφους. Επιπλέον, χάρη σε αυτά τα
συστήματα, μπορεί να αντισταθμιστεί το κακό αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής.
Ως επιχειρηματικό κίνημα με Ενυδρειοπονικά Συστήματα, υπάρχουν πολλά
παραδείγματα από όλο τον κόσμο. Μπορείτε να δείτε παρακάτω ένα παράδειγμα από
την Αιθιοπία.
Το ερευνητικό έργο Fast Track Global Challenges Program (GCP) «Βιώσιμη
ολοκληρωμένη παραγωγή ιχθυο-λαχανικών στην Αιθιοπία» 11 ολοκληρώθηκε το
2018. Το έργο είχε ως στόχο τη βελτίωση της διατροφικής ασφάλειας των αγροτικών
νοικοκυριών στην Αιθιοπία, παρέχοντας στα νοικοκυριά ένα προσιτό και κερδοφόρο
σύστημα ενυδρειοπονίας για την παραγωγή τροφίμων πλούσια σε θρεπτικά συστατικά
και αναπτύσσοντας βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα για τη δημιουργία εσόδων.
Σε αυτό το έργο υπήρχαν δύο ομάδες-στόχοι:
1) Στο Shewa Robit με γυναίκες επιχειρηματίες.
2) Στη Hawassa με φτωχές οικογένειες επιχειρηματιών.
Οι γυναίκες στα δύο μέρη παρήγαγαν γεωργικά προϊόντα με συστήματα
ενυδρειοπονίας και κέρδισαν αρκετά από το έργο τους. Παρόλο που το πολιτιστικό
τους υπόβαθρο βασίζεται στην ανδρική κυριαρχία, χάρη σε αυτό το έργο μπόρεσαν να
δείξουν ένα εξαιρετικό παράδειγμα της γυναικείας δύναμης.

11

https://aquaponicsethiopia.com/
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3.Διαφέρει η αγροτική επιχειρηματικότητα από την «κανονική»
επιχειρηματικότητα;
Μια άλλη πτυχή της αγροτικής επιχειρηματικότητας που πρέπει να διερευνηθεί είναι
σε ποιο βαθμό διαφέρει από την επιχειρηματικότητα σε μη γεωργικές επιχειρήσεις.
Σίγουρα,

υπάρχουν

διαφορές

και

ομοιότητες

μεταξύ

των

δύο

τύπων

επιχειρηματικότητας, λαμβάνοντας υπόψη διάφορα στοιχεία της επιχειρηματικότητας.
Μερικά από αυτά τα στοιχεία φαίνεται να είναι σχετικά καθολικά, ανεξάρτητα από το
περιβάλλον (π.χ. η σημασία των ευκαιριών, της προληπτικότητας, της ανάληψης
κινδύνων και της επιχειρηματικής αυτο-αποτελεσματικότητας),

12

ενώ άλλα

εξαρτώνται περισσότερο από το είδος και το πλαίσιο της επιχειρηματικότητας (π.χ.
επιχειρηματική μάθηση).13
Υπάρχουν τέσσερις πυλώνες γύρω από τους οποίους μπορεί να οικοδομηθεί η μελέτη
της αγροτικής επιχειρηματικότητας:
•

Ο αγροτικός τομέας

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο γεωργικός τομέας δεν περιείχε παραδοσιακά
επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο ότι τα τελευταία 50
χρόνια και σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες, η γεωργία έχει επικεντρωθεί στην
αποδοτικότητα

και

την

παραγωγικότητα

όπως

κάθε

άλλη

επιχειρηματική

δραστηριότητα και τείνει να γίνει ένας εξαιρετικά εξειδικευμένος τομέας.14
•

Το Άμεσο Αγροτικό Περιβάλλον

Τα αγροκτήματα και γενικά οι γεωργικές δραστηριότητες συνδέονται άμεσα με την
περιοχή όπου αναπτύσσονται. Ως εκ τούτου, μια κατάλληλη γεωγραφική τοποθεσία
είναι υψίστης σημασίας για επιχειρηματικές ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες για ανάπτυξη νέων
δραστηριοτήτων αυξάνονται εάν οι γεωργικές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε μια
ελκυστική περιοχή με άλλες επιχειρήσεις, κοντά σε αστικές περιοχές που μπορούν να

12

Rauch A, Wiklund J, Lumpkin GT, Frese M. Entrepreneurial orientation and business performance: an assessment of past
research and suggestions for the future. Entrep Theory Pract. 2009;33(3):761-87.
13 Lans T, Biemans H, Verstegen J, Mulder M. The influence of the work environment on entrepreneurial learning of small business owners. Manag Learn. 2008;39(5):597-613.
14 Van der Ploeg JD, Long A, Banks J, editors. Living countrysides, rural development processes in Europe: the state of the art.
Doetinchem: Elsevier; 2002.
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παρέχουν πρόσβαση σε μια αγορά, με καλή υποδομή και ένα καλά αναπτυγμένο δίκτυο
υποστήριξης.15
•

Η οικογενειακή εταιρεία

Ακόμη και σήμερα η γεωργία αποτελείται από μικρότερα ή μεγαλύτερα οικογενειακά
αγροκτήματα. 16 Αυτό το είδος γεωργικής κουλτούρας και οι σχετικές τεχνικές και
μεθοδολογίες επηρεάζουν και διαμορφώνουν την αγροτική επιχειρηματικότητα. Η
διαφορά μεταξύ γενικών επιχειρηματιών και αγροτικών επιχειρηματιών μικρών
μονάδων είναι ότι οι τελευταίοι καθοδηγούνται λιγότερο από τους στόχους της
ανάπτυξης και της καινοτομίας. «Υψηλότερη προτεραιότητα δίνεται στην επιβίωση, τη
διατήρηση της οικογενειακής κληρονομιάς, την αυτονομία, τον αγροτικό τρόπο ζωής και
τη μετάβαση από ένα υγιές αγρόκτημα στην επόμενη γενιά».17 Επιπλέον, η μετάδοση της
οικογενειακής γεωργικής επιχείρησης από γενιά σε γενιά χωρίς να επιτρέπεται η
είσοδος εξωτερικών εταίρων οδηγεί σε έλλειψη ετερογένειας, συντηρητική νοοτροπία
και απουσία καινοτόμου σκέψης.18
•

Το φύλο

Αν και δεν υπάρχει μεγάλο ποσοστό γυναικών που απασχολούνται στη γεωργία, οι
γυναίκες

αγρότισσες

διαδραματίζουν

σημαντικό

ρόλο

στη

γεωργική

επιχειρηματικότητα. Συνήθως είναι αυτές που ξεκινούν και αναπτύσσουν νέες
γεωργικές

επιχειρηματικές

δραστηριότητες.

19

Οι

αρχικές

επιχειρηματικές

συμπεριφορές των γυναικών αυτών χαρακτηρίζονται από «εφαρμογή και εκτέλεση
πολλαπλών εργασιών». Έτσι, αυτό που κάνουν πραγματικά οι γυναίκες είναι να
αποφασίσουν για τις νέες δραστηριότητές τους, να τις εφαρμόσουν στο υπάρχον
αγρόκτημα και τελικά να προσπαθήσουν να συνδυάσουν την επιχειρηματικότητα με τα

15

Wilson GA. From 'weak' to 'strong' multifunctionality: conceptualising farm-level multifunctional transitional pathways. J
Rural Stud. 2008;24(3):367-83.
16 Gasson R, Crow G, Errington A, Hutson J, Marsden T, Winter M. The farm as a family business: a review. J Agr Econ.
1988;39:1-41.
17 Jervell AM. The family farm as a premise for entrepreneurship. In: Alsos GA, Carter S, Ljunggren AE, Welter F, editors. The
handbook of research on entrepreneurship in agriculture and rural development. Cheltenham/Northhampton: Edward Elgar;
2011.
18 Jervell AM. The family farm as a premise for entrepreneurship. In: Alsos GA, Carter S, Ljunggren AE, Welter F, editors. The
handbook of research on entrepreneurship in agriculture and rural development.
Cheltenham/Northhampton: Edward Elgar; 2011.
19 Bock BB. Fitting in and multi-tasking: Dutch farm women's strategies in rural entrepreneurship. Sociol Rural. 2004;44(3):24560.
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υπάρχοντα αγροτικά και οικογενειακά καθήκοντα.20 Ωστόσο, οι γυναίκες δεν έχουν
κολλήσει σε αυτήν τη στρατηγική με την πάροδο του χρόνου και επενδύοντας στην
ανάπτυξη, λαμβάνοντας ρίσκα και εντοπίζοντας ευκαιρίες, καταφέρνουν να
αναπτυχθούν στον τομέα της επιχειρηματικότητας.21

4. Δεξιότητες που χρειάζεται ένας Επιχειρηματίας στον Τομέα
της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας
Η επιχειρηματικότητα είναι η δημιουργική ανταπόκριση σε ένα περιβάλλον που
συνδυάζει την καινοτομία, την ετοιμότητα για ανάληψη ρίσκου, την ανίχνευση
ευκαιριών, την αυξημένη πρωτοβουλία, το επίπεδο αριστείας, την επιμονή στην
επίτευξη στόχων, το θετικό προσανατολισμό στην επίλυση προβλημάτων και τη
συνεχή προσπάθεια ανάπτυξης και αριστείας. 22 Όταν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά
αναπτύσσονται σε ένα άτομο, το άτομο μπορεί να είναι επιτυχές σε οποιονδήποτε
τομέα δραστηριότητας όπως η βιομηχανία, οι επιχειρήσεις, η εκπαίδευση, οι δημόσιοι
ή επαγγελματικοί φορείς κ.λπ.
Η επιχειρηματική ικανότητα στη γεωργία αναφέρεται στην διερεύνηση νέων ευκαιριών
για ανάπτυξη, καινοτομία και διαφοροποίηση και στην ικανότητα των ιδιοκτητώνδιαχειριστών να τις αναγνωρίζουν και να τις ακολουθούν. 23 Οι αγρότες και οι
καλλιεργητές χρειάζονται επιχειρηματικές ικανότητες για να αναγνωρίζουν συνεχώς
και να αναζητούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Οι αγρότες γίνονται πιο
επιχειρηματικοί και αναπτύσσουν νέες δεξιότητες και λειτουργικές ικανότητες για να
είναι ανταγωνιστικοί.

20

Bock BB. Fitting in and multi-tasking: Dutch farm women's strategies in rural entrepreneurship. Sociol Rural. 2004;44(3):24560.
21 Bock BB. Fitting in and multi-tasking: Dutch farm women's strategies in rural entrepreneurship. Sociol Rural. 2004;44(3):24560.
22 Modak, S. (2018). A study of Entrepreneurial Competencies of Post Graduate Students in Agriculture. Indian Journal of
Agricultural Sciences, 88(9):1391-95. Retrieved from:
https://www.researchgate.net/publication/327692004_A_study_of_Entrepreneurial_Competencies_of_Post_graduate_Studen
ts_in_Agriculture
23 Lans, T. (2009). Entrepreneurial competence in agriculture. Wageningen University. Retrieved from:
https://www.researchgate.net/publication/40434347_Entrepreneurial_competence_in_agriculture_characterization_identifica
tion_development_and_the_role_of_the_work_environment
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Επιπλέον, οι αγρότες χρειάζονται γνώσεις σε καθέναν από τους βασικούς τομείς της
διαχείρισης μιας φάρμας: προγραμματισμός, εφαρμογή και έλεγχος. Χρειάζονται
επίσης πληροφορίες για την πρωτογενή παραγωγή, τη συγκομιδή, την επεξεργασία, το
χονδρικό και το λιανικό εμπόριο και για την παροχή εισροών, τις χρηματοοικονομικές
υπηρεσίες, τις μεταφορές, τη συσκευασία, την προώθηση και τις συμβουλευτικές
υπηρεσίες.
Επιπλέον, υπάρχουν έντεκα βασικές μη τεχνικές δεξιότητες (soft skills) για έναν
αγρότη-επιχειρηματία:
1. Πρωτοβουλία,
2. Φιλοδοξία,
3. Εστίαση στην επίλυση προβλημάτων,
4. Δημιουργική σκέψη,
5. Λήψη ρίσκων,
6. Ευελιξία,
7. Προσαρμοστικότητα,
8. Διαπροσωπικές ικανότητες,
9. Δικτύωση
10. Ετοιμότητα για μάθηση.
Με αυτές τις ικανότητες, οι αγρότες θα είναι σε θέση να ανταγωνιστούν σε αυτό το νέο
περιβάλλον και να αποκομίσουν κέρδη εκμεταλλευόμενοι νέες ευκαιρίες στην αγορά.
Αυτές οι ικανότητες μπορούν να αποκτηθούν μέσω πρακτικής, εμπειρίας και
εκπαίδευσης.24
Η ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων των αγροτών / καλλιεργητών είναι ένα
σημαντικό ζήτημα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλους τους
ενδιαφερόμενους φορείς στο γεωργικό και επιχειρηματικό δίκτυο.

24

Kahan, D., ENTREPRENEURSHIP in farming, Food and Agriculture Organisation of the United Nations, 5 Farm management
extension guide (2012)
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5. Τα Ναι και τα Όχι στην Αγροτική Επιχειρηματικότητα
Η ιδέα της επιχειρηματικότητας είναι περίπλοκη. Όταν ένας αγρότης εισάγει μια νέα
στρατηγική στο γεωργικό του σύστημα, υπάρχουν διαφορετικά στάδια ανάπτυξης από
τα οποία περνά η στρατηγική. Οι δεξιότητες του αγρότη πρέπει επίσης να αλλάξουν
και να αναπτυχθούν για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις διαχείρισης της νέας
στρατηγικής. Η στρατηγική αναφέρεται συνήθως στην ικανότητα ενός οργανισμού να
τοποθετηθεί στην αγορά με τρόπο που ταιριάζει καλύτερα στους πόρους και τις
ικανότητές του.
Στη γεωργία, υπάρχουν πολλά κριτήρια που θεωρούνται γενικά απαραίτητα για μια
επιτυχημένη επιχείρηση. Κατ’αρχάς, η διαχείριση προϊόντων είναι ένα από τα βασικά
στοιχεία για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, δεδομένου ότι αναφέρεται στην πώληση
ενός προϊόντος που έχει μοναδικά οφέλη για τον πελάτη, όπως ένα όφελος που δεν
μπορούν να βρουν πουθενά αλλού.
Επιπλέον, το μάρκετινγκ συνδέεται στενά με την επιχειρηματική επιτυχία, καθώς
συντονίζει τις προσπάθειες να διασφαλιστεί ότι το προϊόν φτάνει πραγματικά στους
πελάτες συντονίζοντας το προϊόν, την τιμή, τον τόπο (δικτυα διανομής) και την
προώθηση. Το μάρκετινγκ είναι η διαδικασία που είναι υπεύθυνη για τον
προσδιορισμό, την πρόβλεψη και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών με
κερδοφόρο τρόπο. Επιπλέον, για να επιτευχθεί επιχειρηματική επιτυχία, η επιχείρηση
πρέπει να έχει ισχυρή φήμη στους πελάτες της. Η φήμη βασίζεται στις πεποιθήσεις ή
τις απόψεις που οι πελάτες έχουν γενικά για μια επιχείρηση, τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες της.
Οι πωλήσεις είναι η σωτηρία κάθε επιχείρησης και, προκειμένου να επιτευχθεί
επιτυχία, μια επιχείρηση πρέπει να επικεντρωθεί στον καθορισμό στόχων για την
αύξηση των πωλήσεων σε τακτικούς πελάτες, την προσέλκυση νέων πελατών, την
αύξηση ή βελτίωση στρατηγικών διανομής και τη διεύρυνση νέων δυνατοτήτων.
Επιπλέον, τα οικονομικά κριτήρια θεωρούνται από τα πιο κρίσιμα για την επιτυχία της
επιχείρησης. Ακόμα κι αν μια επιχείρηση έχει ένα εξαιρετικό προϊόν και μια σταθερή
πελατειακή βάση, πρέπει ακόμη να διαχειρίζεται σωστά τα οικονομικά της. Αυτό
περιλαμβάνει τη σύνταξη των ακόλουθων οικονομικών καταστάσεων και εγγράφων:
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ετήσιος προϋπολογισμός, τακτικές καταστάσεις ταμειακών ροών, κανονικές
καταστάσεις εσόδων και καταστάσεις ζημιών.
Τέλος, καμία επιχείρηση δεν μπορεί να είναι επιτυχής εάν δεν επιτύχει την ικανοποίηση
των πελατών. Για να υποστηρίξει μακροπρόθεσμες δραστηριότητες, ένας ιδιοκτήτης
επιχείρησης πρέπει να διασφαλίσει την ικανοποίηση των εργαζομένων όσο το δυνατόν
περισσότερο, επειδή επηρεάζει την απόδοση τους. Η ικανότητα ενός ιδιοκτήτη
επιχείρησης να συνεχίσει την επιχείρηση, διατηρώντας παράλληλα την ανάπτυξη για
αόριστο χρονικό διάστημα αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για τη διατήρηση ενός
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και της συνεχούς επιχειρηματικής επιτυχίας.
Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, είναι εύκολο να υποθέσουμε ότι κάθε ιδιοκτήτης
επιχείρησης αντιμετωπίζει κινδύνους, όπως οικονομικούς κινδύνους, κινδύνους
παραγωγής και κινδύνους που σχετίζονται με την αγορά. Είναι σημαντικό να διεξαχθεί
εκτίμηση κινδύνου για να εντοπιστούν οι βασικοί κίνδυνοι σε μια επιχείρηση, να
αποφασιστεί πώς θα ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος και να γνωρίζει κανείς πώς να διεξάγει
διαχείριση κινδύνου.
Ο γεωργικός τομέας είναι γνωστός ως επιχειρηματικό περιβάλλον υψηλού κινδύνου,
κυρίως επειδή οι επιχειρηματίες γεωργοί αντιμετωπίζουν μη ελεγχόμενα στοιχεία,
όπως ανώμαλες καιρικές συνθήκες και επιβλαβείς οργανισμούς και ασθένειες και
επίσης σημαντικούς οικονομικούς περιορισμούς. Αυτοί οι οικονομικοί περιορισμοί
συχνά σημαίνουν ότι δραστηριότητες όπως η φύτευση και η καταπολέμηση ζιζανίων
δεν γίνονται εγκαίρως το οποίο έχει σημαντική επίδραση στην απόδοση και επίσης οι
αγρότες αγοράζουν γεωργικά προϊόντα χαμηλής ποιότητας με περαιτέρω μείωση της
παραγωγικότητας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι όποια στρατηγική κι αν επιλέξει
κάποιος, δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί ο κίνδυνος εντελώς και ότι υπάρχουν πάντα
άμεσα ή έμμεσα κόστη για την εφαρμογή μιας στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου.25
Σε ένα συνεχώς ανταγωνιστικό περιβάλλον αγοράς, η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων
και η εφαρμογή κατάλληλων στρατηγικών μάρκετινγκ θεωρούνται βασικά
χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου επιχειρηματία.

25

Global Forum for Advisory Rural Services(GFRAS), Agricultural Entrepreneurship Manual. Available at:
https://www.scribd.com/document/443017666/GFRAS-NELK-M11-Agricultural-Entrepreneurship-Manual
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Η διαδικασία καθορισμού στόχων και επιτευγμάτων για μελλοντική απόδοση και
προσδιορισμού των καθηκόντων και των πόρων που απαιτούνται για την επίτευξη των
στόχων, θα επεξηγηθεί στο ακόλουθο θέμα.

6. Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου (Business Model
Canvas)
Η

αποτελεσματική

αγροτική

επιχειρηματικότητα

μέσω

ανταγωνιστικών

επιχειρηματικών μορφών αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη σε αγροτικές
περιοχές.
Υπάρχουν πολλά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί προκειμένου να διευκολυνθεί η
διαδικασία ανάπτυξης και εφαρμογής μιας επιχειρηματικής ιδέας. Αυτά τα εργαλεία
βοηθούν πολλούς επιχειρηματίες όλων των τομέων να πραγματοποιήσουν την ιδέα
τους και να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Ένα από αυτά τα εργαλεία είναι ο
Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου. Είναι ένα από τα απλούστερα και φιλικά προς το
χρήστη πρότυπα για την ανάπτυξη ενός βασικού επιχειρηματικού σχεδίου. Οι πιθανοί
επιχειρηματίες που θα χρησιμοποιήσουν αυτό το πρότυπο δεν χρειάζεται να έχουν τις
γνώσεις ενός οικονομικού εμπειρογνώμονα, καθώς το πρότυπο είναι βασικό και οι
πληροφορίες που πρέπει να συμπληρωθούν είναι απλές.
Πιο συγκεκριμένα, το επιχειρηματικό μοντέλο οργάνωσης μπορεί να περιγραφεί με
εννέα βασικά τμήματα:

1. Τμήμα πελατών μιας επιχείρησης,
2. Προσφορά αξίας για κάθε τμήμα,
3. Τα κανάλια για να προσεγγίσετε πελάτες,
4. Πελατειακές σχέσεις που δημιουργεί μια επιχείρηση,
5. Η ροη εσόδων που παράγει μια επιχείρηση,
6. Οι βασικοί πόροι και
7. Βασικές δραστηριότητες που μια επιχείρηση χρειάζεται για να δημιουργήσει αξία,
8. Οι βασικοί συνεργάτες
9. Η Διάρθρωση κόστους του επιχειρηματικού μοντέλου.
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Ο παρακάτω καμβάς έχει χαρτογραφημένα όλα τα αναφερόμενα στοιχεία. Αυτό είναι
το εργαλείο που βοηθά κάποιον να συζητήσει, να χαρτογραφήσει, να σχεδιάσει και να
αναπτύξει νέα επιχειρηματικά μοντέλα.26

Επιπλέον, θα αναλύσουμε εν συντομία τα 9 τμήματα του καμβά του επιχειρηματικού
μοντέλου.
1. Τμήματα πελατών: Αυτό το τμήμα περιλαμβάνει όλα τα άτομα, τους οργανισμούς
για τα οποία δημιουργεί κανείς αξία. Μπορεί να είναι απλοί χρήστες και πελάτες που
πληρώνουν. Ερωτήσεις που βοηθούν να κάνετε καταιγισμό ιδεών για τη συγκεκριμένη
ιδέα:
o Για ποιον δημιουργείτε αξία;
o Ποιος είναι ο πιο σημαντικός πελάτης σας;
2. Προσφορά αξίας: Για κάθε τμήμα έχετε μια συγκεκριμένη πρόταση αξίας. Αυτές
είναι οι δέσμες προϊόντων και υπηρεσιών που δημιουργούν αξία για τους πελάτες σας.
Χρήσιμες ερωτήσεις:
o Ποια βασική αξία παραδίδετε στον πελάτη;
o Ποιες πελατειακές ανάγκες ικανοποιείτε;

26

Retrieved from: https://www.businessmodelsinc.com/about-bmi/tools/business-model-canvas/
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o Τι χρειάζεται ο πελάτης που αντιμετωπίζει η πρόταση αξίας σας;
o Ποια είναι η υπόσχεσή σας στους πελάτες σας;
o Ποια είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που δημιουργείτε για τους πελάτες
σας;
3. Ροές εσόδων: Αυτό το τμήμα καθιστά σαφές πώς και μέσω ποιων μηχανισμών
τιμολόγησης, το επιχειρηματικό μοντέλο σας αποτυπώνει αξία. Χρήσιμες ερωτήσεις:
o Πώς σας ανταμείβουν οι πελάτες για την αξία που τους παρέχετε;
o Τι και πώς πληρώνουν πρόσφατα; Πώς θα προτιμούσαν να πληρώσουν;
o Ποια είναι τα διαφορετικά μοντέλα εσόδων;
4. Κανάλια διανομής: Τα κανάλια περιγράφουν μέσω ποιων σημείων αλληλεπιδράτε
με τους πελάτες και αποδίδετε αξία. Χρήσιμες ερωτήσεις:
o Πώς φτάνει η πρόταση αξίας στον πελάτη σας;
o Πού μπορεί ο πελάτης σας να αγοράσει ή να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα ή τις
υπηρεσίες σας;
o Ποια κανάλια λειτουργούν καλύτερα; Πόσο κοστίζουν; Πώς μπορούν να
ενσωματωθούν στη ρουτίνα τη δική σας και των πελατών σας;
5. Σχέσεις πελατών: Αυτό το τμήμα περιγράφει τον τύπο σχέσης που δημιουργείτε με
τους πελάτες σας. Χρήσιμες ερωτήσεις:
o Ποια σχέση περιμένει κάθε τμήμα πελατών να δημιουργήσετε και να
διατηρήσετε;
o Πώς μπορείτε να την ενσωματώσετε στην επιχείρησή σας από άποψη κόστους
και μορφής;

6. Βασικές δραστηριότητες: Αυτό το τμήμα δείχνει ποια πράγματα χρειάζεστε
πραγματικά για να μπορείτε να διαχειριστείτε μια επιχείρηση. Χρήσιμες ερωτήσεις:
o Ποιες είναι οι δραστηριότητες που εκτελείτε καθημερινά για να δημιουργήσετε
και να παραδώσετε την πρόταση αξίας σας;
o Ποιες δραστηριότητες είναι πιο σημαντικές στα κανάλια διανομής, στις σχέσεις
με τους πελάτες, στη ροή εσόδων…;
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7. Βασικοί πόροι: Αυτό το τμήμα περιγράφει την υποδομή προκειμένου να
δημιουργήσετε, να παραδώσετε και να αποτυπώσετε αξία. Το τμήμα βασικών πόρων
δείχνει ποια προσόντα είναι απαραίτητα στο επιχειρηματικό μοντέλο. Χρήσιμες
ερωτήσεις:
o Τι βασικούς πόρους απαιτεί η πρόταση αξίας σας;
o Ποιοι πόροι είναι πιο σημαντικοί στα κανάλια διανομής, στις σχέσεις με τους
πελάτες, στη ροή εσόδων…;

8. Βασικοί συνεργάτες: Το τμήμα βασικών συνεργατών δείχνει ποιοι μπορούν να σας
βοηθήσουν να αξιοποιήσετε το επιχειρηματικό σας σχέδιο. Χρήσιμες ερωτήσεις:
o Ποιοι είναι οι βασικοί συνεργάτες / προμηθευτές σας;
o Ποιους βασικούς πόρους αποκτάτε από τους συνεργάτες σας;
o Ποιες βασικές δραστηριότητες εκτελούν οι συνεργάτες σας;

9. Δομή κόστους: Η δομή κόστους περιγράφει όλα τα κόστη που προκύπτουν για να
λειτουργήσει ένα επιχειρηματικό μοντέλο. Αυτά τα κόστη μπορούν να υπολογιστούν
σχετικά εύκολα μετά τον καθορισμό των Βασικών Πόρων, των Βασικών
Δραστηριοτήτων και των Βασικών Συνεργασιών. Χρήσιμες ερωτήσεις:
o Ποια είναι τα σημαντικά κόστη που κάνετε για τη δημιουργία και την παράδοση
της αξίας σας;
o Ποιοι βασικοί πόροι / δραστηριότητες είναι πιο ακριβές;
Κρίνοντας, όπως θα μπορούσαμε να υποθέσουμε από τον χάρτη του Καμβά
Επιχειρηματικού Μοντέλου, προς τα αριστερά, είναι όλοι οι παράγοντες που
σχετίζονται με το προϊόν ή τις υπηρεσίες και οι οποίοι είναι κυρίως υπό τον έλεγχό σας.
Δεξιά, είναι η αγορά και οι προμηθευτές, πτυχές οι οποίες δε βρίσκονται άμεσα υπό
τον έλεγχό σας. Τέλος, στο κέντρο είναι η πρόταση Αξίας. Είναι ο λόγος για τον οποίο
υπάρχει η επιχείρηση. Καθορίζει τις βασικές συμπεριφορές και δραστηριότητες της
επιχείρησης, παρέχοντας την καθοδηγητική κατεύθυνση για όλα τα τμήματα.
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7. Υπηρεσίες Ανάπτυξης Επιχειρήσεων στην Αγροτική
Επιχειρηματικότητα
Μια ποικιλία τόσο χρηματικών όσο και μη χρηματοοικονομικών μεταβλητών
αντιμετωπίζουν

γενικά οι αγρότες

και οι

αγρο-επιχειρηματίες

(αγροτικοί

επιχειρηματίες) που έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανάπτυξη της επιχείρησης.
Αυτές οι πτυχές περιλαμβάνουν το μειωμένο επίπεδο εκπαίδευσης, τις ελλιπείς
δεξιότητες σε τεχνική βάση, την έλλειψη πληροφοριών, καθώς και την ανεπαρκή
πρόσβαση στην αγορά. Έτσι, οι υπηρεσίες ανάπτυξης των επιχειρήσεων βοηθούν
αυτούς τους αγρότες να ενισχύσουν την παραγωγικότητά τους μαζί με την παραγωγή,
χρησιμοποιώντας όλες αυτές τις λύσεις. Ανάλογα, καταλήγουν να γίνονται
ανταγωνιστικοί στην αγορά.
Με την ποικιλία των γραφείων επέκτασης στην αγορά, οι αγρότες έχουν εξαιρετική
προσβασιμότητα στις υπηρεσίες που οδηγούν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω
των ξεχωριστών ειδών επιχειρήσεων. Οι νέοι οργανισμοί επέκτασης και μια πολύ πιο
διαφοροποιημένη βιομηχανία βοηθούν στην κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων
για τους αγρότες και τις εταιρείες τους. Επιτρέπουν επίσης τον ανταγωνισμό
αποτελεσματικά στην αγορά. Εκτός από αυτό, μπορούν επίσης να δημιουργήσουν την
ικανότητα απόκτησης επιχειρηματικών δεξιοτήτων μεταξύ των αγροτών σε διάφορους
τομείς όπως:

-

Αξιολόγηση της ζήτησης και των δυνατοτήτων στην αγορά,

-

Χαρτογράφηση της αλυσίδας της αγοράς,

-

Λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ανάγκες και την κατασκευή μιας επιλογής
αντικειμένων,

-

Καταγραφή των εξόδων παραγωγής,

-

Διενέργεια ανάλυσης του περιθωρίου κερδοφορίας,

-

Διατήρηση τεκμηρίωσης σχετικά με τη χρηματοδότηση της επιχείρησης,

-

Αξιολόγηση των λύσεων που σχετίζονται με την επέκταση της επιχείρησης,

-

Ανάπτυξη ενός κοινού οράματος για χρηματοοικονομικές επενδύσεις στην
επιχείρηση,
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-

Προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου καθώς και επένδυση,

-

Επιχειρηματικές ιδέες για κερδοφόρα γεωργία

8. Κερδοφόρες Αγροτικές Επιχειρηματικές Ιδέες
Σε κάθε είδος επιχειρηματικότητας, ο υψηλότερος στόχος που πρέπει να επιτευχθεί
είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους. Δεν υπάρχει επιχειρηματίας που αγωνίζεται για
την επιχείρησή του για να είναι μόνο καινοτόμος, ή να έχει θετικό αντίκτυπο στο
περιβάλλον κ.λπ. Αλλά όλες αυτές οι πτυχές μπορούν να διασυνδεθούν. Για
παράδειγμα, η υιοθέτηση καινοτόμων τεχνικών και ιδεών θα οδηγήσει πιθανώς σε έναν
ευκολότερο και πιο προσοδοφόρο τρόπο εργασίας, ο οποίος με τη σειρά του θα
μπορούσε να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει το κέρδος. Ειδικά στις
μέρες μας, για να καταπολεμήσουμε τον ανταγωνισμό και να κερδίσουμε
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, οι επιχειρηματίες πρέπει να είναι ένα βήμα μπροστά και
να σκέφτονται μπροστά από την εποχή τους. Για αυτόν τον λόγο, η καινοτομία έχει
γίνει ίσως ο πιο σημαντικός πυλώνας της επιχειρηματικότητας και οι περισσότερες
επιχειρηματικές ιδέες που προκύπτουν τείνουν να χαρακτηρίζονται από καινοτόμα
στοιχεία που ανταγωνίζονται με παρόμοια στοιχεία.
Δεν είναι περίεργο το γεγονός ότι πολλές μελέτες και άρθρα τα τελευταία χρόνια δίνουν
έμφαση σε ιδέες ή πρωτοβουλίες που διαφοροποιούνται από τα παραδοσιακά τους
ισοδύναμα ακόμη και από την αρχή της ανάπτυξής τους, ανεξάρτητα από το πόσο κοινή
είναι η βάση τους. Για παράδειγμα, είναι μια καλή ευκαιρία να ελέγξετε ορισμένες
ιδέες που προτείνονται στο https://krishijagran.com/ για να συνειδητοποιήσετε τον
αντίκτυπο της καινοτομίας στις ιδέες και την εφαρμογή τους από επιχειρηματική
σκοπιά.
1. Αγροτική φάρμα: Ένα κλασικό αγρόκτημα χρειάζεται πρακτικά και άμεσα
μετρητά. Συνήθως, η παραγωγή αποφασίζεται με βάση τις ανάγκες της
περιφερειακής και τοπικής αγοράς. Αλλά η δικτύωση είναι πάντα σημαντική,
ειδικά για μακρινές τοποθεσίες, εάν σκοπεύετε να διανείμετε τα προϊόντα σας
σε μια ευρύτερη ποικιλία πελατών.
2. Κατασκευή

βιολογικής

τροφής

φυτών

από

κομποστοποίηση

με

γαιοσκώληκες: Εμπίπτει στις κατασκευαστικές και παραγωγικές πτυχές της
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γεωργίας, επομένως η τεχνογνωσία της παραγωγικής διαδικασίας είναι πολύ
πιο απαραίτητη από μια υψηλή επένδυση κεφαλαίου. Και αυτός είναι ο λόγος
για τον οποίο μπορεί να είναι μια πολύ κερδοφόρα νεοσύστατη γεωργική
εταιρεία, λόγω των χαμηλών επενδυτικών αναγκών.
3. Οργανισμός αποξηραμένων λουλουδιών: Η παραγωγή ανθών είναι μια
ταχέως αναπτυσσόμενη τάση όσον αφορά τη βιομηχανία φυτών στη γεωργία
σήμερα. Και σημειώνεται γενικά ότι οι βιομηχανίες που απαιτούν διαφορετικές
και δύσκολες καλλιέργειες ποικιλιών κερδίζουν περισσότερο έδαφος στη
γεωργική βιομηχανία.
4. Υπηρεσία Κυκλοφορίας Λιπασμάτων: Είναι μια επιχείρηση που απαιτεί
μέτρια επένδυση κεφαλαίου και είναι κυρίως διαχειριζόμενη από κάθε
ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
5. Θερμοκήπιο βιολογικής φάρμας: Η βιολογική τροφή αυξάνει τη
δημοτικότητά της και αυτή η τάση έχει προκαλέσει αυξημένη ζήτηση για
βιολογικά καλλιεργημένα προϊόντα που οδηγούν στην ανάπτυξη αυτής της
γεωργικής επιχείρησης.
6. Εκτροφεία πουλερικών: Θεωρείται ως ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας
της γεωργίας και των υπηρεσιών ταυτόχρονα, και έχει μετατραπεί σε τεχνοεμπορικό τομέα λόγω αυτής της επέκτασης.
7. Επιχείρηση καλλιέργειας μανιταριών: Απαιτώντας μειωμένη κεφαλαιακή
δαπάνη εκκίνησης, μπορεί να ιδρυθεί μια εταιρεία καλλιέργειας και εκτροφής
μανιταριών και μεγάλα κέρδη μπορούν να πραγματοποιηθούν σε σύντομο
χρονικό διάστημα.
8. Κατάστημα Υδροπονικής: Πρόκειται για μια ολοκαίνουργια σύγχρονη
τεχνολογία που απαιτεί χωματόδρομο αγροκτήματος τόσο για επαγγελματική
όσο και για οικιακή χρήση.
9. Εκτροφή σαλιγκαριών: Η καλλιέργεια σαλιγκαριών ειδικά για ανθρώπινη
κατανάλωση απαιτεί ιδιαίτερη γνώση της σύγχρονης καινοτομίας και αυτό
συντελεί στην επιλογή τους ως κερδοφόρα επιχειρηματική ιδέα.
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10. Καλλιέργεια ηλίανθου: Η καλλιέργεια ηλίανθων για ελαιούχους σπόρους
απαιτεί μόνο μικρή οικονομική επένδυση και την επιλογή της κατάλληλης γης
για καλλιέργεια.
11. Υπηρεσία μελισσοκομίας: Δεδομένου ότι η ανάγκη για μέλι αυξάνεται
παγκοσμίως,

η

μελισσοκομία

μπορεί

να

αποδειχθεί

επιτυχημένη

επιχειρηματική δραστηριότητα που απαιτεί μικρές οικονομικές επενδύσεις. Αν
και χρειάζεται καθημερινή παρακολούθηση και στενή καθοδήγηση, θεωρείται
κερδοφόρα επειδή παράγονται πολλά προϊόντα μέσω αυτής.
12. Ιχθυοκαλλιέργεια: Μια συνηθισμένη υπηρεσία για οποιαδήποτε στιγμή του
έτους. Απαιτεί σύγχρονες στρατηγικές και μέτρια δαπάνη κεφαλαίου.
13. Εξαγωγή φρούτων και λαχανικών: Εάν δεν υπάρχει πιθανότητα τόσο
καλλιέργειας όσο και εξαγωγής των δικών σας προϊόντων, ίσως υπάρχει η
δυνατότητα

εξαγωγής

φρούτων

και

λαχανικών

από

γειτονικούς

ή

συνεργαζόμενους αγρότες. Δεν απαιτεί προηγμένα κανάλια επικοινωνίας ή
δικτύωσης.
14. Ανθοπωλείο: Η επένδυση που απαιτείται για αυτήν την ιδέα είναι για το χώρο
λιανικής και τη σύνδεση με τους καλλιεργητές φυτών. Μπορεί να αποδειχθεί
πιο κερδοφόρο εάν γίνεται επίσης διαδικτυακά παρέχοντας στους πελάτες
δυνατότητα αποστολής στην πόρτα τους χωρίς πολύ μεγαλύτερη επένδυση.
15. Παραγωγή Icy Hen: Όπως και η πτηνοτροφία, η ανάγκη για αυτό το είδος
αυξάνεται παγκοσμίως επειδή πολλά προϊόντα παραδίδονται από όρνιθες και
μόνο, δουλεύοντας είτε στην πόλη είτε στην ύπαιθρο.
16. Βοτανική Παρασκευή Παρασιτοκτόνων: Θεωρείται ως μια από τις πιο
επιτυχημένες και καίριας σημασίας επιχειρηματικές ιδέες της γεωργίας, διότι
είναι απαραίτητη για τη βιολογική γεωργία, και ως εκ τούτου η ζήτηση για αυτό
το προϊόν είναι υψηλή.
17. Κατασκευή σφουγγαρίστρας: Είναι μια απλή επιχείρηση γιατί είναι προφανές
ότι η χρήση της σκούπας ως αντικείμενου καθαρισμού συνεχίζεται για αιώνες.
Μπορεί να εκτελεστεί με ένα μέτριο κόστος κεφαλαίου.
18. Ύφανση καλαθιού: Δεν απαιτεί χώρο λιανικής πώλησης και με μέτριες
επενδύσεις κεφαλαίου, προσεγμένο σχεδιασμό και φαντασία, μπορεί κανείς να
αποφέρει καλό κέρδος από αυτό.
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19. Αλευροποιία: Η δημιουργία του δικού σας εμπορικού σήματος προσφέρει
μεγάλη ανταμοιβή σε αυτή την υπηρεσία.
20. Μερικές άλλες ιδέες για κερδοφόρες γεωργικές υπηρεσίες:
•

Κατασκευή ζωοτροφών

•

Παραγωγή χυμών φρούτων

•

Χειρισμός αραχίδων

•

Επεξεργασία κάσιους

•

Καλλιέργεια αυγών ορτυκιών

•

Εκτροφή γαρίδων

•

Χώρος αναπαραγωγής ψαριών

•

Χοιροστάσιο

•

Επεξεργασία φασολιών σόγιας

•

Επεξεργασία μπαχαρικών

•

Καλλιέργεια λαχανικών

•

Εκτροφείο νεοσσών

•

Καλλιέργεια Rajanigandha

•

Καλλιέργεια τσαγιού

•

Ιστότοπος ηλεκτρονικών αγορών παντοπωλείων

•

Επαγγελματίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου

•

Καλλιέργεια φαρμακευτικών βοτάνων

•

Εγκατάσταση κάκτων

•

Γαλακτοκομία

•

Αιγοπροβατοτροφία

•

Καλλιέργεια Γιατρόφας

•

Σκόνη πατάτας

•

Καλλιέργεια καλαμποκιού

•

Πιστοποιημένη παραγωγή σπόρων

•

Εργαστήριο Αξιολόγησης Εδάφους

•

Εξαγωγή ανθών οικίας φιλική προς το περιβάλλον

•

Καλλιέργεια κηπευτικών καλλιεργειών

•

Κατασκευή τσιπς πατατών
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•

Εκτροφή ζωοτροφών για αίγες καθώς και αγελάδες.

•

Διατηρήση Ιστολογίου για την Αγρο-Γεωργία.

9. Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό
επίπεδο και Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων
Η γεωργία είναι μια ριψοκίνδυνη επιχείρηση. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η
γεωργία εξαρτάται περισσότερο από τον καιρό και το κλίμα από ότι άλλοι τομείς.
Υπάρχει ένα αναπόφευκτο χρονικό κενό μεταξύ της ζήτησης των καταναλωτών και
των αγροτών που είναι σε θέση να αυξήσουν την προσφορά καθώς οι δραστηριότητες
παραγωγής απαιτούν χρόνο και επενδύσεις.
Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι σημαντική για την καλλιέργεια και την
οικονομική ανάπτυξη. Η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού χρηματοοικονομικού
συστήματος που μπορεί να προσφέρει βασικές υπηρεσίες μπορεί να συμβάλει
σημαντικά στην οικονομική εξέλιξη μιας χώρας. Η μεγαλύτερη οικονομική εξέλιξη
αυξάνει την ανάπτυξη, μειώνει την οικονομική αστάθεια, δημιουργεί ευκαιρίες
απασχόλησης και βελτιώνει τη διανομή εισοδήματος. Μια χρηματοοικονομική αγορά
που λειτουργεί σωστά διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διοχέτευση κεφαλαίων στις πιο
παραγωγικές τους χρήσεις και κατανέμει κινδύνους σε όσους μπορούν να τους
αντιμετωπίσουν καλύτερα.
Οι ευρωπαϊκές πολιτικές εστιάζουν στην αποτελεσματική χρήση των πόρων που
χρησιμοποιούνται στη γεωργία, έναν τομέα που παραμένει ζωτικής σημασίας για τις
εθνικές οικονομίες. Η γεωργία αποτελεί την κύρια δύναμη της αγροτικής οικονομικής
ανάπτυξης, ενώ η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία είναι θεμελιώδεις για την
επιτυχία των σύγχρονων οικονομιών.27
Επιπλέον, οι αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δέχονται πιέσεις από το αυξανόμενο
παγκόσμιο εμπόριο τροφίμων και την ελευθέρωση του εμπορίου. Οι εξελίξεις στις
παγκόσμιες αγορές αυξάνουν τον ανταγωνισμό, αλλά δημιουργούν επίσης νέες
ευκαιρίες

για

τον

Ευρωπαϊκό

27

τομέα

γεωργικών

τροφίμων.

Επιπλέον,

Andreopoulou, Z., Tsekouropoulos, G., Theodoridis, A., Samathrakis, V., & Batzios, C. (2014). Consulting for Sustainable
Development, Information Technologies Adoption, Marketing and Entrepreneurship Issues in Livestock Farms. Procedia
Economics and Finance, 9, 302-309. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(14)00031-8
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η

παγκοσμιοποίηση και οι διακυμάνσεις της προσφοράς και της ζήτησης έχουν
καταστήσει τις τιμές της γεωργικής αγοράς πιο ασταθείς τα τελευταία χρόνια,
ενισχύοντας τις ανησυχίες των αγροτών. Αυτές οι επιχειρηματικές αβεβαιότητες στη
γεωργία δικαιολογούν το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο δημόσιος τομέας στη
διασφάλιση ενός δικτύου ασφαλείας για το εισόδημα των αγροτών.28
Τις τελευταίες δεκαετίες, η Αγροτική Πολιτική της ΕΕ (EU Farm Policy) βοηθά τους
αγρότες να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις και να ανταποκριθούν στις
μεταβαλλόμενες στάσεις και προσδοκίες των λαών.
Η Κοινή Γεωργική Πολιτική της ΕΕ (ΚΓΠ) (Common Agricultural Policy - CAP)
είναι μια συνεργασία μεταξύ της γεωργίας και της κοινωνίας, και μεταξύ της Ευρώπης
και των αγροτών της. Στόχος είναι:
•

Να υποστηρίξει τους αγρότες και να βελτιώσει την παραγωγικότητα της
γεωργίας, διασφαλίζοντας μια σταθερή προσφορά οικονομικά προσιτών
τροφίμων,

•

Να προστατεύσει τους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να έχουν ένα
εύλογο εισόδημα,

•

Να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της βιώσιμης
διαχείρισης των φυσικών πόρων,

•

Να διατηρήσει τις αγροτικές περιοχές και τα τοπία σε ολόκληρη την ΕΕ,

•

Να διατηρήσει την αγροτική οικονομία ζωντανή προωθώντας θέσεις εργασίας
στη γεωργία, στις βιομηχανίες γεωργικών τροφίμων και σε συναφείς τομείς.

Η ΚΓΠ είναι μια κοινή πολιτική για όλες τις χώρες της ΕΕ. Διαχειρίζεται και
χρηματοδοτείται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από τους πόρους του προϋπολογισμού της
ΕΕ.29
Η ΚΓΠ χρηματοδοτείται μέσω δύο κεφαλαίων στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της
ΕΕ:
•

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) παρέχει άμεση
υποστήριξη και μέτρα χρηματοδότησης της αγοράς
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For more information you can visit the following link: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/keypolicies/common-agricultural-policy/income-support/income-support-explained_en
29 For more information you can visit the following link: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/keypolicies/common-agricultural-policy/cap-glance_en#title
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•

Το

Ευρωπαϊκό

Γεωργικό

Ταμείο

Αγροτικής

Ανάπτυξης

(ΕΓΤΑΑ)

χρηματοδοτεί την αγροτική ανάπτυξη.

Το άλλο πρόγραμμα είναι η Γεωργική Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση Καινοτομίας
(EIP-AGRI) 30 που λειτουργεί για την προώθηση ανταγωνιστικής και βιώσιμης
γεωργίας και δασοκομίας που «επιτυγχάνει περισσότερα και καλύτερα από λιγότερα».
Συμβάλλει στη διασφάλιση σταθερής προσφοράς τροφίμων, ζωοτροφών και

30

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about
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βιοϋλικών, αναπτύσσοντας το έργο της σε αρμονία με τους βασικούς φυσικούς πόρους
από τους οποίους εξαρτάται η γεωργία.

Η Περίπτωση της Ελλάδας
Στην Ελλάδα, οι αγρότες πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις πρωτοβουλίες της ΕΕ
σχετικά με την επιχειρηματικότητα, το μάρκετινγκ και τις τεχνολογικές καινοτομίες,
προκειμένου να επωφεληθούν από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Σε αυτό το
σημείο, έχει μεγάλη σημασία να υπογραμμιστεί ο ρόλος της Ελληνικής Κυβέρνησης,
ιδίως των πρακτικών του Ελληνικού Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων31, στη διαμόρφωση και εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών στον αγροτικό
τομέα. Αυτές οι πολιτικές, βασισμένες στον οικονομικό ρεαλισμό, την κοινωνική
ευαισθησία και την προοπτική του μέλλοντος, διαμορφώνουν μια νέα δυναμική, η
οποία θα ελαχιστοποιήσει τις εγγενείς και διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής
γεωργίας και θα οδηγήσει σε αύξηση του γεωργικού εισοδήματος.
Παραδείγματα υποστηρικτικών ενεργειών είναι τα ακόλουθα:
1. Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης
Το πεδίο αυτού του προγράμματος συμβάλλει στη συνολική ανάπτυξη και τη βιώσιμη
ανταγωνιστικότητα του Αγροτικού Τομέα στην Ελλάδα. Οι δραστηριότητες και οι
ομάδες που χρηματοδοτούνται και υποστηρίζονται από αυτό το πρόγραμμα είναι οι
εξής:
-

Σχέδια βελτίωσης του αγροτικού τομέα,

-

Κατασκευή και χρήση ενέργειας,

-

Νέοι αγρότες,

-

Υποδομή για ανάπτυξη και επανάληψη δράσης,

-

Γεωργικές-Διαφορετικές Λύσεις,

-

Συνεργατικές δράσεις με διευρυμένο εύρος ευκαιριών μεταξύ διαφορετικών
φορέων στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης,

31

For more information you can visit the following link: http://www.minagric.gr/index.php/en/
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-

Ανάπτυξη μικρών γεωργικών αγροκτημάτων,

-

Έναρξη νέων επιχειρήσεων εκτός του γεωργικού τομέα σε αγροτικές περιοχές,

-

Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της
βιωσιμότητας των δασών,

-

Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών,

-

Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 5.880.192.246 ευρώ, εκ των
οποίων 4.718.291.793 ευρώ είναι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
1.161.900.453 ευρώ η εθνική συμμετοχή - για την περίοδο 2014-2020 του
προγράμματος.32

2. Εθνικό Γεωργικό Δίκτυο
Η δικτύωση σε αγροτικές περιοχές έχει αναγνωριστεί και υιοθετηθεί ευρέως ως βασικό
εργαλείο για την υποστήριξη και την προώθηση της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης. Η
κύρια προστιθέμενη αξία της δικτύωσης είναι η εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και
πληροφοριών, καθώς και η ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων.
Σε εθνικό επίπεδο, δημιουργήθηκε το Εθνικό Γεωργικό Δίκτυο το οποίο διαδέχεται το
δίκτυο της προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού και συνεχίζει να υποστηρίζει το
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή
του.
Τα μέλη της προέρχονται από όλα τα άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενα άτομα σε θέματα
αγροτικής ανάπτυξης.
Η δικτύωση μέσω του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου στοχεύει στην:
-

βελτίωση της ποιότητας εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης,

-

αύξηση της συμμετοχής όσων εμπλέκονται σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης,

-

ενημέρωση του κοινού και των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τα οφέλη της
πολιτικής γεωργικής ανάπτυξης και των ευκαιριών χρηματοδότησης,

32

Rural development programme. Retrieved from: https://www.espa.gr/el/pages/staticAgrotikiAnaptyxi.aspx
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-

προώθηση της καινοτομίας στις αγροτικές περιοχές και ιδίως στη γεωργία, την
παραγωγή τροφίμων και τη δασοκομία,

-

διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων, τεχνογνωσίας και πολύτιμων
πρακτικών στην αγροτική ανάπτυξη.33

Συνοψίζοντας, λόγω της υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κράτους,
ειδικά στην πολυλειτουργική γεωργία και την παγκοσμιοποίηση της αγοράς, υπήρξε
αύξηση της επιχειρηματικής συμπεριφοράς μεταξύ των ευρωπαίων και των τοπικών
αγροτών, ή αυτό είχε τουλάχιστον επιρροή στην οργάνωση των γεωργών και στις
προοπτικές των αγροτών. Επιπλέον, οι επενδύσεις στην έρευνα και την εκπαίδευση
(ειδικά στην εκπαιδευτική κατάρτιση) από τους διάφορους γεωργικούς φορείς
βοήθησαν στην προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στον αγροτικό
τομέα και αυτό αυξάνει τις επιδόσεις στη γεωργία.34

Η Περίπτωση της Τουρκίας
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) μπορείτε να βρείτε τις
πληροφορίες σχετικά με τη γεωργία στην Τουρκία παρακάτω.

Σύμφωνα με το Γραφείο Επενδύσεων, η Τουρκία διαθέτει μια ισχυρή βιομηχανία
γεωργίας και τροφίμων που απασχολούσε σχεδόν το 20% του ενεργού πληθυσμού της
33

National Agricultural Network. Retrieved from: https://ead.gr/
Martinho, V. (2020). Agricultural Entrepreneurship in the European Union: Contributions for a Sustainable
Development. Applied Sciences, 10(6), 2080. Retrieved from:
https://www.researchgate.net/publication/340040163_Agricultural_Entrepreneurship_in_the_European_Union_Contributions
_for_a_Sustainable_Development
34

31 | σελίδα
www.yeah-project.com
info@yeah-project.com

χώρας και αντιπροσώπευε το 5,8% του ΑΕΠ της χώρας το 2018. Η χρηματοδοτική
συνεισφορά του τομέα στο συνολικό ΑΕΠ ήταν 42,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2018.
Αν και το βάρος του γεωργικού τομέα στην τουρκική οικονομία μειώνεται σταθερά, η
Τουρκία παραμένει η έβδομη μεγαλύτερη γεωργική οικονομία στον κόσμο και η
γεωργία είναι ζωτικής σημασίας για την αγροτική ανάπτυξη, την απασχόληση, τις
εξαγωγές και μεγάλο μέρος της παραγωγής.35

•

Η Τουρκία είναι η 18η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο και η έβδομη
μεγαλύτερη γεωργική παραγωγός στον κόσμο.36

•

Περίπου το 64% του αγροτικού πληθυσμού είναι ηλικίας κάτω των 50 ετών,
παρά την αυξανόμενη τάση της αγροτικής μετανάστευσης στις πόλεις.37

•

Η γεωργία δεν είναι πλέον ο κύριος μοχλός οικονομικής ανάπτυξης της
Τουρκίας, αλλά παραμένει ζωτικής σημασίας για την αγροτική ανάπτυξη, την
απασχόληση, τις εξαγωγές και την παραγωγή.38

•

Από το 1982, το IFAD (Διεθνές Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) έχει επενδύσει
συνολικά 189 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε 10 έργα και προγράμματα στην
Τουρκία, ωφελώντας περισσότερα από 1.389.000 νοικοκυριά. Με το 11ο έργο,
η επένδυση θα αυξηθεί έως και 230 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και ο αριθμός
των νοικοκυριών που επηρεάζονται θα αυξηθεί σε περίπου 1.500.000.39

Η Τουρκία είναι ένας τοπικός κόμβος παραγωγής, μεταποίησης και εξαγωγής
τροφίμων σε μεγάλες Ευρωπαϊκές και Μεσανατολικές αγορές. Αυτό δίνει στον κλάδο
εξαιρετικές δυνατότητες, αλλά απαιτούνται επενδύσεις για να βοηθήσουν τους αγρότες
να ενημερώσουν τις τεχνικές παραγωγής, να αυξήσουν την παραγωγικότητα και να
αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή. Είναι δυνατόν να υπάρχει μια βιώσιμη
παραγωγή στους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών στην Τουρκία με
καθιερωμένα συστήματα. Η σημασία του γεωργικού τομέα έχει παραμεληθεί λόγω του
προσδιορισμού και του διαχωρισμού της χρήσης των πόρων του συντελεστή

35

https://www.ifad.org/en/web/operations/country/id/turkey
https://www.ifad.org/en/web/operations/country/id/turkey
37 https://www.ifad.org/en/web/operations/country/id/turkey
38 https://www.ifad.org/en/web/operations/country/id/turkey
39 https://www.ifad.org/en/web/operations/country/id/turkey
36
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παραγωγής σε αυτούς τους τομείς και των τρεχουσών πολιτικών που επικεντρώνονται
σε αυτούς τους τομείς. Ωστόσο, λόγω της εμφάνισης της επισιτιστικής ασφάλειας και
των κλιματικών αλλαγών τα τελευταία χρόνια, η σημασία του γεωργικού τομέα έγινε
ξανά κατανοητή (Ağızan ve Bayramoğlu, 2018).
Η επιχειρηματικότητα έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία στον κόσμο μετά από τις
συνθήκες ελεύθερης αγοράς. Υπό αυτήν την έννοια, οι χώρες έχουν αρχίσει να
υποστηρίζουν την αύξηση της επιχειρηματικότητας. Σε αυτή την περίπτωση, ο δείκτης
επιχειρηματικότητας της Τουρκίας το 2017 καθορίστηκε το 52,7 σε σχέση με τον
γενικό από την αναφορά GEM διαθέσιμη σε πάνω από 100.
Σύμφωνα με αυτήν την έκθεση, οι χώρες ταξινομούνται σύμφωνα με τον παράγοντα,
και τους δείκτες επιχειρηματικότητας με γνώμονα την παραγωγικότητα και την
καινοτομία και δίνονται τα προφίλ επιχειρηματικότητας των χωρών. Σύμφωνα με την
έκθεση GEM της Τουρκίας για το 2017, δεν διαχωρίζονται πλέον από οικονομίες που
βασίζονται στην αποδοτικότητα με προφίλ χωρών που βασίζονται στην καινοτομία. Η
Τουρκία από την άποψη αυτή συνδέεται άμεσα με την κατοχή μιας καθοδηγούμενης
οικονομίας καινοτομίας, καθώς η δημιουργία αυτής θα συμβάλει στο εθνικό εισόδημα
αλλά και στην αύξηση της επιχειρηματικότητας στον τομέα και στη δημιουργία αυτού
του παράλληλου επιχειρηματικού οικοσυστήματος.
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Σχήμα 1. Το Προφίλ της Τουρκικής Επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την έκθεση
GEM
Πηγή: Ağızan ve Bayramoğlu, 2018.
Είναι ανοιχτό σε κάθε είδους διακυμάνσεις στην παραγωγή του αγροτικού τομέα, ο
οποίος είναι ο τομέας όπου οι κίνδυνοι είναι πιο συνηθισμένοι μεταξύ των οικονομικών
πεδίων.
Ο αγώνας για αύξηση της γεωργικής παραγωγής επικεντρώθηκε αρχικά στην
πραγματοποίηση της παραγωγής στο υψηλότερο δυνατό ποσό, παρά το εμπόδιο των
συνθηκών παραγωγής στη γη που είναι κατάλληλη για γεωργία.
Στην Τουρκία, σύμφωνα με το Σύστημα Εγγραφής Αγρότη του 2016 (ÇKS), συνολικά
υπάρχουν 2.267.176 κατασκευαστές. Οι εγγεγραμμένοι παραγωγοί καλλιεργούσαν
147.858.630 στρέμματα γης, καλλιεργήθηκαν, και με την πάροδο των ετών
σημειώθηκε μείωση τόσο στον παραγωγό όσο και στην ποσότητα της καλλιεργούμενης
γης (Πίνακας 1). Αν και υπάρχουν πολλοί παράγοντες μεταξύ των λόγων για τη μείωση
των παραγωγικών δραστηριοτήτων στον γεωργικό τομέα, οι πιο σημαντικοί
παράγοντες θεωρούνται ως ο υψηλός κίνδυνος και οι αβεβαιότητες και η έλλειψη
σταθερότητας στην παραγωγή.
Εκτός από αυτούς τους λόγους, έχει προκύψει λανθασμένη αντίληψη ότι υπήρξε
μείωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές για πολιτιστικούς,
κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους. Επιπλέον, λόγω του γεγονότος ότι η προσφορά
εργασίας δεν είναι βιώσιμη κατά τη διάρκεια του έτους και είναι μια διακριτή
παραγωγή, υπάρχει μείωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον γεωργικό
τομέα. Τέλος, η έλλειψη συστημάτων αυτοματοποίησης εγγραφής που σχετίζονται με
τη γεωργική παραγωγή εμπόδισε τη δημιουργία υγιών στατιστικών για την
επιχειρηματικότητα στη γεωργία (Ağızan ve Bayramoğlu, 2018).
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Πίνακας 1: Αγροτικοί Δείκτες ανά Έτη

Τα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον
γεωργικό τομέα περιορίζονται μόνο στα δεδομένα που λαμβάνονται από την TÜİK και
αυτές οι στατιστικές δείχνουν τις γεωργικές βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στον
γεωργικό τομέα. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, ο αριθμός των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία καθορίστηκε σε 31.877
από το 2017 και το μερίδιό του στο συνολικό αριθμό επιχειρήσεων υπολογίστηκε ως
0,89%. Όταν αξιολογείται γενικά, αν και ο αριθμός των επιχειρηματιών έχει αυξηθεί
με την αυξανόμενη υποστήριξη στον γεωργικό τομέα τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός
που επιτεύχθηκε δεν είναι ακόμη στο επιθυμητό επίπεδο. Μεταξύ των σημαντικότερων
λόγων για αυτό είναι τα διαρθρωτικά προβλήματα του γεωργικού τομέα καθώς και η
έλλειψη συστήματος επιχειρηματικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, προέκυψε η ανάγκη
προετοιμασίας σχεδίων δράσης δημιουργώντας ένα οικοσύστημα γεωργικής
επιχειρηματικότητας.
Πίνακας 2. Αριθμός Πρωτοβουλιών σύμφωνα με την Καταχώρηση Επιχειρήσεων
στην Τουρκία (2017)
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Αριθμός Πρωτοβουλιών
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ΤΟΜΕΑΣ (NACE Rev.2)

Δ-Ηλεκτρισμός, Αέριο, Ατμός και Παραγωγή και
Διαμονή κλιματισμού

E-Παροχή; Νερού, Διαχείριση Αποβλήτων και
Επιχειρήσεις Αποκατάστασης
ΣΤ-Κατασκευαστικες
Ζ-Εμπόριο Χονδρικής και Λιανικής, Οχήματα
Κινητήρων και Επισκευή Μοτοποδηλάτων
H-Μεταφορές και Αποθήκευση
Θ-Δραστηριότητες Καταλυμάτων και Υπηρεσίες
Φαγητού
Ι-Πληροφορία και Επικοινωνία
K-Δραστηριότητες Υπηρεσιών
Χρηματοοικονομίας και Ασφάλειας
Λ-Δραστηριότητες Ακινήτων
M-Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές
Δραστηριότητες
N-Δραστηριότητες Διοικητικών και
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
P-Εκπαίδευση
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ΣΥΝΟΛΟ

Ξ-Δραστηριότητες Υγείας and Κοινωνικής

39.111

3.525

1.116

477

44.229

1,23

34.519

950

172

20

35.661

0,99

Π-Δραστηριότητες Άλλων Υπηρεσιών

225.256

3.344

249

32

228.881

6,38

ΣΥΝΟΛΟ

3.357.063

189.964

31.780

6.025

3.584.832

100,00

Εργασίας
Ο-Πολιτισμός, Τέχνες, Διασκέδαση, Αναψυχή
και Αθλήματα

Πηγή: TUİK, 2018

Η επιχειρηματικότητα είναι πολύ σημαντική για την εξέλιξη και την ανάπτυξη των
οικονομιών των χωρών, καθώς η σημασία της γεωργικής παραγωγής αυξάνεται και η
επιχειρηματικότητα στον γεωργικό τομέα αποκτά σημασία διεθνώς. Η εξέταση των
φυσικών, πνευματικών, πολιτιστικών και οικονομικών χαρακτηριστικών των φορέων
εκμετάλλευσης, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, και η δημιουργία οικοσυστημάτων
επιχειρηματικότητας θα επιτρέψουν στους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων να είναι
δυναμικοί και καινοτόμοι. Σε αυτήν την περίπτωση, θα προετοιμαστούν ευνοϊκά
περιβάλλοντα για τους παραγωγούς. Με τη δημιουργία του οικοσυστήματος γεωργικής
επιχειρηματικότητας, οι πολιτιστικές προοπτικές θα αλλάξουν, το επενδυτικό
κεφάλαιο θα αυξηθεί και θα δημιουργηθούν υποστηρικτικά περιβάλλοντα για
επιχειρηματίες με βάση την καινοτομία. Σε αυτήν την περίπτωση, το οικοσύστημα
γεωργικής επιχειρηματικότητας θεωρείται ένα κρίσιμο εργαλείο για τη δημιουργία
ευέλικτων οικονομιών που βασίζονται στην καινοτομία. Ωστόσο, η αξιολόγηση των
οικοσυστημάτων μόνο σε γενικές γραμμές και η έλλειψη οικοσυστήματος
επιχειρηματικότητας στον γεωργικό τομέα προκαλεί λιγότερες επιχειρηματικές
δραστηριότητες και συνεπώς μείωση των επενδύσεων (Ağızan ve Bayramoğlu, 2018).
Το σύστημα αγροτών επιχειρηματιών, ξεκινά με τον ίδιο τον παραγωγό και όχι με την
εταιρεία και καλύπτει επίσης το ρόλο του κοινωνικού και οικονομικού πλαισίου που
περιβάλλει την επιχειρηματική διαδικασία. Για αυτόν τον λόγο, κατά τη δημιουργία
συστημάτων επιχειρηματικότητας στον γεωργικό τομέα, είναι πολύ σημαντικό να
ξεκινήσετε με τον παραγωγό, ο οποίος έχει διαφορετικές δυνατότητες και πόρους, που
είναι το πρώτο στάδιο παραγωγής, και να εξηγήσετε το πρώτο στοιχείο του
οικοσυστήματος προς αυτήν την κατεύθυνση.
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Ευκαιρίες έργου που χρηματοδοτούνται από το Τουρκικό Υπουργείο Γεωργίας
και Δασοκομίας

1. Έργο Διάδοσης και Ελέγχου Καλών Αγροτικών Πρακτικών
•

Αριθμός έργου: 2012A020070

•

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του έργου:

Ο στόχος του έργου είναι η διάδοση ορθών γεωργικών πρακτικών και ελέγχου στην
Τουρκία. Καλές γεωργικές πρακτικές είναι η γεωργική παραγωγή που δεν βλάπτει το
περιβάλλον, την υγεία των ανθρώπων και των ζώων. Στοχεύει στην παροχή
ιχνηλασιμότητας και βιωσιμότητας στην ασφάλεια των τροφίμων στη γεωργία.
Με μια παραγωγή βασισμένη σε ανάλυση κινδύνου στο πλαίσιο ορθών γεωργικών
πρακτικών, υιοθετείται μια πιο κερδοφόρα και βιώσιμη γεωργία για τους παραγωγούς,
ενώ αξιόπιστα γεωργικά προϊόντα προσφέρονται στους ανθρώπους μας. Επιπλέον, η
βιώσιμη φύση και οι μη μολυσμένοι φυσικοί πόροι είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό
όφελος.
Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιούνται εκπαιδεύσεις, επιδείξεις και άλλες εκδοτικές
δραστηριότητες.
•

Διαδικασία και προϋπολογισμός έργου:

Το Έργο Διάδοσης και Ελέγχου Ορθών Γεωργικών Πρακτικών ξεκίνησε για πρώτη
φορά το 2012. Το έργο υλοποιείται σε 12 πόλεις το 2012, 17 το 2013, 21 το 2014, 28
το 2015, 28 το 2017, 31 το 2017, 40 το 37.2019. Με την εμπειρία σε αυτές τις επαρχίες,
στοχεύει στην αύξηση του αριθμού των επαρχιών που περιλαμβάνονται στο έργο κάθε
χρόνο. Επιδότηση έργου: 800.000 TL το 2012, 1.000.000 TL το 2013, 1.300.000 TL το
2014, 1.500.000 TL το 2015, 1.800.000 TL το 2016, 2.000.000 TL το 2017, 2.500.000
το 2018, 1.000.000 TL το 2019.
•

Δραστηριότητες έργου:

Εφαρμόζεται από τις Επαρχιακές Διευθύνσεις Τροφίμων, Γεωργίας και Κτηνοτροφίας
με τη μορφή προγραμμάτων κατάρτισης στην παραγωγή λαχανικών και ζώων, καθώς
και πρακτικές κατάρτισης και επίδειξης υπό συγκεκριμένες συνθήκες γεωργού.
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Καθώς ο σκοπός των ορθών γεωργικών πρακτικών βασίζεται σε κριτήρια όπως η
υγιεινή διατροφή, η προστασία του περιβάλλοντος και οι πόροι, πραγματοποιούνται
δραστηριότητες για την επέκταση της παραγωγής σε ολόκληρη τη χώρα στο πλαίσιο
του έργου.
Δραστηριότητες του έργου: Δραστηριότητες κατάρτισης και επέκτασης μελετών
(εκπαίδευση, μη κυβερνητικές οργανώσεις - ΜΚΟ), εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση
των

καταναλωτών,

προωθητικές

δραστηριότητες,

κατάρτιση

παραγωγών,

δραστηριότητες επίδειξης, προετοιμασία έντυπου και οπτικού εκδοτικού υλικού,
ημερίδα, συναντήσεις, τεχνικά ταξίδια και έλεγχος του συστήματος (έλεγχος και
δραστηριότητες πιστοποίησης, έλεγχος των σημείων πώλησης).

2. Κοινή Διεθνής Προσκληση Έργου ERA-NET Cofund SusCrop

Στην πρόσκληση SusCrop, οι Τούρκοι ερευνητές θα υποστηριχθούν σύμφωνα με το
πεδίο εφαρμογής και τους κανόνες του προγράμματος TÜBİTAK, ARDEB 1001. Το
μέγιστο ποσό στήριξης που μπορεί να δοθεί σε κάθε Τούρκο εταίρο στο έργο είναι
360.000 TL, εξαιρουμένου του θεσμικού μεριδίου και του μπόνους κινήτρων έργου.
Ο σκοπός της πρόσκλησης είναι η υποστήριξη διεθνών βασικών / εφαρμοσμένων
ερευνητικών έργων για βιώσιμη γεωργική παραγωγή.
Οι προτάσεις έργων στο πλαίσιο της πρόσκλησης θα πρέπει να περιλαμβάνουν
τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους τομείς:

•

Ενίσχυση τεχνολογιών πρόβλεψης αναπαραγωγής και ανάπτυξη νέων
γονότυπων που οδηγούν σε νέους φαινοτύπους και ποικιλίες καλλιεργειών για
τη βελτίωση της φυτικής υγείας, προστασίας, παραγωγής και ανθεκτικότητας

•

Ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων μεθόδων και πρακτικών διαχείρισης
επιβλαβών οργανισμών και καλλιεργειών

•

Βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης πόρων των καλλιεργειών και των
συστημάτων καλλιέργειας
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•

Συστηματική έρευνα για τις γεωργικές καλλιέργειες ως μέρος ενός
οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένων των αλληλεπιδράσεων μεταξύ φυτών
και άλλων οργανισμών («το φυτό ως μετα-οργανισμός»)

3. Πρόγραμμα Εταιρικής Σχέσης FAO-Τουρκίας

Οι στόχοι των προγραμμάτων εταιρικής σχέσης FAO-Τουρκίας είναι η παροχή
υποστήριξης για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας, της μείωσης της
φτώχειας της υπαίθρου και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών, της καταπολέμησης
της απερήμωσης και της διατήρησης των οικοσυστημάτων στο Αζερμπαϊτζάν, το
Καζακστάν, το Κιργιστάν, το Τατζικιστάν, την Τουρκία, το Τουρκμενιστάν και το
Ουζμπεκιστάν και πιο πέρα.
Με εκκίνηση το 2007, η πρώτη φάση του προγράμματος εταιρικής σχέσης FAOΤουρκίας για τα τρόφιμα και τη γεωργία επωφελήθηκε από συνεισφορές ταμείων
ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων, χρηματοδοτούμενες από την κυβέρνηση της
Τουρκίας και εκπροσωπείται από το Υπουργείο Γεωργίας και Δασών. Το 2014, η
Τουρκία και ο FAO ξεκίνησαν τη δεύτερη φάση μαζί με την πρώτη φάση του
προγράμματος

FAO-Turkey

Forestry

Partnership

με

πρόσθετο

ταμείο

20

εκατομμυρίων USD, αυξάνοντας τη συνολική συνεισφορά της Τουρκίας σε 30
εκατομμύρια USD.
•

Παραδείγματα του Έργου

1. Βιώσιμα συστήματα τροφίμων στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας
2. Διαχείριση του κύκλου ζωής των φυτοφαρμάκων και διάθεση φυτοφαρμάκων
POPs σε χώρες της Κεντρικής Ασίας και την Τουρκία

Η Περίπτωση της Ολλανδίας
Η Ολλανδία διαθέτει πολλούς τύπους κρατικών κεφαλαίων τόσο για την έρευνα όσο
και για το εμπόριο. Αυτά συνήθως δεν είναι πολύ μεγάλα σε κλίμακα. Οι επιχορηγήσεις
που αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα έχουν ανώτατο όριο κάτω από 50.000 ευρώ
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ανά αιτούντα. Οι οργανισμοί που ειδικεύονται στη συμβουλευτική επιδότησης είναι
συχνά χρήσιμοι για τον εντοπισμό των διαφόρων υπηρεσιών της κυβέρνησης που
προσφέρουν επιδοτήσεις. Για παράδειγμα, το Fondswervingonline.nl είναι ένας
μεγάλος

κατάλογος

Ολλανδικών

ευκαιριών

χρηματοδότησης

για

πολλούς

διαφορετικούς αποδέκτες. Πολλά από αυτά μπορούν να εφαρμοστούν μόνο από
συγκεκριμένες ομάδες, όπως αγρότες, εταιρείες και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εκτός από
το κράτος, υπάρχουν πολλά ιδρύματα που υπάρχουν ειδικά για την παροχή
επιχορηγήσεων.
Στην περίπτωση της γεωργίας, οι αγρότες μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις
επιχειρήσεις τους μέσω crowdfunding, συνήθως σε συνδυασμό με δάνειο από τράπεζα
ή επενδυτή. Για να γίνει αυτό, ένας αγρότης πρέπει να είναι πρόθυμος να αποδεχτεί
συμβιβασμούς τόσο στην ιδιοκτησία όσο και στην εξουσία του επί της γεωργικής
έκτασης.
Υπάρχει μια έρευνα με 8 αγροτικές επιχειρήσεις, που έγινε από την Susan Drion το
2018, που περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τους ίδιους τους αγρότες, τα κίνητρά τους,
και εκτενείς εξηγήσεις της χρηματοδότησης που τους έδωσε τη δυνατότητα να
ξεκινήσουν τις επιχειρήσεις τους (Drion, 2018). Δίνουν μερικές συμβουλές για όποιον
έχει τον ίδιο στόχο, που συνοψίζεται στην αναφορά της Drion.

Στην Ολλανδία οι αγρότες πρέπει να λάβουν υπόψη:

1. Την προσοχή στους νόμους, συγκεκριμένα στον νόμο της Αρχής
Χρηματοοικονομικών Αγορών (ΑΧΑ). Εάν κάποιος δεν διαθέτει τραπεζική
άδεια (την οποία διαθέτει μια πλατφόρμα crowdfunding), υπάρχουν όρια στο
πόσα χρήματα και από ποια μέσα μπορούν να διατεθούν.
2. Τον προσδιορισμό της νομικής οντότητας της επιχείρησης του αγρότη. Μεταξύ
άλλων, μπορεί να είναι μια συνεργασία, μια ένωση, μια «BV» (Besloten
Vennootschap), μια «κλειστή συνεργασία» ή μια «VoF» (Vennootschap onder
Firma), μια γενική εταιρική σχέση. Αυτό μπορεί να έχει σημαντικές
οικονομικές συνέπειες. Μια BV ενδέχεται να μην διαπραγματεύεται τα
αποθέματά της, για παράδειγμα.
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3. Την χρήση επαγγελματικών συμβούλων ή οργανισμών για να βρείτε, να
επιλέξετε και να υποβάλετε αίτηση για χρηματοδότηση προγραμμάτων (όπως
το παραπάνω fondswervingonline.nl)
4. Την καλή επικοινωνία με πιθανούς επενδυτές. Αυτό είναι επιτακτικό για να
εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη και τα κεφάλαιά τους.
5. Τη διερεύνηση του ποιος θα είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της
επιχείρησης. Εάν πωληθούν μετοχές στην εταιρεία, οι μέτοχοι έχουν συνήθως
κάποιο λόγο στις διαχειριστικές αποφάσεις, ανάλογα με τη νομική φύση της
επιχείρησης (Συμβουλή 2).
6. Τη μη παραμέληση του κόστους και της προσπάθειας αναζήτησης ευκαιριών
χρηματοδότησης.
7. Την άσκηση πίεσης για νομικές μεταρρυθμίσεις σε δημοτικό επίπεδο εάν η
επιχείρησή σας δεν ταιριάζει σωστά σε νομικό ορισμό. Ένα σαφές
μακροπρόθεσμο σχέδιο θα βοηθήσει να πείσει έναν δήμο.

Ευκαιρίες χρηματοδότησης για την υδατοκαλλιέργεια στην Ολλανδία

1. Innovatieprojecten aquacultuur RVO
Προσωρινά κλειστό, αλλά πιθανότατα θα ανοίξει ξανά κάπου φέτος
Μέγιστο: 3.000.000 ευρώ
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/innovatieprojectenaquacultuur

2. F2410 Milieu- en Energielijst
Έκπτωση φόρου για βιώσιμες επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας και αλιείας, οι οποίες
είναι επιλέξιμες εάν πληρούν ορισμένα κριτήρια βιωσιμότητας
Μέγιστο: 2.000.000 ευρώ
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-enenergielijst/miavamil/duurzame-viskwekerij

3. Horecava Innovation award
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Service industry conference which gives out awards to innovative food producers
(such as Kingfish Zeeland in 2018)
Διάσκεψη υπηρεσιών βιομηχανίας που απονέμει βραβεία σε καινοτόμους
παραγωγούς τροφίμων (όπως το Kingfish Zeeland το 2018)
https://www.horecava.nl/-/media/websites/horecava/documents/2020/hor2020hia-brochure.ashx

4. MKB-innovatiestimulering regio en topsectoren (MIT)
Κυβερνητικό ταμείο για την τόνωση της καινοτομίας σε μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις. Ο προϋπολογισμός εξαρτάται από την επαρχία που υποβάλλετε την
αίτηση.
https://ondernemersplein.kvk.nl/mkb-innovatiestimulering-regio-entopsectoren/?gclid=CjwKCAjw4871BRAjEiwAbxXi21FWsarwDYB58z1slMtnJrJ9SoX0HoLZW6sAHHQiHK35VMkzUIyghoCY1AQAvD_BwE

5. Europees fonds voor maritieme zaken en visserij
Χρήματα της ΕΕ που θα διανεμηθούν στην Ολλανδία για τη διαφοροποίηση και την
τόνωση της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
Προϋπολογισμός: 18.000.000 ευρώ
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/visserij/eu-fonds-voormaritieme-zaken-en-visserij

6. Aquaspark
Κονδύλιο επενδύσεων για υδατοκαλλιέργεια. Λειτουργεί παγκοσμίως, αλλά εδρεύει
στην Ουτρέχτη.
https://www.aqua-spark.nl/

7.INTERREG
Παγκόσμια επιδότηση για διεθνή συνεργασία.
http://www.interreg4c.eu/
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Ευκαιρίες χρηματοδότησης για την γεωργία
1.Borgstellingskrediet voor de landbouw (BL)
Δάνεια από την κυβέρνηση με πιο πλεονεκτικούς όρους από ό, τι από μια τράπεζα.
Ειδικά για την ολλανδική γεωργία. Μέγιστο δάνειο: 2,5 εκατομμύρια. Για
καινοτομία: BL Plus (όροι στον ιστότοπο)
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstellingskrediet-voor-delandbouw-bl/extra-mogelijkheden-binnen-het-bl

2. Κοινή Γεωργική Πολιτική (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, GLB)
Επιχορηγήσεις:
Βασική (Basisbetaling)
Οικολογική υποστήριξη (Vergroeningsbetaling)
Μπόνους για νέους αγρότες (Extra betting jonge landbouwers)
Μπόνους βοσκής (Graasdierpremie)
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/glb/directe-betalingen

Αποζημίωση για τη γεωργική διαχείριση της φύσης
Επιδοτεί φιλική προς το περιβάλλον γεωργία.
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidie-natuur-enlandschapsbeheer-agrarisch-natuurbeheer-snl

Ευκαιρίες χρηματοδότησης για έρευνα
Επιχορήγηση για έργα επίδειξης, μελέτες σκοπιμότητας και μελέτες
προετοιμασίας επενδύσεων (DHI)
Για εταιρείες που αναζητούν έρευνα ή καινοτομία σε κάτι, συνήθως με διεθνή
εστίαση.
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/dhi
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Η Περίπτωση της Σλοβενίας
Το μέτρο ΚΟΡΟΡ
Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για την
περίοδο 2014-2020 (RDP 2014-2020) προσφέρει νέες δυνατότητες για την άντληση
οικονομικών πόρων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ). Από το 2015, σύμφωνα με το RDP 2014-2020, στις 13 Φεβρουαρίου 2015,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε επίσημα την εφαρμογή του μέτρου
γεωργοπεριβαλλοντικών πληρωμών (μέτρο KOPOP), το οποίο θα αντικαταστήσει
το υφιστάμενο μέτρο γεωργοπεριβαλλοντικών πληρωμών (KOP) από το Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για την περίοδο 2007-2013.
Αντί της προηγούμενης προσέγγισης πακέτων, όπου καθένα από τα 24
γεωργοπεριβαλλοντικά επιμέρους μέτρα περιελάμβανε αρκετές απαιτήσεις, το μέτρο
KOPOP αποτελείται από 19 λειτουργίες, αποτελούμενες από υποχρεωτικές και
προαιρετικές απαιτήσεις. Ο δικαιούχος που αποφασίζει να εισαγάγει μία από τις
ενέργειες πρέπει να εφαρμόσει τις υποχρεωτικές απαιτήσεις, αλλά μπορεί επίσης να
επιλέξει μία ή περισσότερες προαιρετικές απαιτήσεις μιας μεμονωμένης λειτουργίας,
εάν αυτές είναι διαθέσιμες μέσα σε μια μεμονωμένη ενέργεια.
Το μέτρο KOPOP αποσκοπεί στη διατήρηση και την προώθηση γεωργικών πρακτικών
ανώτερων προδιαγραφών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν υψηλότερες απαιτήσεις από τις
γεωργικές πρακτικές. Η στήριξη προορίζεται επομένως για τις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις (KMG) οι οποίες, κατά τη διαχείριση της γεωργικής γης, συμβάλλουν
στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και του τοπίου, στην προστασία των υδάτινων
πόρων και με την προσαρμογή της γεωργίας στη μείωση και την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή. Δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν και θα συμβάλουν στη
διατήρηση ή βελτίωση της κατάστασης ορίζονται στο μέτρο KOPOP ως απαιτήσεις
εντός των επιχειρήσεων.
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Οι νομικές βάσεις για την εφαρμογή του μέτρου KOPOP είναι το Άρθρο 28 του
Κανονισμού 1305/2013 / ΕΕ, το RDP 2014-2020 και ο εθνικός κανονισμός που διέπει
τις πληρωμές για το μέτρο KOPOP.40

10. Βέλτιστες πρακτικές ανά χώρα
Η Περίπτωση της Ελλάδας
Η ελληνική γεωργία είναι παραδοσιακά ένας από τους σημαντικότερους εξαγωγικούς
τομείς για την Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στις ευρωπαϊκές αγορές. Είναι επίσης ένας
τομέας στον οποίο οι ελληνικές εταιρείες έχουν καταφέρει να καινοτομήσουν και να
διαφοροποιηθούν από άποψη προϊόντος. Τα τελευταία 10 χρόνια, υπάρχουν πολλά
παραδείγματα εταιρειών στον αγροτικό τομέα που έχουν επιτύχει σημαντικά μερίδια
αγοράς στο εξωτερικό, αξιοποιώντας τον συνδυασμό παραδοσιακών ελληνικών
συστατικών και καινοτόμων τεχνικών μάρκετινγκ.41
Από την αρχή της οικονομικής κρίσης, οι Έλληνες επιβαρυνόμενοι από το υψηλό
κόστος ζωής, τον κίνδυνο ανεργίας και το άγχος της διαχείρισης της καθημερινής ζωής
σε μεγάλες πόλεις, έλαβαν συνειδητές αποφάσεις για να ξεκινήσουν έναν νέο τρόπο
ζωής που περιλάμβανε την επιστροφή στην εξοχή και επένδυση στη γεωργία. Για
πολλούς από αυτούς, η επιλογή εκμετάλλευσης της γης που ήταν μέρος της
οικογενειακής κληρονομιάς ήταν ένας καλός τρόπος για να ξεκινήσουν αλλά σήμερα,
ένας αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων επιθυμεί να επενδύσει στη γη και τη γεωργία.
Υπάρχουν διάφοροι εξειδικευμένοι τομείς που δείχνουν δυνατότητες για αυξημένες
αποδόσεις από άποψη παραγωγικής ικανότητας. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν
διάφοροι τύποι καλλιεργειών που θεωρούνται «μηχανές εξαγωγής» (π.χ. σταφύλια,
πορτοκάλια, ροδάκινα, νεκταρίνια, ακτινίδια) και που μπορούν να καλύψουν όλες τις
ευρωπαϊκές και παγκόσμιες απαιτήσεις με την κατάλληλη τυποποίηση και ποιοτικό
έλεγχο. Επίσης, ένας σημαντικός τομέας αξίας είναι η παραγωγή βιολογικών τροφίμων,
40
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η οποία είναι ιδιαίτερα περιζήτητη και έχει σημαντική πριμοδότηση στις βασικές
δυτικές αγορές.42
Μερικοί από τους τομείς που αξίζει να αναφερθούν, όπου οι ελληνικές εταιρείες
ευδοκιμούν, είναι οι εξής:
Σπεσιαλιτέ Τροφίμων
Οι ελληνικές σπεσιαλιτέ τροφίμων περιλαμβάνουν μια ποικιλία προϊόντων, που
κυμαίνονται από προϊόντα υψηλής αξίας (Μαστίχα Χίου, ελιές Καλαμάτας, Σαφράν
Κοζάνης, φιστίκια Αιγίνης) έως ευρέως διαθέσιμες κατηγορίες που είναι ενδημικές
στην ελληνική διατροφή (π.χ. ελληνικό γιαούρτι, φέτα, ελαιόλαδο, μέλι).
Υδατοκαλλιέργεια
Η ιχθυοκαλλιέργεια κατέχει ηγετική θέση στη βιομηχανία τροφίμων της Ελλάδας και
είναι ένας κορυφαίος βιομηχανικός τομέας στην ΕΕ που χαρακτηρίζεται από ισχυρή
ενοποίηση της αγοράς. Η επένδυση στην ενοποίηση και επέκταση των εγκαταστάσεων
υδατοκαλλιέργειας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της λειτουργικής
αποδοτικότητας και της πρόσβασης στην αγορά μπορεί να αποφέρει σημαντικές
αποδόσεις για αυτόν τον τομέα με βάση το αναπτυξιακό δυναμικό και την υπάρχουσα
θέση της στην αγορά.43
Επιπλέον, η γεωργία και η παραγωγή τροφίμων είναι ένα παραδοσιακό ελληνικό
επάγγελμα, το οποίο οδήγησε σε σημαντικό αριθμό τμημάτων έρευνας τροφίμων,
αγροτικών σχολών, εκπαιδευμένων τεχνολόγων και χημικών τροφίμων και
ειδικευμένων αγροτών.
Τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας επικεντρώνονται σε μεγάλο
βαθμό στην παροχή βοήθειας στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Πολλά
εξειδικευμένα ερευνητικά κέντρα όπως το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Εταιρεία Επιστημονικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Τροφίμων

(ΕΤΑΤ),

το Ινστιτούτο

42

Αγροβιοτεχνολογίας

και

το

Ινστιτούτο

Investing in the Greek Food and Agricultural Sector: https://www.enterprisegreece.gov.gr/en/invest-in-greece/sectors-forgrowth/food-agriculture
43 Food and Agriculture Investment Opportunities in Greece: https://www.vkpremium.com/food-agriculture-investmentopportunities-in-greece/

47 | σελίδα
www.yeah-project.com
info@yeah-project.com

Υδατοκαλλιέργειας, βοηθούν τους κατασκευαστές και τους παραγωγούς στην
ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για να καλύψουν τις ανάγκες της σημερινής αγοράς.
Κατά την υλοποίηση του έργου Grow Green, πραγματοποιήθηκε έρευνα για τη
συλλογή παραδειγμάτων νεαρών αγροτών στην περιοχή της Θεσσαλίας, στην Ελλάδα,
που πέτυχαν στον αγροτικό τομέα. Οι ερωτηθέντες αγρότες ασχολούνται με τον τομέα
της καλλιέργειας, της οινοποιίας και της κτηνοτροφίας. Είναι καλά παραδείγματα για
το πώς ένας νέος από αγροτικές περιοχές μπορεί να αναπτυχθεί μέσω αυτού του τομέα
και μπορεί να αποτελέσει έμπνευση για νέους άνεργους που θα ήθελαν να εισέλθουν
στον τομέα της γεωργίας.44

1. Πώς να χρησιμοποιήσετε ένα σύστημα γεωργίας ακριβείας από το Θανάση
Τζικούλη

Πηγή: https://grow-green.org/agro-videos/
Ο Θανάσης Τζικούλης είναι ένας νεαρός αγρότης που εδρεύει στη Λάρισα. Κυρίως
καλλιεργεί λαχανικά όπως μπρόκολο, μαρούλι, σπανάκι και δημητριακά όπως σιτάρι,
κριθάρι, καλαμπόκι και βαμβάκι.
Για μια υψηλής ποιότητας φροντίδα των καλλιεργειών τους, χρησιμοποιούν ένα
σύστημα γεωργίας ακριβείας, το οποίο αποτελείται από διάφορους αισθητήρες, όπως
ένα ανεμόμετρο, μια οθόνη ακτινοβολίας. Όλοι αυτοί οι αισθητήρες τους επιτρέπουν

44
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να ελέγχουν τις συνθήκες του αγρού και την κατάσταση των καλλιεργειών σε
πραγματικό χρόνο. Τους επιτρέπουν επίσης να ελέγχουν τις ανάγκες των φυτών με
βάση τις πραγματικές τους ανάγκες και όχι με βάση την εμπειρία τους.
Από τον μετεωρολογικό σταθμό και το σύστημα ακριβείας της γεωργίας, λαμβάνουν
δεδομένα κάθε μία ώρα. Αυτά τα δεδομένα συνδέονται με την υγρασία φυλλώματος,
την ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέμου, τις βροχοπτώσεις, τη θερμοκρασία, τη
σχετική υγρασία και διαφορετικούς τύπους ακτινοβολίας.
Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται και τα διαβιβάζουν στους γεωπόνους τους. Σε
συνεργασία με τους αγρότες, ο γεωπόνος προτείνει την κατάλληλη φροντίδα για την
καλλιέργεια.

1. Πώς να δουλέψετε ένα εκτροφείο προβάτων από τον Παναγιώτη Ζήση

Πηγή: https://grow-green.org/agro-videos/
Ο Παναγιώτης Ζήσης είναι ένας νέος αγρότης που εδρεύει στη Λάρισα. Προέρχεται
από μια αγροτική οικογένεια, η οποία διαθέτει γεωργικές εγκαταστάσεις. Το 2012,
αποφάσισε να αναπτύξει την οικογενειακή επιχείρηση σε πιο επαγγελματικό επίπεδο.
Ήταν άνεργος και προσπαθούσε να βρει έναν εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης της
ελληνικής οικονομικής κρίσης. Η κύρια ιδέα του ήταν να δημιουργήσει ένα μικρό
αγρόκτημα, με μερικά ζώα, για να έχει ένα επιπλέον εισόδημα. Σήμερα, κατάφεραν να
έχουν μια φάρμα 600 προβάτων, η οποία παράγει 250 τόνους γάλακτος ετησίως.
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Το σχέδιό του για το μέλλον αφορά μια μικρή μονάδα παραγωγής τυριών και την
παραγωγή του δικού τους τυριού, με το γάλα τους. Το μελλοντικό τους σχέδιο (ως
οικογενειακή επιχείρηση) είναι τα προϊόντα τους να έχουν Προστατευμένη Ονομασία
Προέλευσης και να πωλούν τα δικά τους προϊόντα.

2. Πως να καλλιεργήσετε βιολογικά σταφύλια από τον Απόστολο Νικολούλη

Πηγή: https://grow-green.org/agro-videos/
Ο Απόστολος Νικολούλης είναι ένας αγρότης που κατέχει έναν αμπελώνα βιολογικής
γεωργίας που εδρεύει σε ένα χωριό κοντά στην πόλη της Λάρισας, που ονομάζεται
Χάλκη. Από το 2002, ασχολούνται με τη βιολογική γεωργία. Κάθε χρόνο, η παραγωγή
τους είναι κυρίως 600-700 κιλά σταφύλια ανά στρέμμα. Έχουν το δικό τους αμπελώνα,
όπου παράγουν κρασί. Η καλλιέργεια είναι εντελώς βιολογική και είναι οικογενειακή
επιχείρηση. Ο Απόστολος συνεργάζεται με τον αδερφό του για την καλλιέργεια. Για
την περίοδο φυτοπροστασίας χρησιμοποιούν βιολογικά προϊόντα, όπως χαλκό και θείο.
Ταυτόχρονα, κάνουν όλες τις χειρωνακτικές εργασίες, όπως τον καθαρισμό της
περιοχής και των φυτών. Για τη συγκομιδή συλλέγουν τα σταφύλια με τα χέρια και την
ίδια μέρα τα μεταφέρουν στο οινοποιείο. Η βιολογική αμπελουργία βασίζεται στη μη
χρήση χημικών και στη χρήση οργανικών λιπασμάτων. Δεν μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τίποτα άλλο. Σύμμαχοί τους είναι ο ήλιος και ο άνεμος.
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Η περίπτωση της Τουρκίας
Οι γεωργικές καινοτομίες στην Τουρκία πραγματοποιούνται τόσο σε επίπεδο
αγροκτήματος όσο και μέσω του έργου των αγροτικών επιχειρηματιών και των εθνικών
και διεθνών ερευνητικών ιδρυμάτων. Σε αυτήν την ενότητα, περιγράφουμε τις
γεωργικές καινοτομίες και τους καθοριστικούς παράγοντες.
1. Συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα - Ινστιτούτο Γεωργικής
Έρευνας Θράκης (ΤΑRI)
Τα περιφερειακά ινστιτούτα γεωργικής έρευνας παίζουν σημαντικό ρόλο στη γεωργική
έρευνα στην Τουρκία. Αυτά τα ιδρύματα έχουν συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα, π.χ.
εταιρείες σπόρων και τα έξοδά τους για Ε&Α καταβάλλονται από αυτές τις
συνεργασίες. Για παράδειγμα, το TARI είναι ένα από τα 17 περιφερειακά ερευνητικά
ινστιτούτα γεωργικής κυβέρνησης στην Τουρκία και ένα από τα δύο ινστιτούτα που
επικεντρώνεται στην έρευνα για το ρύζι. Από το 1970 έως το 1982, η έρευνα για το
ρύζι επικεντρώθηκε σε περιφερειακά προβλήματα. Το 1982, το TARI ξεκίνησε το
εθνικό ερευνητικό πρόγραμμα ρυζιού υπό την καθοδήγηση ενός Τούρκου επιστήμονα
με ισχυρό κίνητρο που ονομάζεται Halil Sürek, ο οποίος είναι επίσης γνωστός ως «ο
πατέρας του ρυζιού» στην Τουρκία. Ο Δρ Sürek στάλθηκε στην Ιταλία από την
τουρκική κυβέρνηση για να επιλέξει ποικιλίες ρυζιού για εισαγωγή. Ωστόσο, είχε την
ιδέα της αναπαραγωγής αυτών των ποικιλιών στην Τουρκία και, κατά την επιστροφή
του, έγινε πολύ ενεργός στην εκτροφή ρυζιού στο TARI. Η έρευνα για το ρύζι στο
ινστιτούτο υπό την επίβλεψη του Δρ Sürek περιλαμβάνει επιλογή και αναπαραγωγή
ποικιλιών, αγρονομία, φυτοπροστασία, τεχνολογία ρυζιού, παραγωγή σπόρων και
επέκταση. Το ινστιτούτο έχει τρία προγράμματα αναπαραγωγής: το πρόγραμμα
αναπαραγωγής μετάλλαξης, το έργο αναπαραγωγής αρωματικού ρυζιού και ένα έργο
αναπαραγωγής ρυζιού ανθεκτικό σε ζιζανιοκτόνα. Οι ερευνητές διεξάγουν τρεις
δραστηριότητες αναπαραγωγής ρυζιού: υβριδοποίηση, εισαγωγή και αναπαραγωγή
μετάλλαξης. Αν και στην αρχή του έργου, υλικά εργασίας όπως ποικιλίες ή σειρές
εισήχθησαν από το εξωτερικό, σήμερα όλα τα υλικά εργασίας παράγονται τοπικά,
βλαστόπλασμα και μερικά άλλα εξάγονται ακόμη και σε άλλα διεθνή ινστιτούτα, όπως
το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας Ρυζιού (IRRI). Μέχρι το 1995, όλες οι ποικιλίες ρυζιού
που καλλιεργήθηκαν στην Τουρκία εισήχθησαν από το εξωτερικό. Ωστόσο, σήμερα
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όλες αυτές οι ποικιλίες εκτρέφονται στο TARI. Επτά ποικιλίες ρυζιού έχουν
αναπτυχθεί μέσω της αναπαραγωγής. Όλα είναι εγγεγραμμένα στο TARI. Το
Osmancık-97, μια ποικιλία υψηλής απόδοσης, είναι η πιο δημοφιλής ποικιλία ρυζιού
που αναπτύχθηκε στο ινστιτούτο. Καταγράφηκε το 1997 και τώρα καλλιεργείται στο
85% των καλλιεργειών ρυζιού της Τουρκίας. Το Osmancık-97 είναι εμπορικά
καταχωρημένο και καλλιεργείται σε μεγάλες περιοχές στη Βουλγαρία και τη Ρωσία.
Το πρόγραμμα σπόρων ρυζιού, καθώς και οι υπηρεσίες επέκτασης στο TARI, αύξησαν
την παραγωγικότητα του ρυζιού στην Τουρκία - η απόδοση του ρυζιού ανά μονάδα
έκτασης αυξήθηκε από 4,5 τόνους / εκτάριο το 1980 και σε 7,5 τόνους / εκτάριο
σήμερα. Το 2007, το TARI ανέπτυξε και καταχώρησε μια άλλη ποικιλία ρυζιού υψηλής
απόδοσης που ονομάζεται Kızıltan, η οποία είναι ανθεκτική στον αέρα. Έτσι, μεγάλο
μέρος της ερευνητικής δραστηριότητας στο TARI αφιερώνεται σε προσαρμοστικές
καινοτομίες που είναι κατάλληλες για συγκεκριμένα περιβάλλοντα, γεωγραφίες και
κλιματολογικές συνθήκες. Τα γενετικά υλικά που δημιουργούνται στο TARI
φυλάσσονται στην Τουρκική Εθνική Τράπεζα Γονιδίων και στη Διεθνή Τράπεζα
Γονιδίων Ρυζιού στο IRRI. Το IRRI χρησιμοποιεί αυτά τα υλικά ενεργά σε διαφορετικά
πειράματα νηπιαγωγείων και για διαφορετικούς στόχους. Επιπλέον, το TARI έχει
συνεργασία με 30 ιδιωτικές εταιρείες σπόρων στην Τουρκία. Το ινστιτούτο παρέχει
σπόρους σε αυτές τις εταιρείες και οι εταιρείες μοιράζονται το 3–4% των εσόδων από
τις πωλήσεις τους στο ίδρυμα. Αυτά τα έσοδα στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για την
πληρωμή Ε&Α στο ινστιτούτο. Αυτή η συνεργασία είναι μια σημαντική εταιρική σχέση
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, καθώς στην Τουρκία υπάρχουν πολύ λίγες συμπράξεις
πανεπιστημίου-ιδιωτικού τομέα. Τα πανεπιστήμια στην Τουρκία ρυθμίζονται από το
Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης και οι νόμοι και οι κανονισμοί που διέπουν τις
συμπράξεις πανεπιστημίου-ιδιωτικού τομέα ήταν πολύ αυστηροί. Έτσι, ο δημόσιος και
ο ιδιωτικός τομέας αλληλοσυμπληρώνονται στη γεωργική έρευνα στην Τουρκία. Η
έρευνα στο TARI οδηγεί σε καινοτομίες που ο ιδιωτικός τομέας είναι διατεθειμένος να
πληρώσει για να αποκτήσει δικαιώματα σε καινοτομίες.
Το πιο σημαντικό, αυτή η σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα οδηγεί σε μια βιώσιμη
προμήθεια ποικιλιών σπόρων που είναι ανθεκτικοί στα παράσιτα και αντέχουν στις
ασθένειες. Υπάρχει μια εξαίρεση σε αυτό: το Technopark του Τεχνικού πανεπιστημίου
της Μέσης Ανατολής. Ωστόσο, ο αριθμός των συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων
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και του ερευνητικού τομέα και των νεοσύστατων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας
στο Technopark είναι χαμηλός και συνεχίζει να εξελίσσεται. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί
από τη γενναιοδωρία των φορολογικών κινήτρων που δίδονται από τον Νόμο περί
Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ζωνών, που προσελκύει εταιρείες για λειτουργικούς λόγους
παρά για συνεργασίες με ερευνητικά ιδρύματα και το πανεπιστήμιο.

2. Σύστημα Γεωργικής Καινοτομίας (AIS) - Πρόγραμμα εταιρικής σχέσης
FAO-MFAL19 20
Αν και όλες οι προσεγγίσεις στη γεωργική ανάπτυξη έχουν επικεντρωθεί στην
«ικανότητα καινοτομίας», έχουν χρησιμοποιήσει διαφορετικές μεθόδους για την
επίτευξη αυτού του στόχου. Στη δεκαετία του 1980, η πρώτη προσέγγιση, γνωστή ως
Εθνικό Σύστημα Γεωργικής Έρευνας (NARS), αναπτύχθηκε από νεοκλασικούς
οικονομολόγους και προέκυψε από τις αποτυχίες στην αγορά γεωργικής έρευνας. Αυτό
το σύστημα προϋποθέτει ότι η γνώση ρέει γραμμικά από γνωστές πηγές (επίσημη
έρευνα) σε τελικούς χρήστες (αγρότες). Υποθέτει περαιτέρω ότι η γεωργική έρευνα
είναι κοινό αγαθό, ότι η κυβέρνηση είναι σημαντική για την προώθηση της καινοτομίας
και ότι η τεχνολογική αλλαγή είναι εξωγενής και αμετάβλητη. Έτσι, αν και η γεωργική
έρευνα έχει υψηλές κοινωνικές αποδόσεις, τα ιδιωτικά οφέλη περιορίζονται από την
κακή υποδομή της αγοράς στις αγροτικές περιοχές, πράγμα που απαιτεί δημόσιες
επενδύσεις για την ανάπτυξη τεχνολογιών για την προώθηση του γεωργικού
μετασχηματισμού και ανάπτυξης. Στη δεκαετία του 1990, η έννοια του Γεωργικού
Συστήματος Γνώσης και Πληροφοριών (AKIS) κέρδισε σημασία υιοθετώντας μια πιο
εξελιγμένη και λιγότερο γραμμική προσέγγιση. Αυτό το σύστημα αναγνωρίζει το ρόλο
της έρευνας, της εκπαίδευσης και της επέκτασης, καθώς και τις ροές γνώσεων και
πληροφοριών μεταξύ διαφόρων παραγόντων, στη δημιουργία και την προώθηση της
τεχνολογικής αλλαγής και της καινοτομίας. Εισάγει το «τρίγωνο της γνώσης» στο
οποίο η έρευνα, η εκπαίδευση και η επέκταση αντιπροσωπεύουν το κάθε ένα σημείο
του τριγώνου, με τους αγρότες να βρίσκονται στο κέντρο του.
Τουρκικό Υπουργείο Τροφίμων, Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.
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Πιο πρόσφατα, η προσέγγιση του Γεωργικού Συστήματος Καινοτομίας (AIS)
προέκυψε από την έννοια του εθνικού συστήματος καινοτομίας. Το AIS δίνει έμφαση
σε ένα ευρύ φάσμα συμμετοχών και συνδέσμων των ενδιαφερομένων, καθώς και στον
ρόλο των ιδρυμάτων στην ανάλυση των διαδικασιών καινοτομίας. Αυτή η προσέγγιση
είναι διεπιστημονική και περιεκτική. Οι αγρότες περιλαμβάνονται επίσης σε αυτό το
πολύπλοκο δίκτυο ετερογενών παραγόντων που συμμετέχουν σε διαδικασίες
καινοτομίας. Το πιο σημαντικό, σύμφωνα με το AIS, οι τεχνολογικές και θεσμικές
ευκαιρίες καθορίζονται ενδογενώς. Σε αυτήν την προσέγγιση, η καινοτομία αναλύεται
ως μια διαδικασία στην οποία οι γνώσεις που δημιουργούνται, συσσωρεύονται και
χρησιμοποιούνται από διαφορετικούς παράγοντες και οι αλληλεπιδράσεις των
παραγόντων διαμορφώνονται από κοινωνικούς και οικονομικούς θεσμούς. Ως εκ
τούτου, το AIS θεωρεί το θεσμικό και πολιτικό περιβάλλον ζωτικό για τις γεωργικές
καινοτομίες. Το AIS αποτελείται από τρία στοιχεία: το πρώτο είναι ο τομέας της
γνώσης και της εκπαίδευσης που αποτελείται από συστήματα γεωργικής έρευνας και
εκπαίδευσης, ο δεύτερος είναι ο τομέας των επιχειρήσεων και των εγχειρημάτων που
αποτελείται από ένα σύνολο παραγόντων και δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούν
αποτελέσματα από τη γνώση και τον εκπαιδευτικό τομέα και καινοτομούν ανεξάρτητα,
και το τρίτο είναι η γεφύρωση ιδρυμάτων - υπηρεσίες επέκτασης, πολιτικά κανάλια και
πλατφόρμες ενδιαφερομένων - που συνδέουν τους δύο τομείς. Οι αλληλεπιδράσεις των
παραγόντων προσφέρουν νέα προϊόντα, διαδικασίες, υπηρεσίες και μορφές
οργανώσεων που ωφελούν την κοινωνία στο σύνολό της. Η πιο σημαντική συμβολή
του AIS είναι να εντοπίσει τους πιο σοβαρούς περιορισμούς στη γεωργική καινοτομία
και να στοχεύσει παρεμβάσεις για την άρση αυτών των περιορισμών.
Αρκετοί πράκτορες στην Τουρκία αποτελούν μέρος συνεργασιών και δεσμών που
επιφέρουν καινοτομίες και γνώσεις στη γεωργία. Το έργο FAO / MFAL διερεύνησε
αυτούς τους δεσμούς και παρείχε δύο μελέτες περιπτώσεων που δείχνουν ότι η
προσέγγιση AIS είναι επιτυχής. Έρευνες τα τελευταία χρόνια έδειξαν ότι η αγροτική
επιχειρηματικότητα έχει βαθιά επίδραση στην ανάπτυξη και την επιβίωση των
επιχειρήσεων (Hron et al., 2009; Verhees et al., 2011; Lans et al., 2013). Η
επιχειρηματικότητα και η καινοτομία αποτελούν δύο σημαντικά δομικά στοιχεία της
νέας

οικονομίας.

Η

βελτίωση

της

επιχειρηματικότητας

και

η

ανάπτυξη

επιχειρηματικών χαρακτηριστικών και ποιότητας είναι ζωτικής σημασίας για την
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ανάπτυξη μιας χώρας. Οι επιτυχημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι ιδιαίτερα
λειτουργικές στη δημιουργία θέσεων εργασίας στη χώρα, στην επιτάχυνση της
οικονομικής ανάπτυξης, στην εμφάνιση νέων βιομηχανιών, στην αλλαγή της
κοινότητας και στη διαδικασία ανάπτυξης (Bozkurt et al., 2012). Κατά την εξέταση
τομεακών θεμάτων, αυτά τα δομικά στοιχεία της νέας οικονομίας πρέπει να
δημιουργηθούν προκειμένου να διασφαλιστεί ο δυναμισμός της βιομηχανίας, να
προχωρήσει και να αποκτήσει θέση ανταγωνιστικότητας. Οι δραστηριότητες για την
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Τουρκία έχουν εφαρμοστεί από τη δεκαετία
του 1980, απέκτησαν δυναμικότητα στη δεκαετία του 1990 και σημειώθηκαν
σημαντικές αυξήσεις στον αριθμό της υποστήριξης και των ιδρυμάτων / οργανισμών
που παρέχουν υποστήριξη κατά τη δεκαετία του 2000. Το θέμα της αύξησης της
κατάρτισης και της υποστήριξης στην επιχειρηματικότητα βρήκε θέση στα IX. και X.
Πενταετή Αναπτυξιακά Σχέδια (Υπουργείο Ανάπτυξης 2006, Υπουργείο Ανάπτυξης
2013) και ειδικά στο X. Πενταετές Αναπτυξιακό Σχέδιο, αναφέρεται ότι η
επιχειρηματικότητα θα είναι ευρέως διαδεδομένη όχι μόνο στη βιομηχανία, στις
υπηρεσίες, στους τομείς του εμπορίου, αλλά και στον τομέα της γεωργίας (Υπουργείο
Ανάπτυξης, 2013). Ως αποτέλεσμα των δεδομένων μελετών, η επιχειρηματικότητα
στην Τουρκία έχει κάνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με την
εταιρεία Growth from Knowledge (GfK) (2011), η Τουρκία έχει γίνει η πιο θαρραλέα
χώρα στις ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με τα θέματα της θετικής εμφάνισης της
επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας αυτοαπασχόλησης, με ποσοστό 50% και
μοιράστηκε αυτη τη θέση με την Ελβετία (Sönmez και Toksoy, 2014). Ως αποτέλεσμα
της τομεακής εξέτασης της επιχειρηματικότητας, φαίνεται ότι υπάρχουν προσπάθειες
για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα της γεωργίας στην Τουρκία.
Υπάρχουν δείγματα επιχειρήσεων (ημερολόγιο, πάχυνση, πουλερικά, δενδροκομία,
κ.λπ.) που έχουν ιδρυθεί σε διαφορετικούς κλάδους παραγωγής και επιχειρηματίες που
ιδρύουν αυτές τις επιχειρήσεις, και την κινητήρια δύναμη σε αυτόν τον τομέα των
κεφαλαίων IPARD (Μέσο προενταξιακής βοήθειας-αγροτικής ανάπτυξης) είναι
εξαιρετικά σημαντικό. Οι οργανισμοί όπως το Υπουργείο Τροφίμων, Γεωργίας και
Κτηνοτροφίας (GTHB), Οργανισμός Υποστήριξης Γεωργίας και Αγροτικής
Ανάπτυξης (TKDK), Αναπτυξιακοί Οργανισμοί, Κεντρική Μονάδα Οικονομικών και
Συμβάσεων (MFİB) και KOSGEB στην Τουρκία έχουν αυξηθεί σταθερά τα τελευταία
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χρόνια για να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες γεωργικής επιχειρηματικότητας. Παρά
το γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί ένα τόσο θετικό περιβάλλον για την
επιχειρηματικότητα, ειδικά ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα της Τουρκίας είναι
η αύξηση της επιχειρηματικής ικανότητας του νέου πληθυσμού, να ενθαρρύνει την
επιχειρηματικότητα και να τους κρατήσει στην ύπαιθρο. Ο νέος πληθυσμός είναι το
πιο σημαντικό τμήμα της αγροτικής κοινότητας (Toor, 1991). Η Τουρκία με περίπου
52,3 δισεκατομμύρια δολάρια αξία γεωργικής παραγωγής για το 2016 κατατάσσεται
πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η όγδοη στον κόσμο. Ο σχηματισμός ενός τέτοιου
μεγέθους επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα των κλιματικών συνθηκών, τα
πλεονεκτήματα της βιοποικιλότητας, την ύπαρξη σημαντικών γονιδιακών κέντρων
(Tan, 2010), την κοινωνική δομή με τις γεωργικές κουλτούρες, τη δυναμική δομή του
πληθυσμού και την ποικιλία των υλικοτεχνικών εγκαταστάσεων που οφείλονται στη
γεωπολιτική της θέση (Yavuz, 2017). Αν και ο γεωργικός τομέας είναι σημαντικός για
την Τουρκία, είναι γεγονός ότι δεν μπορεί να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη στο
επιθυμητό επίπεδο λόγω των διαρθρωτικών προβλημάτων του (Yavuz, 2005; Özertan,
2013; TOBB, 2013; Doğan et al., 2015; TİM , 2016). Τα προβλήματα της γεωργίας
στην Τουρκία όταν εξετάζονται από κοινωνιολογική σκοπιά, η γήρανση της γεωργικής
κοινωνίας και το γεγονός ότι η αγροτική νεολαία δεν βλέπει τον γεωργικό τομέα ως
εισόδημα και ευημερούσα τομέα είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα. Αυτή η
κατάσταση εμποδίζει επίσης τη δημιουργία επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Σε γενικές
γραμμές, ο πληθυσμός της Τουρκίας γερνά και φαίνεται ότι αυτή η γήρανση είναι
περισσότερο στον αγροτικό και τον γεωργικό τομέα. Ειδικά η αγροτική μετανάστευση
σε αστικό περιβάλλον και οι αλλαγές στα στατιστικά στοιχεία που επιφέρουν οι νέοι
νόμοι στον αγροτικό πληθυσμό στην Τουρκία (βλ. Την επίδραση του Μητροπολιτικού
Νόμου μετά το 2012) δείχνουν ότι ο αγροτικός πληθυσμός μειώνεται τόσο αναλογικά
όσο και αριθμητικά. Μπορεί να παρατηρηθεί ότι με τον λόγο της αγροτικής
μετανάστευσης, οι νέοι δεν θέλουν να παραμείνουν στην ύπαιθρο πάρα πολύ, με
αποτέλεσμα τη γήρανση του πληθυσμού στη γεωργία. Ο Er (2013) δήλωσε ότι η
αναζήτηση θέσεων εργασίας εκτός των αγροτικών περιοχών του νέου πληθυσμού
εξαρτάται από παράγοντες όπως: η ταχεία αύξηση του ποσοστού ανεργίας στις
αγροτικές περιοχές, το πλήρες προφίλ του προφίλ ανεργίας των νέων. Η γεωργία δεν
φαίνεται ως ελκυστικός τομέας απασχόλησης των νέων και το εν δυναμει δυναμικό
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απασχόλησης των μη γεωργικών τομέων στις αγροτικές περιοχές είναι χαμηλό. Ειδικά
ο αναπτυσσόμενος τομέας των υπηρεσιών και της βιομηχανίας προσελκύει νεαρό
πληθυσμό με χαμηλή ειδίκευση στην αγροτική περιοχή και επηρεάζει αρνητικά τον
νεαρό πληθυσμό στη γεωργία (Arlı et al., 2014). Περίπου το ήμισυ του πληθυσμού της
Τουρκίας που είναι κάτω των 30 ετών απαιτεί οι ευκαιρίες απασχόλησης των νέων να
αυξηθούν περαιτέρω και να διατηρηθούν. Ο νεαρός πληθυσμός απέχει από τη γεωργία
για λόγους όπως ανεπαρκές εισόδημα σε αγροτικές περιοχές, περιορισμένες κοινωνικές
ευκαιρίες στα χωριά, κατακερματισμένες ή σπάνιες εκτάσεις και έλλειψη
εναλλακτικών ευκαιριών απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές. Η νεολαία μακριά από
τη γεωργία φέρνει μαζί της προβλήματα όπως η γήρανση και η μείωση του αγροτικού
πληθυσμού. Αναφέρεται ότι η ταχεία εξάντληση στη γεωργία σήμερα θα προκαλέσει
σημαντικά προβλήματα όσον αφορά την παραγωγή τροφίμων στο μέλλον (Doğanay
and Alım, 2011). Η βιωσιμότητα στη γεωργική παραγωγή μπορεί να επιτευχθεί μόνο
όταν ο νέος πληθυσμός διατηρείται στη γεωργία. Για να διασφαλιστεί ότι ο νέος
πληθυσμός διατηρείται στη γεωργία, είναι σημαντικό το Young Agri-Entrepreneurship
να εκπαιδεύσει τους νέους με υψηλό επιχειρηματικό πνεύμα και να κάνει τη γεωργία
κερδοφόρα και επιχειρηματική για την επιχειρηματικότητα. Το να ενθαρρύνουμε την
επιχειρηματικότητα και να επιστήσουμε την προσοχή σε επιχειρηματίες που έχουν τη
δυνατότητα να ιδρύσουν μια επιχείρηση σε μια διαδικασία βιώσιμης οικονομικής
ανάπτυξης, συμβάλλοντας σε αυτήν τη διαδικασία, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία
και τη δημιουργικότητα της επιχειρηματικότητας είναι οι προϋποθέσεις για τη
δημιουργία ενός δυναμικού πληθυσμού νέων.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία επιχειρηματικότητας του 2015 από την
TURKSTAT στην Τουρκία, τα οποία δημοσιεύθηκαν το 2017, όπου εξετάζεται η
τομεακή κατανομή των εργοδοτών ανά ηλικιακή ομάδα (TURKSTAT, 2017a). το
υψηλότερο ποσοστό στον τομέα της γεωργίας ήταν στην ηλικιακή ομάδα 55-59 με
15,7% και στους μη γεωργικούς τομείς στην ηλικιακή ομάδα 35-39 με 18,2%. Ενώ το
55,2% των εργοδοτών στον αγροτικό τομέα ήταν απόφοιτοι δημοτικού σχολείου, το
13,1% από αυτούς ήταν απόφοιτοι πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής
εκπαίδευσης, εκείνοι στον μη γεωργικό τομέα, το ποσοστό των αποφοίτων δημοτικών
σχολείων είναι 29,3% και το ποσοστό πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Οι απόφοιτοι της
εκπαίδευσης, του Γυμνασίου και των Επαγγελματικής Σχολών είναι 16,4%. Επιπλέον,
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το 15,5% των εργαζομένων στον μη γεωργικό τομέα είναι απόφοιτοι γενικών
γυμνασίων και το 26,4% από αυτούς είναι απόφοιτοι κολλεγίων ή σχολών. Σε σύγκριση
με το έτος 2014, το μερίδιο των αποφοίτων δημοτικού στο γεωργικό τομέα μειώθηκε
κατά 4,5 μονάδες και αυτό του μη γεωργικού τομέα μειώθηκε κατά 2,5 μονάδες, ενώ
το μερίδιο των αποφοίτων κολλεγίων ή σχολών αυξήθηκε κατά 3,5 μονάδες στον
γεωργικό τομέα και 1,8 μονάδες στον μη - γεωργικό τομέα
Όπως φαίνεται και από τις στατιστικές, οι περισσότεροι από τους επιχειρηματίες που
καλούνται ως εργοδότες στον γεωργικό τομέα αποτελούν επιχειρηματίες άνω των 50
ετών. Προκειμένου να επιλυθούν αυτά τα υπάρχοντα προβλήματα, ένα μέσο πολιτικής
με την ονομασία «Έργο Υποστήριξης Νέων Αγροτών (YFPS)» προστέθηκε στην
υποστήριξη στο «Εθνικό Γεωργικό Έργο» το 2016. Το Υπουργείο Τροφίμων, Γεωργίας
και Κτηνοτροφίας έχει αρχίσει να παρέχει στο YFPS μια ανακοίνωση που
δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 5ης Απριλίου 2016 στο πλαίσιο των
Υποστηρικτικών Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύμφωνα με την κοινοποίηση, αποσκοπεί στη
στήριξη της αειφόρου γεωργίας, στη στήριξη της επιχειρηματικότητας των νέων
γεωργών, στην αύξηση του εισοδήματος, στη δημιουργία εναλλακτικών πηγών
εισοδήματος και στην υποστήριξη έργων για τη γεωργική παραγωγή στην αγροτική
περιοχή, τα οποία θα συμβάλουν στην απασχόληση του νεαρού πληθυσμού στις
αγροτικές περιοχές. Στο πλαίσιο αυτής της στήριξης, ξεκίνησε η υποστήριξη βάσει
έργων για το νεαρό πληθυσμό, που παρέχουν ειδικά κριτήρια για τη γεωργία κάτω των
41 ετών, για να παραμείνουν στη γεωργία. Η αρχική υποστήριξη ξεκίνησε το 2016 και
αυτό το πρόγραμμα είχε προγραμματιστεί ως 3 χρόνια στο πρώτο στάδιο. Στο πλαίσιο
αυτό, χορηγούνται 30.000 τουρκικών λιρών σε επιχορηγήσεις σε νέους αγρότες που
πληρούν τα κριτήρια στήριξης που καθορίζονται στα ακόλουθα θέματα του έργου. Τα
θέματα του έργου είναι (Επίσημη Εφημερίδα, 2016). Αυτό το έργο, που στοχεύει στη
διατήρηση των νέων γεωργών στη γεωργία και στη διαχείριση της γεωργίας, είναι ένα
σημαντικό επιχείρημα πολιτικής που αποσκοπεί στην πρόληψη της γήρανσης του
αγροτικού πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές. Αυτή η πολιτική στήριξης είναι επίσης
σημαντική για την ενθάρρυνση των νέων αγροτών στην επιχειρηματικότητα και την
υποστήριξη των νέων αγροτών που θέλουν να ξεκινήσουν νέες επιχειρήσεις.
Δημιούργησε αυτήν τη νέα πολιτική στήριξης, που είναι σημαντική για την
ενσωμάτωση των γεωργικών πολιτικών στο Πρόγραμμα Υποστήριξης Νέων
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Αγροτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στην Τουρκία και δείχνει διαρθρωτικές
διαφορές με το σχέδιο στήριξης νέων γεωργών της ΕΕ. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες
που επηρεάζουν την επιτυχία της επιχειρηματικότητας σας. Η επιχειρηματικότητα δεν
είναι απλώς μια μονοδιάστατη έννοια που αποτελείται αποκλειστικά από
επιχειρηματίες, και αναπτύσσεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του επιχειρηματία.
Έτσι, όταν η επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται ως εξαρτημένη μεταβλητή, τα
άτομα και οι ομάδες ως επιχειρηματίες ως παράγοντες είναι επίσης ανεξάρτητες
μεταβλητές με κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές, πολιτιστικές και άλλες μεταβλητές
κατάστασης. Υπάρχει έλλειψη μελέτης σχετικά με την επιχειρηματικότητα των νέων
γεωργίας. Με αυτήν τη μελέτη, πραγματοποιήθηκε μια γενική αξιολόγηση του YFPS,
η οποία εφαρμόστηκε το 2016 και η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη το 2017 και αναμένεται
να εφαρμοστεί το 2018. Σε αυτό το πλαίσιο, η αξιολόγηση των νέων αγροτών που
υποστηρίζεται

από

το

YFPS

πραγματοποιήθηκε

από

την

άποψη

της

επιχειρηματικότητας από την έρευνα που έγινε με συνολικά 248 άτομα που
επωφελήθηκαν και δεν επωφελήθηκαν από το YFPS στην περιοχή TR71 (Aksaray,
Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir) και Niğde) εντός του πεδίου της ταξινόμησης μονάδων
τουρκικής στατιστικής περιοχής (İBBS2). Μετά τη δεκαετία του 2000, άρχισε να
κερδίζει μεγαλύτερη προσοχή στην επιχειρηματικότητα στην Τουρκία και αυτή η
ευημερία της επιχειρηματικότητας συνεχίζει να αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Ειδικά
στον βιομηχανικό τομέα, έχουν ληφθεί σημαντικά μέτρα για τη δημιουργία
επιχειρηματικής κουλτούρας και περιβάλλοντος και συνεχίζει να παρέχεται
υποστήριξη. Ωστόσο, ο γεωργικός τομέας παρουσιάζει πολύ σημαντικές διαρθρωτικές
διαφορές σε σύγκριση με άλλους τομείς. Ως εκ τούτου, η γεωργική επιχειρηματικότητα
πρέπει να αξιολογείται και να υποστηρίζεται ξεχωριστά από άλλες επιχειρηματικές
δραστηριότητες. Η κουλτούρα της γεωργικής επιχειρηματικότητας πρέπει να
παρέχεται στους νέους. Ειδικά οι γυναίκες διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην παροχή
βιωσιμότητας της γεωργίας. Στο πλαίσιο της στήριξης, οι νέες γυναίκες αγρότισσες που
επιθυμούν να είναι πιο εμφανείς και παρέχουν πλεονεκτήματα στις νέες γυναίκες
αγρότισσες όταν είναι αποφασισμένες να επωφεληθούν από την υποστήριξη, μπορούν
να θεωρηθούν ως θετική διάκριση. Ωστόσο, στη μελέτη είναι ακόμα ένα συμπεράσμα
ότι αυτή η κατάσταση δεν έχει επιτευχθεί όπως επιθυμείται. Οι περισσότερες από τις
νεαρές γυναίκες αγρότες που επωφελήθηκαν ή υπέβαλαν αίτηση για στήριξη βρέθηκε
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ότι ήταν στη θέση βοηθών δίπλα στους συζύγους τους αντί να αναλάβουν την ευθύνη
για τη γεωργική παραγωγή. Μπορούμε να πούμε ότι το YFSP έχει προσθέσει
ζωτικότητα στην αγροτική περιοχή προκειμένου να ενθαρρύνει τους νέους στη
γεωργία. Ωστόσο, μπορεί να υποστηριχθεί ότι τέτοιες ενισχύσεις δεν επαρκούν για τη
δημιουργία οικονομικά βιώσιμων επιχειρήσεων. Πριν από τη χορήγηση τέτοιας
υποστήριξης, η δημιουργία επιχειρηματικών πολιτισμών και περιβάλλοντος στις
αγροτικές περιοχές έχει ιδιαίτερη σημασία. Πρέπει να αναπτυχθεί το επιχειρηματικό
πνεύμα του επιχειρηματία που αποτελεί έναν από τους παραγωγικούς παράγοντες
βελτιστοποίησης της γεωργίας, ο τομέας πρέπει να υποστηριχθεί περαιτέρω από αυτή
την άποψη και η υποστήριξη πρέπει να παρέχεται σε μεγαλύτερο αριθμό
επιχειρηματιών. Το γεγονός ότι οι μικρές και οι μη χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις
υποστηρίζονται μόνο με επιχορηγήσεις δεν θα τις υποστηρίξει πέρα από το πεδίο της
κοινωνικής πρόνοιας. Η έλλειψη εμπειρίας, γνώσης και επιχειρηματικής κουλτούρας
των νέων αγροτών που επωφελούνται από το έργο επηρεάζει αρνητικά τη βιωσιμότητα
των έργων. Οι νέοι αγρότες πρέπει να εκπαιδεύονται πρώτα και στη συνέχεια να
υποστηρίζονται. Πρέπει να έχουν καλό επιχειρηματικό σχέδιο, συμπεριλαμβανομένης
της οικονομικής διαχείρισης για να παρέχουν τη βιωσιμότητα της νέας επιχείρησης.

Περισσότερες Βέλτιστες Πρακτικές για τη Γεωργία:
•

AgCode: Ως εταιρεία διαχείρισης αμπελουργίας, η AgCode διασφαλίζει ότι
μεταβλητες όπως η συγκομιδή, οι συνθήκες του αγρού και η ωριμότητα των
σταφυλιών μπορούν να παρακολουθούνται από τους παραγωγούς προκειμένου
να μεγιστοποιηθεί η παραγωγικότητα των παραγωγών οίνου και να διαχειριστεί
την εργασία.

•

BluWrap: Χρησιμοποιώντας μια κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
τεχνική διαχείρισης οξυγόνου, το BluWrap επεκτείνει τη διάρκεια ζωής των
φρέσκων πρωτεϊνών. Επιτρέπει επίσης στους προμηθευτές φρέσκων πρωτεϊνών
να εξοικονομήσουν χρήματα με τις θαλάσσιες μεταφορές και όχι με τον αέρα.

•

BrightFarms: Η BrightFarms, η οποία κατασκευάζει θερμοκήπια σε πόλεις και
κοντά σε προάστια, είναι επίσης μια εταιρεία που λειτουργεί αυτά τα
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θερμοκήπια. Το μετοχικό κεφάλαιο της Brightfarms, το οποίο έχει συνεργαστεί
με τοπικά και εθνικά σούπερ μάρκετ και τοποθετεί τα αγροκτήματά του και / ή
τα θερμοκήπια κοντά σε αυτές τις αγορές για να μεγιστοποιήσει τη φρεσκάδα
των προϊόντων της, εκτιμάται σε 57,9 εκατομμύρια δολάρια.
•

Tarimsalpazarlama.com: Συνέντευξη της Tülin Akın για να ακούσετε την
ιστορία της επιχειρηματικότητας:

Πώς ιδρύθηκε το Tarimsalpazarlama.com;
«Ενώ σπούδαζα Αγροτικό Μάρκετινγκ στο Akdeniz University Korkuteli Vocational
School, ήθελα να κάνω έρευνα για το επάγγελμά μου, αλλά δεν μπορούσα να βρω τίποτα
στο Διαδίκτυο. Ήξερα ότι οι αγρότες είχαν προβλήματα με την μη πώληση των
καλλιεργειών τους. Αναρωτήθηκα γιατί οι αγρότες δεν χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. Στο
μέλλον πίστευα ότι όλοι θα χρησιμοποιούσαν το Διαδίκτυο και τους υπολογιστές, και σε
αυτό το σημείο αποφάσισα ότι «πρέπει να είμαι». Βρήκα τον προγραμματιστή λογισμικού
Devrim Altınkurt, ο οποίος ζει στο Σμύρνη από τη διαφήμισή του στο Διαδίκτυο.
Συναντηθήκαμε με την Msnden και γίναμε συνεργάτης. Για πρώτη φορά, συναντηθήκαμε
πρόσωπο με πρόσωπο μετά από οκτώ μήνες. Ο Coşkun Yıldırım, απο τον οποίο λάβαμε
συμβουλές για θέματα ανάπτυξης επιχειρήσεων, έγινε συνεργάτης της εταιρείας για το
πρώτο έτος. Ονειρεύτηκα έναν ιστότοπο που δημοσιεύει δωρεάν ειδήσεις ότι οι αγρότες
πωλούν τα προϊόντα τους. Δεν είχα υπολογιστή εκείνη τη στιγμή και ενημέρωνα από
διαδικτυακά καφέ.
Επιχειρηματικό μοντέλο: Αν οι αγρότες έβαζαν τα προϊόντα τους, οι εταιρείες είχαν
κανονίσει να πληρώσουν για την είσοδο. Μόλις τελείωσα το σχολείο, ίδρυσα μια εταιρεία
για να πραγματοποιήσω αυτήν την ιδέα, αλλά οι αγρότες δεν χρησιμοποίησαν το σύστημα
επειδή δεν είχαν πιστωτικές κάρτες και αναγκάστηκαν να αγοράσουν προσωπικά χρέη
και να πουλήσουν τα προϊόντα τους χωρίς κόστος. Επιπλέον, κάναμε το έργο που
ονομάζεται Harvest Card Anatolian Tours to Şekerbank. Η erbekerbank είχε προσφέρει
την ευκαιρία στους αγρότες που θέλανε πιστωτική κάρτα. Η πιστωτική κάρτα ήταν
διαφορετική από τις κανονικές κάρτες. Για παράδειγμα, εάν ο αγρότης ασχολούνταν με
την κτηνοτροφία, θα μπορούσε να πάρει τροφή, με την κάρτα. Αυτό που παράγει ο
αγρότης καθορίζεται σύμφωνα με αυτόν. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να πάρει
σπόρους, λιπάσματα, αλλά τίποτα δεν σχετίζεται με τη γεωργία. Το έργο μας με την
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Şekerbank χρειάστηκε έξι χρόνια. Κάναμε μια ανατολική περιοδεία μέχρι το 2012, δύο
μήνες κάθε χρόνο. Ήταν απαραίτητο για τους αγρότες να έχουν εύκολη πρόσβαση στο
Διαδίκτυο για να πουλήσουν τα προϊόντα τους από το tarimsalpazarlama.com. Σε αυτό
το πλαίσιο, ζητήσαμε από τα παιδιά τους να τους δώσουν βοήθεια. Στη συνέχεια, το έργο
μας ξεκίνησε με τη Vodafone.»
Πώς κάνατε το έργο σας με τη Vodafone;
«Εκείνη την εποχή, οι αγρότες χρησιμοποιούσαν τα κινητά τηλέφωνα περισσότερο. Έτσι
σκέφτηκα ότι θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω τηλεφώνου. Ξεκινήσαμε
να συναντιόμαστε με χειριστές το 2008. Ξεκινήσαμε διαπραγματεύσεις για να πάρουμε
μια ειδική γραμμή για τον αγρότη και να τον ενημερώσουμε με ένα μήνυμα, αλλά αυτή η
διαδικασία χρειάστηκε πολύ χρόνο. Το 2009, πραγματοποιήσαμε ένα εκπαιδευτικό
πρόγραμμα που ονομάζεται Vodafonela αγροτική ευαισθητοποίηση για τα ύδατα. Αυτό
το έργο ξεκίνησε ως έργο κοινωνικής ευθύνης της Vodafone. Δημιουργήσαμε το
Vodafone Farmers Club με τη Vodafone. Κυκλοφόρησε η γραμμή κινητής τηλεφωνίας
Vodafone. Έτσι, λάβαμε την υποδομή ευαισθητοποίησης από τη Vodafone και
μεταφέραμε τις πληροφορίες που δημιουργήσαμε στο tarimsalpazarlama.com στους
αγρότες μέσω 2434 υπηρεσίας πληροφοριών αγροτών.»
Ποια ήταν η παραγωγή περιεχομένου όταν ξεκινήσατε να ενημερώνετε τους
αγρότες;
«Για παράδειγμα, στέλναμε 7 μηνύματα την ημέρα στον παραγωγό σίτου στην Konya. Το
περιεχόμενο; Καιρός, ταχύτητα ανέμου, ψεκασμός, τιμές σίτου στο χρηματιστήριο και
εξηγήθηκαν περιπτώσεις. Εάν το προϊόν κατασκευάζεται στην Τουρκία, σε ποιες πόλεις
και κωμοπόλεις έχουν παραχθεί τα αρχικά της μηνύματα. Με αυτόν τον τρόπο, φτάσαμε
τους 800.000 συνδρομητές. Επιπλέον, οργανώσαμε ένα εκπαιδευτικό φορτηγό για
πληροφορίες. Το Vodafone Farmers Training Truck βρίσκεται στο δρόμο για 3 χρόνια.
Λέει στους αγρότες πώς να είναι παραγωγικοί περιφερειακά, πώς μπορούν να πουλήσουν
και να αναπτύξουν τα προϊόντα τους χρησιμοποιώντας τεχνολογία. Το φορτηγό
τροποποιείται, όταν ανοίγει γίνεται αίθουσα εκπαίδευσης. Τα έργα μας είναι επί του
παρόντος ενεργά.»
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Ήταν δύσκολο να τραβήξετε το ενδιαφέρον των αγροτών στην τεχνολογία;
«Έπρεπε να κάνουμε κάτι πέρα από αυτό που κάναμε. Εκτός από την ανάπτυξη της
εταιρείας, η ευαισθητοποίηση των αγροτών ήταν πολύ σημαντική. Τα κινητά τηλέφωνα
ήταν η διέξοδος για μας, καθώς η πρόσβαση στο Διαδίκτυο ήταν περιορισμένη για τους
αγρότες. Επιπλέον, κυκλοφορήσαμε τον Οδηγό Vodafone Farmer για smartphones.
Έχουμε σχεδιάσει μια μορφή όπου μπορείς να λάβεις πιο λεπτομερείς πληροφορίες από
την υπηρεσία μηνυμάτων που μπορείς να κατεβάσεις δωρεάν. Κατασκευάσαμε λογισμικό
που ο αγρότης μπορεί να χρησιμοποιήσει εύκολα, ακόμα κι αν δεν γνωρίζει χειρισμό
υπολογιστή. Το ονομάσαμε Farmer Computer, Farmer Tablet. Έχουμε ενσωματώσει τα
ζητήματα και τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και το λογισμικό που μπορούν να
διαχειριστούν τις ανάγκες του αγρότη. Αυτό το έργο υποστηρίχθηκε από την Intel.»
Πώς ωφέλησε αυτή η πλατφόρμα τον αγρότη;
«Αυτή η πλατφόρμα ήταν μια πλατφόρμα που επιτρέπει στον αγρότη να βρει εύκολα τις
πληροφορίες που αναζητούσε. Μαζί με την Intel, δημιουργήσαμε επίσης το λογισμικό
Android και win8 αυτού του προγράμματος. Πήραμε το Tarimsalpazarlama.com πέρα
από το να είναι ιστότοπος διαφήμισης και επικοινωνίας και το μετατρέψαμε σε μια πύλη
που παρέχει πληροφορίες και όπου οι χρήστες μπορούν να μοιραστούν τις πληροφορίες
τους. Για παράδειγμα, το εφοδιάσαμε με πολλές πληροφορίες, από τον τρόπο
καλλιέργειας αχλαδιών έως τους κανόνες εξαγωγής. Δημιουργήσαμε το δικό του προφίλ
για έναν αγρότη. Το θέτουμε με διαδραστικό τρόπο όπου οι αγρότες και οι γεωργικοί
μηχανικοί μπορούν να μοιραστούν τις πληροφορίες που θέλουν. Αρχίσαμε να
προσφέρουμε καθημερινές πληροφορίες, κανονισμούς, επαφή με εταιρείες και να
πουλάμε προϊόντα που δεν μπορούν να βρουν, όπως βιβλία. Σκεφτήκαμε πώς να
εξοπλίσουμε τον αγρότη. Έπρεπε να βρούμε εύκολες και γρήγορες μεθόδους για να τις
ενημερώσουμε, και δεδομένου ότι τα πιο κοινά μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν η
τηλεόραση, ετοιμάσαμε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα.»
Πήρατε κάποια επένδυση ενώ κάνατε αυτά;
«Σπούδαζα με υποτροφία και δεν ξεκίνησα μια εταιρεία με κεφάλαια ή επιχορηγήσεις,
επειδή η δομή της εταιρείας και η ιδιότητα μου ως φοιτήτρια δεν μου επέτρεπαν να λάβω
δάνειο. Ως φοιτήτρια και γυναίκα που ήμουν, ήταν πολύ ουτοπικό. Προς το παρόν, η
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Ashoka μου επιτρέπει να συνδεθώ με κοινωνικούς επιχειρηματίες στο εξωτερικό για την
επιχείρησή μου και αναρωτιόμουν γιατί κανένας δεν επένδυε σε εμένα τότε. Δεν ήξερα
καν ότι ήμουν κοινωνική επιχειρηματίας μέχρι που συνάντησα την Ashoka. Οι επενδυτές
έβλεπαν ότι δούλευα πολύ σκληρά και δεν επένδυαν. Όταν εισήλθα στην Ashoka,
σκέφτηκα ότι δεν ήμουν μόνη. Νομίζω ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία να συνεχίσουμε
ότι κάνει ο μέντορας της Intel Middle East, Africa and Turkey, Ayşegül İldeniz. Στη
Ferhan Cook, μια κοινωνική εταιρεία για κινητά που ονομάζεται M-spark,
αναπτύσσουμε κοινά προγράμματα τόσο για τον μέντορά μου όσο και για τον ίδιο τον
αγρότη και την οικογένειά του. Η κυρία Ferhan είναι αυτή που με καταλαβαίνει
καλύτερα. Σκεφτόμαστε να πάρουμε επενδύσεις από τώρα και στο εξής. Επειδή υπάρχουν
έργα που θέλουμε να κάνουμε. Σχεδιάζω ένα Teknoköy που θέλω να δείξω ότι η
αποδοτικότητα αυξάνεται με τη χρήση τεχνολογίας.»
Πώς σκοπεύετε να αναπτύξετε το Tarımsalpazarlama.com;
«Επί του παρόντος, υπάρχουν περίπου πενήντα χιλιάδες εταιρείες στον ιστότοπο. Τα
συνολικά μέλη του ιστότοπου είναι περίπου 250 χιλιάδες. Ο ιστότοπος είναι εντελώς
δωρεάν. Παίρνουμε διαφημίσεις και χορηγίες στον ιστότοπο. Οι διαφημιστικές εταιρίες
ενισχύουν τους αγρότες και τον ιστότοπο και εξυπηρετούν όλη τη γεωργία. Τώρα
παρέχουμε δωρεάν υπηρεσίες σε περίπου 1 εκατομμύριο αγρότες.»
Πώς βλέπετε το μέλλον που σχετίζεται με τη γεωργία της Τουρκίας;
«Αυτό το έτος και το επόμενο έτος θα είναι δύσκολα, αλλά είμαι πολύ αισιόδοξη από το
2015. Το κράτος έδωσε πολλή υποστήριξη στον αγρότη, αλλά επειδή είναι πολύ
ελκυστικό, εισήλθαν στον τομέα και κάποιοι που δεν σχετίζονται με τη γεωργία, αλλά η
γεωργία είναι ένα δύσκολο έργο. Οι εισαγωγές από το εξωτερικό αυξήθηκαν, προέκυψε
κρίση αχύρου. Πιστεύω ότι το σύστημα θα παραμείνει για τους πραγματικούς αγρότες
μετά από λίγο.»
Ποια είναι η συμβολή σας στους Τούρκους αγρότες σχετικά με το μάρκετινγκ;
«Εντοπίσαμε προβλήματα και τα επιλύσαμε. Δημιουργήσαμε εναλλακτικές αγορές. Τώρα
οι αγρότες γνωρίζουν την τιμή του προϊόντος. Μπορούν να εμπορεύονται το προϊόν τους,
δεν χρειάζεται να πουλήσουν το προϊόν τους σε έναν μόνο πελάτη όπως πριν με
προσέγγιση πολλών αγοραστών. Ο τρόπος ζωής έχει αλλάξει με αυτά. Έγινε
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αυτοδιαχείριση με πιστωτική κάρτα, βελτιώνοντας την με αυτό τον τρόπο. Ενώ δεν
γνωρίζαμε καν τις επιχορηγήσεις και τα κίνητρα στο παρελθόν, τώρα τα στέλνουμε ως
μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο. Ενώ το σύστημα πληροφοριών στις πόλεις εξελίχθηκε
γρήγορα, υπήρχε έλλειψη επικοινωνίας στην αγροτική περιοχή. Κάνοντας τον αγρότη να
χρησιμοποιεί την τεχνολογία, αλλάξαμε τον τρόπο ζωής και τον κάναμε ευκολότερο. Για
παράδειγμα, ο κτηνοτρόφος κοιτάζει τον καιρό και αποφασίζει αν θα ανέβει στο
οροπέδιο. Σε περίπτωση πλημμύρας, ανοίγουν τα καλύμματα των κολπίσκων και
λαμβάνουν προφυλάξεις με προειδοποίηση για φυσικές καταστροφές. Με αυτόν τον
τρόπο, στέλνουμε τα μηνύματά τους το βράδυ, ώστε να μπορούν να αποθηκεύσουν τα
προϊόντα τους, διαφορετικά θα παγώσουν και διασφαλίζουμε ότι λαμβάνουν προληπτικά
μέτρα. Ένας χρόνος εργασίας χάνεται όταν παγώνουν όλα. Τα κάνουμε όλα αυτά
δωρεάν. Διαπραγματευόμαστε για λογαριασμό του αγρότη. Είμαστε σαν το κανάλι
επικοινωνίας τους. Παίζουμε επίσης βασικό ρόλο στη μεταφορά μιας εταιρείας στον
αγρότη. Μας αγαπούν γιατί πάντα δημιουργούσαμε οφέλη. Τώρα, έχουμε δημιουργήσει
μια εταιρεία που ονομάζεται Tabir, Γεωργική Πληροφορική και Προηγμένη
Τεχνολογία.»

Η Περίπτωση της Ολλανδίας
Ιστορίες Επιτυχίας
Γεωθερμικοί Καλλιεργητές
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να επωφεληθούν οι αγρότες από τη συνεργασία, την
καινοτομία και την κρατική χρηματοδότηση. Ένα παράδειγμα είναι μια ομάδα
καλλιεργητών θερμοκηπίου στο Koekoekspolder, μια ολλανδική κηπευτική περιοχή.
Αυτή η περιοχή είναι ελκυστική για τους καλλιεργητές λόγω της παροχής φυσικού
αερίου. Όταν η τιμή του φυσικού αερίου αυξήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000,
οι κηπουροί στην περιοχή άρχισαν να αναζητούν εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Το
Koekoekspolder ανακαλύφθηκε ότι διαθέτει επίσης φυσική παροχή ζεστού νερού, το
οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παροχή γεωθερμικής ενέργειας. Η
γεωθερμική ενέργεια περιλαμβάνει μια κυκλοφορία νερού μεταξύ της υπόγειας
παροχής και ενός εναλλάκτη θερμότητας στην επιφάνεια. Ο εναλλάκτης θερμότητας
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παρέχει θερμότητα σε ένα δευτερόλεπτο, ξεχωριστή κυκλοφορία νερού πάνω από το
έδαφος που διατηρεί τα θερμοκήπια στη σωστή θερμοκρασία. Η έννοια της
γεωθερμικής ενέργειας έχει αποδειχθεί χρήσιμη, αλλά απαιτεί σημαντικό κεφάλαιο,
άδεια εξόρυξης από την κυβέρνηση, εξειδικευμένους μηχανικούς και εκτεταμένες
μελέτες τοποθεσίας και υλοποίησης. Από την αρχή συμμετείχαν τρεις καλλιεργητές,
δημιουργώντας ένα συνεταιρισμό που ονομάζεται "Aardwarmtecluster". Ανέπτυξαν το
σχέδιο με τη βοήθεια της Agriproject, μιας εταιρείας συμβούλων που παρείχε τις
γνώσεις μηχανικής. Αυτοί οι τρεις καλλιεργητές χρηματοδότησαν το έργο από την
έναρξή του μέχρι τη λειτουργία του, και έγιναν μέτοχοι. Πέντε ακόμη καλλιεργητές
έχουν ενταχθεί από τότε, επενδύοντας στην υπεράνω υποδομή και συνδέοντας τα δικά
τους θερμοκήπια με την παροχή νερού. Οι καλλιεργητές έλαβαν κρατική επιχορήγηση
στο πλαίσιο του προγράμματος SDE + ή «βιώσιμης προώθησης ενέργειας». Αυτή η
επιδότηση, που χορηγείται για περίοδο 15 ετών, αποζημιώνει τους χρήστες για μια νέα
μορφή ανανεώσιμης ενέργειας για τη διαφορά κόστους μεταξύ του νέου και του
παραδοσιακού ενεργειακού εφοδιασμού (στην περίπτωση αυτή, φυσικού αερίου). Το
Aardwarmtecluster είναι το πρωταρχικό παράδειγμα μιας συνεργασίας αγροτών και
μηχανικών που επιτυγχάνουν τεχνικές καινοτομίες οι οποίες κανονικά θα ήταν
απρόσιτες.
Ο Συνεταιρισμός Γης Remeker
Η οικογένεια Van de Voort παράγει τυρί στα λιβάδια τους στο Lunteren από τον 19ο
αιώνα. Από τη δεκαετία του 1990, έχουν επενδύσει πολύ σε φιλικές προς το περιβάλλον
μεθόδους. Το προϊόν τους είναι ένα υψηλής ποιότητας βιολογικό τυρί Τζέρσεϋ. Δεν
τηρούν όλοι οι αγρότες στην περιοχή τους τα βιολογικά τους πρότυπα και η οικογένεια
ήθελε να επεκτείνει τη γη τους. Αυτό θα τους επέτρεπε να τρέφουν αποκλειστικά με
χορτάρι τις αγελάδες τους, κάτι που κάνουν μόνο μερικές ολλανδικές γαλακτοκομικές
εκμεταλλεύσεις. Λόγω έλλειψης κεφαλαίου για άμεση αγορά της γης, ίδρυσαν τον
συνεταιρισμό γης Remeker. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα επενδυτικό ταμείο που
εκμισθώνει γη σε αγρότες της περιοχής, πρώτα και κύρια της οικογένειας Van de Voort.
Άλλοι αγρότες που επιθυμούν να εκμισθώσουν από αυτούς υπόκεινται στα ίδια
βιολογικά πρότυπα καλλιέργειας. Ο συνεταιρισμός δίνει "πιστοποιητικά" σε πολίτες
επενδυτές, στη σταθερή τιμή των 25.000 ευρώ. Αυτοί οι επενδυτές λαμβάνουν
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απόδοση 1,5% ετησίως. Δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων ή η αγορά των
πιστοποιητικών υπό διαφορετικές συνθήκες. Αυτό διατηρεί τον κανονισμό διαφανή. Η
οικογένεια Van de Voort οργανώνει τακτικά εκδρομές στη γη τους για να προσελκύσει
νέους επενδυτές.
Ο κύκλος παραγωγής του τυριού είναι πλέον εντελώς «κλειστός». Οι αγελάδες είναι η
μόνη πηγή γονιμοποίησης για το γρασίδι, και το γρασίδι είναι η μόνη πηγή τροφής για
τις αγελάδες. Αυτό είναι δυνατό λόγω του χώρου που παρέχεται από αυτήν τη ρύθμιση.

Η Περίπτωση της Σλοβενίας
1. Περιγραφή της Φάρμας Pr Rešk
Το Šubičeva kmetija, σύμφωνα με την τοπική ονομασία Pr Rešk, βρίσκεται στο Lom
nad Volčo στην κοιλάδα Poljanska σε υψόμετρο 600 μ. Το αγρόκτημα είναι μια
οικογένεια πολλαπλών γενεών των Petra και της Ana Šubic, που έχουν τρία παιδιά
σχολικής ηλικίας. Εκτός από αυτά, η μητέρα του Peter ζει και βοηθά στο αγρόκτημα
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Peter είναι μηχανολόγος μηχανικός με εκπαίδευση.
Το αγρόκτημα καλύπτει μια καλή έκταση 8 εκταρίων αρόσιμης γης. Έχουν κατά μέσο
όρο 10 βοοειδή και 6 έως 8 χοίρους στον αχυρώνα, τα οποία μεταποιούνται σε προϊόντα
κρέατος. Ο θείος του Peter είχε ήδη ασχοληθεί με την επεξεργασία κρέατος, και ήταν
αυτός που του έμαθε πολλά και τον εντυπωσίασε ότι η παράδοση παρέμεινε στο σπίτι.
Η προσφορά στο αγρόκτημα ποικίλλει. Στο αγρόκτημα μπορείτε να αγοράσετε
λουκάνικα, σαλάμι, μπριζόλες, χοτ-ντογκ, πατέ, λαρδί, ξεροψημένη πέτσα χοιρινού και
φρέσκο κρέας. Το καλοκαίρι, περιλαμβάνουν επίσης προϊόντα μπάρμπεκιου στο
πρόγραμμα πωλήσεών τους. Το αγρόκτημα προσφέρει τα προϊόντα του μία φορά το
μήνα στην αγορά του Gorenja vas, και οι περισσότερες πωλήσεις πραγματοποιούνται
στο σπίτι, όπου διαθέτει μια καλά οργανωμένη περιοχή πωλήσεων. Φυσικά, ο
ιδιοκτήτης εξετάζει ήδη τη δυνατότητα επέκτασης της αγοράς. Παρά το γεγονός ότι ο
Peter έχει πολλές πρακτικές γνώσεις, συνεχίζει να παρακολουθεί σεμινάρια που
διοργανώνονται για μια ομάδα μεταποιητών κρέατος από τη Γεωργική Συμβουλευτική
Υπηρεσία. Έχουν ήδη οργανωθεί διάφορα μαθήματα για μεταποιητές κρέατος, καθώς
και για άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, στις νεόκτιστες εγκαταστάσεις που προορίζονται
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για την επεξεργασία κρέατος της φάρμας. Οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία
να δουν τους χώρους που προορίζονται για επεξεργασία, ως παράδειγμα ορθής
πρακτικής παραγωγής.
Περιγραφή Έργου
Το αγρόκτημα υπέβαλε αίτηση διαγωνισμού 123 – Προσθέτοντας αξία στα γεωργικά
και δασοκομικά προϊόντα για αγροκτήματα με συμπληρωματική δραστηριότητα. Τα
εγκεκριμένα κεφάλαια προορίζονταν για τη νέα κατασκευή μιας μονάδας επεξεργασίας
κρέατος και την αγορά εξοπλισμού για την επεξεργασία κρέατος και την εμπορία
προϊόντων. Η Γεωργική Συμβουλευτική Υπηρεσία βοήθησε τον επενδυτή να
συμβουλεύει και να προετοιμάσει μια αίτηση για επένδυση και να προετοιμάσει ένα
αίτημα για εγκεκριμένα κεφάλαια. "Έγγραφα, αιτήματα υπήρχαν πραγματικά πολλά
από αυτά, τουλάχιστον έτσι μου φάνηκαν. Χωρίς τη βοήθεια της Γεωργικής
Συμβουλευτικής Υπηρεσίας, θα ήταν δύσκολο να πετύχεις", είπε ο Peter,
αστειευόμενος, ενθυμούμενος τις στιγμές που ο αγρότης κάλεσε λίγους γείτονες για
βοήθεια κατά την κατασκευή και ενεργοποίησαν μια μπετονιέρα. Η επένδυση
ολοκληρώθηκε το 2014. Σήμερα, το αγρόκτημα προσφέρει μια σειρά από σπιτικά
προϊόντα κρέατος φτιαγμένα σύμφωνα με συνταγές σπιτιού χωρίς τεχνητά πρόσθετα
και κατασκευάζονται σε υγιεινά διαμορφωμένα δωμάτια. Εκτός από τα προϊόντα,
προσφέρουν επίσης υπηρεσίες επεξεργασίας κρέατος, όπως προϊόντα κοπής και
ξήρανσης. Μια επένδυση για ένα αγρόκτημα σημαίνει βελτίωση της κατάστασης
εισοδήματος, δυνατότητα δημιουργίας νέας εργασίας και, συνεπώς, μακροπρόθεσμης
διατήρησης της εκμετάλλευσης. Είναι επίσης μια εξαιρετική απόκτηση για το ίδιο το
μέρος, όπου εξακολουθούν να λείπουν τέτοιες προσφορές. Εκτός από τους χώρους για
βοηθητικές δραστηριότητες, ο επενδυτής δημιούργησε επίσης έναν αχυρώνα για 20
ζώα με δικά του κεφάλαια (επέκταση στη μονάδα επεξεργασίας κρέατος).

2. Περιγραφή της Αγροκτήματος Jernejc
Το αγρόκτημα Anže Legat, σύμφωνα με το τοπικό JERNEJC, βρίσκεται στο δήμο
Radovljica και περιλαμβάνει 9,21 εκτάρια γεωργικής γης και περισσότερα από 12
εκτάρια δάσους. Το αγρόκτημα ανήκε στους παππούδες και στους θείους του και
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ασχολήθηκε κυρίως με την παραγωγή γάλακτος. Ως νεαρό αγόρι, ο Anže πάντα
βοηθούσε στο αγρόκτημα. Η αγάπη του για τη γη τον οδήγησε επίσης στη μελέτη της
αγρονομίας, την οποία ολοκλήρωσε με επιτυχία το 2006. Μετά το θάνατο των
παππούδων, η κτηνοτροφία άρχισε να εγκαταλείπεται. Ο νεαρός επιχειρηματίας
γενναία, παρά το νεαρό της ηλικίας του, επικεντρώθηκε στην παραγωγή φρούτων
προσανατολισμένων στην αγορά. Με τη γνώση και την επιμέλεια του, έπεισε τον θείο
και τη μητέρα του να του παραδώσουν την κυριότητα του αγροκτήματος το 2012. Με
τη βοήθεια της Γεωργικής Συμβουλευτικής Υπηρεσίας, υπέβαλε αίτηση για
διαγωνισμό Νέων Επιχειρηματιών και επίσης πέτυχε. Επί του παρόντος, το αγρόκτημα
έχει πάνω από 5 εκτάρια εντατικής και 0,1 εκτάρια εκτεταμένης φυτείας. Οι μηλιές
κυριαρχούν μεταξύ των ειδών φρούτων και αχλάδια, καρύδια, κεράσια και φουντούκια
βρίσκονται επίσης στο αγρόκτημα. Συνεργάζεται με δημόσιους οργανισμούς στο
μάρκετινγκ και την πώληση φρούτων - συμμετέχει επίσης στο πρόγραμμα School Fruit
Scheme. Διαφορετικά, η πώληση φρούτων διέρχεται από το χονδρικό εμπόριο και
ορισμένοι το πωλούν απευθείας στην πίσω αυλή. Το αγρόκτημα είναι σύγχρονα
εξοπλισμένο με την

κατάλληλη υποδομή

(σύγχρονες

ψυκτικές

αποθήκες,

εγκαταστάσεις αποθήκευσης). Το 2012, μια συμπληρωματική δραστηριότητα
επεξεργασίας φρούτων καταγράφηκε επίσης στο αγρόκτημα. Κατά την περίοδο του
ΠΑΑ 2007-2013, το αγρόκτημα με όλη την οπωροκηπευτική συμπεριλήφθηκε στο
πρόγραμμα

γεωργοπεριβαλλοντικών

πληρωμών

KOP,

συγκεκριμένα

στην

ολοκληρωμένη παραγωγή φρούτων του επιμέρους μέτρου.
Περιγραφή Έργου
Ο Anže γνωρίζει ότι λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, αναμένονται καλοκαίρια
με συχνότερες καταιγίδες και χαλάζι στο μέλλον. Συγκεκριμένα, το χαλάζι μπορεί να
προκαλέσει μεγάλη οικονομική ζημιά στο αγρόκτημά του και, ως εκ τούτου, να θέσει
σε κίνδυνο την ύπαρξη του αγροκτήματος, καθώς μια τετραμελής οικογένεια ζει από
την καλλιέργεια φρούτων. Ο Anže παρακολουθεί συνεχώς τις καινοτομίες στην αγορά.
Συνεργάζεται συνεχώς με τη Γεωργική Συμβουλευτική Υπηρεσία και αναζητά
πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες απόκτησης ευρωπαϊκών πόρων για τη
διευκόλυνση της υλοποίησης των σχεδίων της. Η πρώτη ευκαιρία εμφανίστηκε το
2012, όταν ο νέος επιχειρηματίας υπέβαλε αίτηση για την προσφορά, και η δεύτερη το
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2013 με δημοσιευμένη προσφορά για το μέτρο 121: Επενδύσεις στον τομέα της
καλλιέργειας φρούτων και της αμπελουργίας. Πέτυχε και στις δύο προσφορές. Τόσο ο
πρώτος όσο και ο δεύτερος ρόλος προετοιμάστηκαν από γεωργικούς συμβούλους από
το Γεωργικό Συμβουλευτικό Τμήμα του Ινστιτούτου Γεωργίας και Δασών στο Kranj.
Επενδύοντας σε δίχτυα αντίθετου ρεύματος, κάλυψε 1,75 εκτάρια από ένα σύνολο άνω
των 5 εκταρίων. Έκανε πολλή από τη δουλειά ο ίδιος. Ο θείος και οι φίλοι του τον
βοήθησαν με αυτό. Μίσθωσε έναν εξωτερικό εργολάβο για το δίκτυο και την
εγκατάσταση.
Στόχοι Έργου
Ο κύριος και πιο σημαντικός στόχος της επένδυσης είναι η επιτυχής προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή. Η έμφαση δίνεται κυρίως στην ποιότητα των φρούτων.
Επενδύοντας σε δίχτυα αντίθετων ρευμάτων, έχει μειωθεί η πιθανότητα εναλλαγής
γονιμότητας εξαιτίας του χαλαζιού. Επιπλέον, με το έργο του οπωρώνα, το οποίο
κάλυπτε με δίχτυα αντίθετου ρεύματος, έγινε ανεξάρτητο από τις ασφαλιστικές
εταιρείες, ενώ ταυτόχρονα βελτίωσε το μερίδιο αγοράς του με τα χρόνια με χαλάζι.
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη τα χαμηλότερα κόστη ευκαιριών, τα
οποία δεν μπορούν να αξιολογηθούν, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικά προς την
κατεύθυνση της μείωσης του κόστους. Πρόκειται για χαμηλότερο κόστος χειρισμού
μετά τη συγκομιδή (χωρίς μάζεμα φρούτων) και λιγότερες πιθανότητες απώλειας της
αγοράς σε περίπτωση κατεστραμμένων φρούτων.
Όραμα του Αγροκτήματος
Τα θετικά αποτελέσματα της επένδυσης στο αγρόκτημα παρακινούν τον νεαρό να
συνεχίσει να επενδύει, καθώς θέλει να καλύψει ολόκληρη την έκταση των οπωρώνων
με δίχτυα αντίθετων ρευμάτων. Εκτός από την προστασία από το χαλάζι και τα
εγκαύματα φρούτων, αυτό θα παρέχει επίσης προστασία από έντομα που μεταδίδουν
ιούς και βακτήρια. Τα σχέδια για το μέλλον αποσκοπούν κυρίως στην παροχή στον
νεαρό ιδιοκτήτη τουλάχιστον δύο σταθερών θέσεων εργασίας στο αγρόκτημα
μακροπρόθεσμα, κάτι που θα επιτρέψει σε αυτόν και την οικογένειά του να ζήσουν
κανονικά. Ο Anže γνωρίζει ότι η συνεχής ανάπτυξη, ο σωστός επαναπροσανατολισμός
της φάρμας και η αύξηση της ποιότητας των καλλιεργειών και των προϊόντων τους δεν
θα ήταν τόσο γρήγορη χωρίς την επαγγελματική βοήθεια της Γεωργικής
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Συμβουλευτικής Υπηρεσίας και των πόρων που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη
γεωργική και αγροτική ανάπτυξη.

3. Περιγραφή του Αγροκτήματος Gašperlin
Ο νεαρός ιδιοκτήτης της φάρμας, Klemen Gašperlin, μαζί με τους γονείς και την
αδελφή του, καλλιεργεί σε μια φάρμα που περιλαμβάνει γη σε δύο περιοχές. Το τμήμα
αγροτικών ζώων με πεδία παραγωγής γάλακτος βρίσκεται στο Luže του Δήμου Šenčur.
Σε αυτήν την τοποθεσία, καλλιεργούν πάνω από 27 εκτάρια αγρών και λιβαδιών. Η
δεύτερη τοποθεσία του αγροκτήματος βρίσκεται στο Zgornje Danje του δήμου
Železniki. Στο Zgornje Danje έχουν λιβάδια ή βοσκότοπους, όπου πρόβατα και αίγες
βόσκουν από την άνοιξη έως τα τέλη του φθινοπώρου. Η συνολική έκταση
βοσκοτόπων στο Zgornje Danje είναι 35,5 εκτάρια. Η συνολική έκταση της γεωργικής
γης που χρησιμοποιείται από το αγρόκτημα ανέρχεται επομένως σε 62,72 εκτάρια.
Σύμφωνα με την κατανομή της γεωργικής γης, το αγρόκτημα ανήκει στην περιοχή με
περιορισμένους παράγοντες για τη γεωργία. Η βόσκηση μικρών μηρυκαστικών
πραγματοποιείται σύμφωνα με το σύστημα βοσκής κοπαδιών. Κατά μέσο όρο, έχουν
περίπου 200 πρόβατα και 20 κατσίκες στο αγρόκτημα. Το χειμώνα, λόγω των
δυσμενών καιρικών συνθηκών, έχουν πρόβατα στον αχυρώνα στο Luže. Το αγρόκτημα
ασχολούνταν από πάντα με την παραγωγή γάλακτος. Στον παλιό αχυρώνα, που
χτίστηκε το 1987, υπήρχε δεμένη κτηνοτροφία. Τα τελευταία 15 χρόνια, αυξάνουν
συνεχώς το απόθεμα των ζώων, έτσι ώστε τώρα να έχουν πάνω από 110 βοοειδή,
δηλαδή 60 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, και τα υπόλοιπα είναι νεαρά βοοειδή για την
ανοικοδόμηση του κοπαδιού. Αν μετρήσουμε όλα τα είδη ζώων, συγκεντρώνουν
συνολικά περίπου 85 ζωικές μονάδες στο αγρόκτημα. Οι ζωοτροφές παράγονται τόσο
σε λιβάδια όσο και σε 18,5 εκτάρια αγρών. Περίπου 9 εκτάρια καλαμποκιού για
ενσίρωμα και 2,5 εκτάρια κριθής καλλιεργούνται στα χωράφια. Πρόσθετο εισόδημα
στη φάρμα προέρχεται από την αναπαραγωγή έως και 15 χοίρων πάχυνσης ετησίως.
Οι χοίροι μεγαλώνουν με τον παραδοσιακό τρόπο, οπότε καλλιεργούν επίσης 0,2
εκτάρια πατάτας για τη διατροφή τους. Στο RDP 2007-2013, το αγρόκτημα με όλη τη
γεωργική γη που βρίσκεται στην τοποθεσία στο Zgornje Danje συμπεριλήφθηκε στο
πρόγραμμα γεωργοπεριβαλλοντικών πληρωμών KOP, συγκεκριμένα με το επιμέρους
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μέτρο Βιώσιμη Αναπαραγωγή κατοικίδιων ζώων REJ. Ο Klemen Gašperlin, εργάζεται
στο αγρόκτημα από τότε που ήταν παιδί. Αποφοίτησε από το Αγροτικό Γυμνάσιο BTŠ
Naklo. Το 2013, έγινε ιδιοκτήτης του αγροκτήματος.
Περιγραφή Έργου
Δεν ήταν πλέον δυνατή η αύξηση του αποθέματος στον παλιό αχυρώνα λόγω της
ανεπαρκούς χωρητικότητας του αχυρώνα. Τα ζώα είχαν πολύ λίγο χώρο για να
μετακινηθούν και ο παλιός αχυρώνας δεν είχε καλό αερισμό. Το άρμεγμα γινόταν με
τη βοήθεια ενός αγωγού γάλακτος σε 4 μονάδες, η σίτιση ήταν χειροκίνητη, οπότε οι
εργασίες ήταν αρκετά χρονοβόρες και αργές. Το 2013, ο Klemen Gašperlin υπέβαλε
αίτηση για διαγωνισμό για το μέτρο 121 (Επενδύσεις στον τομέα των νέων
προκλήσεων - κτηνοτροφία). Η αίτηση εγκρίθηκε από το AAMRD. Το αντικείμενο της
επένδυσης ήταν η νέα κατασκευή ενός αχυρώνα για 86 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής
και 62 νεαρών βοοειδών σύμφωνα με το σύστημα ελεύθερης βοσκής, με κοίλωμα
κοπριάς κάτω από τον αχυρώνα, με όλο τον σχετικό εσωτερικό και κινητό εξοπλισμό,
διαμορφωμένη αυλή και την αγορά ορισμένων γεωργικών μηχανημάτων και
εξοπλισμού. Η αίτηση για το μέτρο 121 εκπονήθηκε από τους συμβούλους του
Γεωργικού Συμβουλευτικού Τμήματος του Ινστιτούτου Γεωργίας και Δασοκομίας
Kranj. Καθ 'όλη τη διάρκεια της κατασκευής ή της υλοποίησης της επένδυσης, ο
κάτοχος στράφηκε στη βοήθεια ενός αγροτικού συμβούλου και ειδικού στη
κτηνοτροφία και ενός ειδικού στην αγροτική οικονομία. Λόγω της πολυπλοκότητας
της κατασκευής, υπήρχαν επίσης σημαντικά προβλήματα στην επικοινωνία μεταξύ του
επενδυτή και των εργολάβων κατά την ίδια την κατασκευή. Ο λόγος ήταν κυρίως οι
υψηλότερες τιμές των κατασκευαστικών έργων και το πρόσθετο κόστος που έδειξαν οι
εργολάβοι ή υπεργολάβοι των κατασκευαστικών και βιοτεχνικών έργων. Ως εκ τούτου,
το αγρόκτημα στράφηκε επίσης στη νομική υπηρεσία στο KGZS για βοήθεια. Η νομική
υπηρεσία της KGZS βοήθησε πολύ στο ότι η επικοινωνία μεταξύ του επενδυτή και του
εργολάβου ξεκίνησε ξανά και ότι η επένδυση ολοκληρώθηκε τελικά την άνοιξη του
2015. Η φάρμα έλαβε επίσης άδεια χρήσης για το νέο κτίριο τον Απρίλιο του 2015. Με
τη βοήθεια των υπαλλήλων της KGZ Kranj, ετοιμάστηκε ένα αίτημα για πληρωμή
χρημάτων, το οποίο εγκρίθηκε από το AAMRD. Η επένδυση ολοκληρώθηκε με
επιτυχία. Ο ιδιοκτήτης του αγροκτήματος, Klemen Gašperlin, είπε τα εξής σχετικά με
72 | σελίδα
www.yeah-project.com
info@yeah-project.com

την πορεία της επένδυσης: «Το έργο της οικοδόμησης ενός νέου αχυρώνα στο
αγρόκτημά μας ήταν ένα μεγάλο βήμα προόδου όσον αφορά τη βελτίωση της
τεχνολογίας της παραγωγής γάλακτος. Τα τρία ρομπότ στον αχυρώνα κάνουν τη
δουλειά μας πολύ πιο εύκολη και σίγουρα θα βοηθήσουν στην αύξηση της ποιότητας
του γάλακτος καθώς και στην αύξηση της ποσότητας γάλακτος στο μέλλον. Η πορεία
της επένδυσης από τη λήψη τεκμηρίωσης κατασκευής, με την προετοιμασία μιας
αίτησης για το AAMRD, την ίδια την κατασκευή, τη λήψη άδειας χρήσης και την
υποβολή αίτησης πληρωμής ήταν εξαιρετικά απαιτητική. Οι γεωργικοί σύμβουλοι με
βοήθησαν πολύ, αλλά δυστυχώς υπήρχαν προβλήματα με τους εργολάβους, τα οποία
επιλύσαμε με επιτυχία στο τέλος. Ένα επιτυχημένο έργο μου δίνει μια καλή βάση για
περαιτέρω επιτυχημένη καλλιέργεια και ανάπτυξη της φάρμας μου.»
Στόχοι του Έργου
Ο κύριος και πιο σημαντικός στόχος της επένδυσης είναι η εισαγωγή νέων τεχνολογιών
και βελτιώσεων στην παραγωγή, η βελτίωση της υγιεινής και η σταθεροποίηση του
εισοδήματος στη γεωργική εκμετάλλευση. Ο νέος αχυρώνας είναι ζώα ελεύθερης
βοσκής με κατάλληλα μεγάλα κρεβάτια για αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και νεαρά
βοοειδή, ενώ ο αχυρώνας είναι επίσης πιο ευάερος. Το άρμεγμα γίνεται με ένα ρομπότ
αρμέγματος. Ο αχυρώνας διαθέτει επίσης ένα μικρό ρομπότ για τον καθαρισμό στις
μπάρες και ένα ρομπότ για τη μετακίνηση της τροφοδοσίας στον πίνακα ελέγχου. Το
νέο τρέιλερ ανάμειξης και διεύθυνσης τροφής επιτρέπει την καλύτερη δυνατή
προετοιμασία γευμάτων για βοοειδή. Μια καλά διατηρημένη αυλή εξασφαλίζει την
πρόληψη της μόλυνσης των ζωοτροφών κατά την προετοιμασία έξω από τον αχυρώνα.
Όραμα του Αγροκτήματος
Τα επόμενα χρόνια, ο νεαρός επιχειρηματίας θέλει να αυξήσει σημαντικά την ποσότητα
γάλακτος που παράγεται στο αγρόκτημα. Αυτό θα επιτευχθεί αυξάνοντας το απόθεμα
αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και αυξάνοντας συνεχώς την παραγωγή ανά
μεμονωμένη αγελάδα γαλακτοπαραγωγής. Στον τομέα της παραγωγής ζωοτροφών,
σκοπεύει να αυξήσει την παραγωγή μειγμάτων τριφυλλιού και γρασιδιού και έτσι να
μειώσει εν μέρει το κόστος αγοράς συστατικών πρωτεϊνών. Τα σχέδια για το μέλλον
πηγαίνουν κυρίως προς την κατεύθυνση της παροχής τουλάχιστον δύο σταθερών
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θέσεων εργασίας μακροπρόθεσμα, γεγονός που θα επιτρέψει σε αυτόν και την
οικογένειά του να ζήσουν κανονικά.

4. Περιγραφή της Φάρμας Gogala
Το αγρόκτημα Kogovšek, σύμφωνα με το τοπικό "Gogala", βρίσκεται στο Zgornja
Radovna, στην καρδιά του Εθνικού Πάρκου Triglav. Μαζί με τη μητέρα και τον πατέρα
του, ο Damjan καλλιεργεί ένα αγρόκτημα 29 εκταρίων, εκ των οποίων 22,64 εκτάρια
είναι δάσος και 6,34 εκτάρια είναι γεωργική γη, όπου κυριαρχούν λιβάδια. Λόγω των
δυσμενών κλιματολογικών συνθηκών, καλλιεργούν μόνο λαχανικά για οικιακή χρήση.
Ανατρέφουν θηλάζουσες αγελάδες και χοίρους. Το φορτίο το 2015 ήταν μόνο 0,63
μονάδες ζωικού κεφαλαίου / εκτάριο. Προς το παρόν δεν σκοπεύουν να αυξήσουν το
απόθεμά τους, καθώς αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερα προβλήματα με την
ξηρασία και κατά συνέπεια τις χαμηλές αποδόσεις βοσκοτοπιών λόγω των δυσμενών
καιρικών συνθηκών. Εκτός από τα παραπάνω, η γεωργική γη βρίσκεται στην περιοχή
προστασίας των υδάτων, πράγμα που σημαίνει επίσης ότι η λίπανση προσαρμόζεται
ανάλογα. Κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, το αγρόκτημα με όλη τη
γεωργική γη συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα περιβαλλοντικών πληρωμών του KOP,
συγκεκριμένα στο πλαίσιο της βιώσιμης αναπαραγωγής κατοικίδιων ζώων. Η βοσκή
κυριαρχεί στο αγρόκτημα. Την άνοιξη και το φθινόπωρο, βόσκουν στη δική τους γη
και το καλοκαίρι τα βοοειδή βρίσκονται σε λιβάδια. Η μητέρα του, Pavla, είναι επίσης
πρόεδρος της κοινότητας βοσκής. Το αγρόκτημα διαθέτει θεριστικές μηχανές, δασικά
μηχανήματα και εξοπλισμό. Ο Damjan είναι τεχνικός μηχανικός στο επάγγελμα και
απασχολείται τακτικά έξω από το αγρόκτημα. Πρόσθετο εισόδημα στο αγρόκτημα,
εκτός από τη δουλειά, συνεισφέρεται επίσης από τη συμπληρωματική δραστηριότητα
επεξεργασίας ξύλου. Το 2012, ο Damjan ανέλαβε τη φάρμα από τη μητέρα του Pavla.
Ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του στο πλαίσιο του προγράμματος κτηνοτρόφων, που
διοργανώθηκε από τη Γεωργική Συμβουλευτική Υπηρεσία και απέκτησε ένα εθνικό
επαγγελματικό προσόν για κτηνοτρόφο. Διαχειρίζεται επίσης τη λογιστική του FADN.
Περιγραφή Έργου
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Το 2012, ο Damjan Kogovšek υπέβαλε αίτηση στον διαγωνισμό 112 - Νέος
επιχειρηματίας. Η αίτηση εγκρίθηκε από το AAMRD. Ο κύριος στόχος που έθεσε ο
νεαρός αγοραστής για μια περίοδο 5 ετών ήταν η ανακαίνιση του υπάρχοντος κτιρίου
και το εσωτερικό του αχυρώνα. Πραγματοποίησε εργασίες επένδυσης και συντήρησης
για την ανοικοδόμηση και μέρος της αποθήκης ζωοτροφών πάνω από τον αχυρώνα.
Αντικατέστησε την οροφή και πραγματοποίησε εργασίες ρύθμισης του νερού πίσω από
τον αχυρώνα, όπου υπήρχε πρόβλημα με την αποστράγγιση του νερού της βροχής.
Επιπλέον, η τσουγκράνα και το περιστροφικό χλοοκοπτικό ενημέρωσαν τα
μηχανήματα. Η επενδυτική συντήρηση του αχυρώνα θα πραγματοποιηθεί το 2016.
Βοηθήθηκε στην προετοιμασία της αίτησης για υποβολή προσφορών από τη Δημόσια
Γεωργική Συμβουλευτική Υπηρεσία, καθώς ο Damjan συνεχίζει την εξαιρετική του
συνεργασία με τον αγροτικό σύμβουλο, που αποκαταστάθηκε από τους γονείς του.
Εκτός από την υποβοήθηση της προετοιμασίας της εφαρμογής και της υλοποίησης της
επένδυσης, παρέχει επίσης συμβουλές για την εφαρμογή της γεωργικής πολιτικής, τη
γεωργία σε περιοχές προστασίας των υδάτων, τις ζημιές στην άγρια φύση και
τεχνολογικές συμβουλές
Στόχοι Έργου
Ο βασικός στόχος του έργου θα επιτευχθεί μέσω επενδύσεων. Τα αποτελέσματα του
έργου εμφανίζονται ήδη με τη μορφή του εξωτερικού του σπιτιού και του
εκσυγχρονισμού των μηχανημάτων.
Όραμα του Αγροκτήματος
Δεδομένων των συνθηκών καλλιέργειας στο Zgornja Radovna, ο νεαρός ιδιοκτήτης
στο μέλλον δεν αναμένει ότι το εισόδημα από τη γεωργία θα είναι αρκετό για
τουλάχιστον μία εργασία στο αγρόκτημα. Θα εξακολουθεί να εργάζεται εκτός του
αγροκτήματος. Ωστόσο, έθεσε έναν μακροπρόθεσμο στόχο να καλλιεργήσει το
αγρόκτημα τουλάχιστον στην τρέχουσα έκταση. Το αγρόκτημα θα συνεχίσει να «ζει»
όπως έκανε μερικούς αιώνες πριν.

5. Περιγραφή του Αγροκτήματος Kvačnik
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Στο Dovje, στον τόπο όπου εργάστηκε ο διάσημος Jakob Aljaž, υπάρχει ένα αγρόκτημα
των Klinars, σύμφωνα με τον τοπικό pr "Kvančnik". Ο νεαρός ιδιοκτήτης, ο Matjaž,
μαζί με την οικογένεια και τους γονείς του καλλιεργεί ένα αγρόκτημα 75 εκταρίων, εκ
των οποίων τα 61 εκτάρια είναι δάσος. Λόγω των δυσμενών κλιματολογικών
συνθηκών (μεγάλοι και σκληροί χειμώνες), τα μόνιμα λιβάδια αντιπροσωπεύουν το
μεγαλύτερο μέρος της γεωργικής γης. Η έκτασή τους είναι 17 εκτάρια. Στον κήπο του
σπιτιού δίπλα στο σπίτι, καλλιεργούν λαχανικά για τις δικές τους ανάγκες. Κατά την
περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, το αγρόκτημα με όλη τη γεωργική γη
συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα περιβαλλοντικών πληρωμών KOP, συγκεκριμένα με
το επιμέρους μέτρο Βιολογική Γεωργία. Μέρος της γεωργικής γης βρίσκεται στο
Εθνικό Πάρκο Triglav, οπότε το 2015, εκτός από το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας,
η KOPOP-HAB συμμετείχε επίσης. Εκτός από την εκτροφή των θηλαζουσών
αγελάδων, υπάρχουν επίσης 3 φοράδες στον αχυρώνα. Το σύστημα αναπαραγωγής έχει
τη μορφή δεμένης αναπαραγωγής με 12 βάσεις και κουτιά για μοσχάρια. Το αγρόκτημα
κυριαρχείται από βόσκηση στα βουνά. Η βοσκή ξεκινά τον Μάιο και τελειώνει τον
Σεπτέμβριο. Ο νεαρός άνδρας εργάζεται τακτικά έξω από το αγρόκτημα, όπως και η
σύζυγός του, η οποία έχει ένα εργαστήρι και τις δικές της επαγγελματικές και
επιχειρηματικές εγκαταστάσεις στο αγρόκτημα. Ο Matjaž ανέλαβε τη φάρμα από τη
μητέρα του. Ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του ως μέρος του προγράμματος
κτηνοτροφίας, το οποίο διοργανώθηκε από τη Γεωργική Συμβουλευτική Υπηρεσία το
χειμώνα. Εκτός από τα παραπάνω, ο Matjaž παρακολουθεί συνεχώς τις καινοτομίες και
παρακολουθεί

τακτικά

εκπαιδευτικά

προγράμματα

που

οργανώνονται

και

πραγματοποιούνται από τη Γεωργική Συμβουλευτική Υπηρεσία.
Περιγραφή Έργου
Το 2012, ο Matjaž, με τη βοήθεια της Γεωργικής Συμβουλευτικής Υπηρεσίας, η οποία
συνέταξε την αίτηση, υπέβαλε αίτηση για την υποβολή προσφορών στο μέτρο 112 Νέος επιχειρηματίας και πέτυχε. Ο κύριος στόχος που έθεσε ο νεαρός ήταν να
προσαρμόσει τον αχυρώνα στη βιολογική γεωργία. Με βάση τις συμβουλές ενός
ειδικού κτηνοτροφίας, αποφάσισε την περαιτέρω δεμένη αναπαραγωγή με μια αρκετά
μεγάλη απελευθέρωση. Το 2013, επένδυσε στην ανακαίνιση των στάβλων των
βοοειδών και των αλόγων. Το 2014, βελτίωσε τις συνθήκες για την εκτροφή βοοειδών
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με καουτσούκ. Αποφάσισε να ανακαινίσει τον αχυρώνα επειδή τα περίπτερα δεν
πληρούσαν τα πρότυπα της βιολογικής γεωργίας. Μέσα στον αχυρώνα, εγκατέστησε
αυτόματα δοχεία για να αφαιρείται η κοπριά. Εκτός από τα παραπάνω, επένδυσε επίσης
σε έναν μπροστινό φορτωτή για φόρτωση κοπριάς, γεγονός που διευκόλυνε σημαντικά
το έργο του.
Στόχοι Έργου
Τα αποτελέσματα του έργου εμφανίζονται ήδη με τη μορφή της εσωτερικής διάταξης
του αχυρώνα και της απελευθέρωσης για τα ζώα. Με την επένδυση, πέτυχε τα πρότυπα
που ισχύουν για τη βιολογική κτηνοτροφία. Εκτός από τα παραπάνω, έχουν βελτιωθεί
και άλλες συνθήκες εργασίας στο αγρόκτημα.
Το όραμα της φάρμας
Το όραμα του νεαρού αγρότη είναι να διατηρήσει το αγρόκτημα τουλάχιστον στο
τρέχον επίπεδο. Σε περίπτωση που οι τρέχουσες συνθήκες απασχόλησης επιδεινωθούν,
σκέφτεται να δημιουργήσει συνθήκες που θα κάλυπταν μια εργασία από άποψη
εισοδήματος μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης της φάρμας. Δεδομένου ότι καλλιεργούν
σύμφωνα με τα βιολογικά πρότυπα, ο νεαρός ιδιοκτήτης θέλει το αποτέλεσμα της
βιολογικής κτηνοτροφίας να είναι η υψηλότερη τιμή πώλησης βοείου κρέατος. Για
πολλά χρόνια, συνεργάζονται επιτυχώς με τον γεωργικό σύμβουλο του αγροκτήματος,
όπου δουλεύουν μαζί για την επίλυση προβλημάτων. Ο Matjaž γνωρίζει ότι η συνεχής
ανάπτυξη, ο αναπροσανατολισμός του αγροκτήματος και η αύξηση της ποιότητας των
καλλιεργειών τους δεν θα ήταν τόσο γρήγορη χωρίς την επαγγελματική βοήθεια της
δημόσιας γεωργικής συμβουλευτικής υπηρεσίας και των πόρων που παρέχει η
Ευρωπαϊκή Ένωση για τη γεωργική και αγροτική ανάπτυξη.

Συμπεράσματα
Όταν σκέφτεστε τη γεωργική επιχειρηματικότητα, δε θα πρέπει να τη θεωρείτε ως ένα
εντελώς διαφορετικό τομέα από την κοινή επιχειρηματικότητα Μάλλον, θα μπορούσε
να χαρακτηρίζεται ως κλάδος αυτής η ως άλλος κλάδος επιχειρηματικότητας με
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επιπρόσθετες απαιτήσεις. Είναι αλληλοσυνδεόμενα και αλληλοεξαρτώμενα. Ένας
αγρότης η οποιοσδήποτε άλλος επιχειρηματίας στην γεωργία θα πρέπει πρώτα να έχει
γενικές γνώσεις επιχειρηματικότητας και μετά να ειδικευτεί στον αγροτικό τομέα
.Όπως όλοι οι επιχειρηματίες, και αυτοί προσπαθούν να είναι καινοτόμοι και να
κερδίσουν το υψηλότερο δυνατό κέρδος.
Η πρόοδος και η ανταγωνιστικότητα μαζί με την ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων είναι
ορισμένοι στόχοι που κάθε επιχειρηματίας θέλει να επιτύχει διότι αυτά θα είναι τα
εργαλεία για την επέκταση και εγκαθίδρυση στην αγορά. Παρομοίως οι αγροτικοί
επιχειρηματίες παρακινούνται απο τον ανταγωνισμό και την διαρκή πρόοδο, ιδιαίτερα
σε έναν τοσο ριψοκίνδυνο και αναπτυσσόμενο τομέα. Ο καιρός και οι ραγδαίες
τεχνολογικές εξελίξεις ειναι οι πιο σημαντικές συνθήκες που κάνουν την γεωργία και
τους επαγγελματίες σε αυτον τον τομέα πάντα να ψάχνουν για καινούριες
επιχειρηματικές ευκαιρίες και τρόπους να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις.
Τα προαναφερθέντα γεγονότα και η αναγνώριση της γεωργίας ως ζωτικού τομέα για
τις εθνικές οικονομίες οδηγούν πολλούς ειδικούς και ιδρύματα να αναπτύξουν
πολιτικές και να εφαρμόσουν διαδικασίες για την καλύτερη χρήση τους. Οι πολιτικές
και τα πλαίσια μπορούν να είναι εξαιρετικοί οδηγοί αγροτικής επιχειρηματικότητας
που συγκεντρώνουν αγρότες, κοινωνία, επιχειρήσεις και ολόκληρη την Ευρώπη.
Για τον λόγο αυτό, πολλά ερευνητικά και χρηματοδοτικά προγράμματα έχουν
δημιουργηθεί παγκοσμίως με στόχο την ενίσχυση του αγροτικού τομέα. Η γη και τα
ζώα είναι το κοινό βασικό έδαφος στο οποίο πολλοί επαγγελματίες μελετούν και
πειραματίζονται, προκειμένου να πάνε την επιχειρηματικότητα ένα βήμα παραπέρα με
πιο προηγμένα εργαλεία, νέους τρόπους εκμετάλλευσης πρώτων υλικών και μεθόδων
για την αναβάθμιση της εργασίας τους και της παραγωγής τους. Η αξία αυτού του
πεδίου αναγνωρίζεται παγκοσμίως και όλο και περισσότεροι άνθρωποι απασχολούνται
μέσω της γεωργίας και των νέων κλάδων της. Για αυτόν τον λόγο, όλο και
περισσότερες πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες με πολλούς τρόπους, επομένως,
όλο και περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν την κοινή γνώση
και από όλες τις βέλτιστες πρακτικές που αποτελούν παραδείγματα για να δώσουν μια
εικόνα των δυνατοτήτων που προσφέρονται σήμερα.
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Σήμερα, η γεωργία αναγνωρίζεται ως διεθνές επάγγελμα. Ο ανθρώπινος πληθυσμός
εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τα 10 δισεκατομμύρια άτομα έως το 2050. Έτσι, η
γεωργία απαιτείται για να προχωρήσει και να αναπτύξει τρόπους για να καλύψει τη
ζήτηση για τρόφιμα και ρούχα ολόκληρου του πληθυσμού. Μέσω αυτών των στόχων,
η γεωργία θα προσφέρει την ευκαιρία να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις
εργασίας, ξεκινώντας από τους αγρότες, μέχρι τους κατασκευαστές εργαλείων, ή στους
τομείς των μεταφορών, του πλαισίου, καθώς και της παραγωγής. Η πρόοδος από τη
γεωργία στην αγροτική αξιοποίηση έχει επιφέρει διάφορα οφέλη, όπως:
- Μειωμένη δουλειά για τους εργάτες,
-Η έναρξη εργαζομένων για μη γεωργικές επιχειρήσεις,
- Καλύτερη ποιότητα τροφίμων και ινών,
- Μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων,
- Βελτιωμένη διατροφή.
Η ουσιαστική εξάρτηση της σύγχρονης γεωργίας από λίγες καλλιέργειες προκαλεί
εμπόδια, προσφέρει τροποποιήσεις στο περιβάλλον καθώς και την πιθανότητα
αποτυχίας της συγκομιδής. Οι νέες γεωργικές προσπάθειες σκοπεύουν να
καταπολεμήσουν τον υποσιτισμό και την παχυσαρκία. Οι αγρότες εργάζονται για την
ανάπτυξη αγορών για ολοκαίνουργια φυτά, προκειμένου να δημιουργήσουν καλύτερη
ποικιλία καλλιεργειών για την ανθρώπινη υγεία, καθώς και για την ασφάλεια των
τροφίμων. Με αυτόν τον τρόπο, οι αγρότες και οι γεωργοί ασχολούνται με τη βελτίωση
των υπηρεσιών και των προϊόντων που προσφέρουν.
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