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Η έννοια του Πρωτογενή τομέα Παραγωγής


Είναι ο παραγωγικός τομέας δραστηριοτήτων με αντικείμενο την
απόκτηση αγαθών άμεσης ή έμμεσης κατανάλωσης, κατ' ευθείαν
από την φύση (γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία, εξόρυξη
μεταλλευμάτων κλπ).



Ο τομέας αυτός απασχόλησης αποτελεί πηγή εισοδήματος για
μεγάλο τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού.



Σε ολόκληρο τον κόσμο και στη χώρα μας, η ενασχόληση με τον
αγροτικό τομέα αποτελεί μια δραστηριότητα με σημαντικό ειδικό
βάρος γιατί:


έχει άμεση σχέση με το φυσικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και ιστορικό
περιβάλλον



και οι διαστάσεις της είναι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές.

Ο Πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα




Η Ελλάδα είναι κατεξοχήν γεωργική χώρα, καθώς το 97,1% της
έκτασης της (ΟΟΣΑ) χαρακτηρίζεται ως αγροτικές περιοχές με
τα 2/3 του πληθυσμού της χώρας να κατοικούν σε αυτές
Ο αγροτικός τομέας αποτελούσε ένα δομικό χαρακτηριστικό της
ελληνικής κοινωνίας και ένα συστατικό παράγοντα της ελληνικής
οικονομίας και ανάπτυξης, σε εθνικό και σε περιφερειακό
επίπεδο.



Ειδικότερα η γεωργία έχει πρωταρχική θέση, ως τομέας
οικονομικής δραστηριότητας και ως παράγοντας διατήρησης της
κοινωνικής και οικονομικής συνοχής των μεγάλων αστικών και μη
αστικών κέντρων της χώρας.



Σήμερα η ελληνική γεωργία παράγει περίπου το 8% του
συνολικού ΑΕΠ της χώρας.

Η σημερινή κατάσταση του Αγροτικού τομέα


Η χρησιμοποιούμενη γεωργική γη εκτιμάται σε 35 εκατ. στρ,
περιλαμβάνοντας 717.000 αγροτικές εκμεταλλεύσεις, με μικρό μέσο
μέγεθος (49 στρ.) που υπολείπεται αισθητά του ΜΟ των αγροτικών
εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ (146 στρ.).



Στο σύνολό του ο πρωτογενής τομέας απασχολεί 507.000 άτομα, το
12,4% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της χώρας.



Η αξία της παραγωγής του γεωργικού κλάδου, εκτιμάται το 2014 σε
10,8 δις € περίπου.



Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του βρίσκεται στο χαμηλό επίπεδο
των 5 δις €, μέγεθος που αναλογεί στο 4% στο σύνολο της οικονομίας.



Η αξία των εισαγόμενων αγροτικών προϊόντων βρίσκεται σε υψηλό
σημείο, καλύπτοντας το 13,6% της συνολικής αξίας των εισαγωγών, με
αποτέλεσμα να διαμορφώνεται αρνητικό ισοζύγιο στο εμπόριο
αγροτικών προϊόντων της χώρας, με έλλειμμα 2 δις € περίπου.

Αξία παραγομένων προϊόντων ΜΟ 2008-2014

Αγροτικός τομέας & Ανάπτυξη
Ο αγροτικός τομέας αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα, σχετικά με
την ανάπτυξη
Η οικονομική κρίση οδήγησε στη μείωση του εισοδήματος των Ελλήνων
αγροτών, την ίδια στιγμή που το αγροτικό εισόδημα των Ευρωπαίων
αυξάνεται
Η γεωργία αποτελεί μόνο το 36% του εισοδήματος των αγροτικών
οικογενειών, με περισσότερο του 50% να προέρχεται από άλλες πηγές

Σε όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα παρατηρείται μία καθυστέρηση
ενώ και η υλοποίηση πραγματοποιείται με αργούς ρυθμούς.
Την κατάσταση επιδεινώνει και ο ανταγωνισμός που επικρατεί στην
παγκόσμια αγορά, δύσκολο τα προϊόντα του ελληνικού γεωργικού τομέα
να ανταγωνιστούν τα διεθνή, καθώς πολλά από αυτά παράγονται με
μικρότερο κόστος.
Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και η μείωση των επενδύσεων, οι οποίες
αποτελούν βασικό παράγοντα

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας








Στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται, οι ασχολούμενοι με τον
αγροτικό τομέα, έχουν να αντιμετωπίσουν μια σειρά «προκλήσεων»,
σχετικά με την παραγωγική διαδικασία, με κυριότερη την αλλαγή της
νοοτροπίας που κυριαρχεί
Τα ερευνητικά κέντρα και τα εργαστήρια στα πανεπιστημιακά
ιδρύματα παρέχουν σημαντική τεχνογνωσία στον αγροτικό τομέα που
δεν αξιοποιείται στον βαθμό που θα έπρεπε από τους αγρότες.
Δεν υπάρχει μηχανισμός να διαχέει τα αποτελέσματα της
επιστημονικής έρευνας στη διαδικασία του σχεδιασμού και της
εφαρμογής της αγροτικής πολιτικής, εκτός από κάποιες σπάνιες
περιπτώσεις.
Στους
ανασταλτικούς
παράγοντες
της
βελτίωσης
της
ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα είναι και το χαμηλό
μορφωτικό επίπεδο των απασχολούμενων

O όρος Καινοτομία


Από: Latin innovare: “να κάνεις κάτι καινούριο”



Σε: UK DTI (dpt trade and industry) Innovation Unit, 1944:



“επιτυχής εκμετάλλευση των νέων ιδεών’’



Σήμερα, η καινοτομία θεωρείται ως ένα σημαντικό κλειδί για την
επιβίωση, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων παγκοσμίως.



Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), καθώς μέσω αυτής έχουν τη δυνατότητα να
αποκτήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι των
αντιπάλων τους.



Οι περισσότερες αγροτικές επιχειρήσεις είναι ΜΜΕ

Είδη Καινοτομίας (εγχειρίδιο Όσλο)






Καινοτομία προϊόντος, (product innovation), η εισαγωγή
αγαθού που είναι νέο ή σημαντικά βελτιωμένο εται
Καινοτομία διαδικασίας, (process innovation) η εφαρμογή
μιας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης μεθόδου παραγωγής.
Καινοτομία marketing (marketing innovation) η εφαρμογή
μιας νέας μεθόδου μάρκετινγκ που περιλαμβάνει σημαντικές
αλλαγές στην προώθηση των προϊόντων
Οργανωτική καινοτομία, (organizational innovation) η
εφαρμογή μιας νέας οργανώσιμης μεθόδου στις
επιχειρησιακές πρακτικές της εταιρείας

Ποιοί Είμαστε
Εργ. Τεχνολογίας θερμοκηπίων & Βιοκλιματολογίας,
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ ΔΕ που δραστηριοποιείται:


Ανάδειξη και εφαρμογή της υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR) στην
θέρμανση του περιβάλλοντος του θερμοκηπίου



Εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών (PV) στην οροφή του
θερμοκηπίου για κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια



Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων πλαστικών υλικών κάλυψης
(Polymer nanocomposite film) με βελτιωμένες οπτικές και
θερμικές ιδιότητες



Με τελικό προϊόν των παραπάνω εφαρμογών



Το ‘’Ψυχρό και αυτόνομο θερμοκήπιο’’ με μειωμένες
ενεργειακές απαιτήσεις 50% - 70% και του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος

Καινοτομία στον Αγροτικό Τομέα
Εφαρμογές Υπέρυθρης Ακτινοβολίας (IR) και
Φωτοβολταικών (PV) σε Θερμοκηπιακά συστήματα

Ανάπτυξη Ψυχρού & Αυτόνομου θερμοκηπίου

Θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις


Τα θερμοκήπια είναι σύνθετα παραγωγικά συστήματα
(sophisticate constructors) αγροτικών προϊόντων και απαιτούν
βέλτιστη συνέργεια μεταξύ φωτισμού, θέρμανσης, δροσισμού
και αερισμού.



Το κόστος της ενέργειας είναι γύρω στο 50% του κόστους του
παραγόμενου προϊόντος και αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην
οικονομική ανάπτυξη των θερμοκηπίων



Στην Ελλάδα και στην Μεσογειακή λεκάνη – λόγω κλίματος απαιτούνται θέρμανση και τεχνητός φωτισμός τον χειμώνα,
δροσισμός και μείωση του φωτισμού το καλοκαίρι.



Αυτές οι συνθήκες καθιστούν πιο σύνθετο τον έλεγχο των
συνθηκών στο εσωτερικό τους και δυσκολεύουν μια οικονομικά
αποδοτική λύση.
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Θέρμανση θερμοκηπίων


Οι δαπάνες για θέρμανση αποτελούν μια από τις σημαντικότερες
συνιστώσες του κόστους καλλιέργειας, με σημαντική συνεισφορά στο
περιβαλλοντικό αποτύπωμα.



Οι απώλειες ενός θερμοκηπίου σε θερμότητα, λόγω των λεπτών τοιχωμάτων
και της κατασκευής του, είναι ιδιαίτερα μεγάλες, 6-12 φορές μεγαλύτερες
από εκείνες ενός συνήθους κτίσματος ίσου όγκου.



Τα θερμοκήπια θερμαίνονται με συμβατικά συστήματα θέρμανσης και σε
λίγες περιπτώσεις με ΑΠΕ (γεωθερμία – βιομάζα).



Για να επιτευχθεί η απαραίτητη θερμοκρασία, το θερμοκήπιο θερμαίνεται
ολόκληρο στην ίδια και σε ακόμη υψηλότερη θερμοκρασία από την
καθορισμένη θερμοκρασία των φυτών (όλον κλίμα).



Τα θερμοκήπια καταναλώνουν απαράδεκτα υψηλά ποσοστά ενέργειας σε
σχέση με την ενέργεια που απορροφάται από τα φυτά προκειμένου να
επιτευχθεί και διατηρηθεί η επιθυμητή για την ανάπτυξη τους θερμοκρασία.



Με τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης δεν έχουμε ομοιόμορφη κατανομή
της θερμοκρασίας, και η χρήση τους οδηγεί σε ένα μη ομοιόμορφο θερμικό
περιβάλλον εντός των θερμοκηπίων.

Υπέρυθρη Ακτινοβολία (IR)- Ψυχρό θερμοκήπιο


Η θέρμανση με συστήματα υπέρυθρης ακτινοβολίας (infrared radiation)
παρουσιάζει το πλεονέκτημα της στοχευμένης κατευθυντικότητας και της
αναπλήρωσης των ενεργειακών απωλειών σε συγκεκριμένες ζώνες.



Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για την δημιουργία τοπικού κλίματος σε χώρους με
χαμηλή θερμομονωτική προστασία, θερμοκήπια και κτηνοτροφικά κτήρια



Επιτυγχάνεται: Μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων και του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος κατά 40-50% λόγω απευθείας ομοιόμορφης
θέρμανσης μόνο του φυτικού θόλου, χωρίς να απαιτείται θέρμανση του
εσωτερικού του θερμοκηπίου (τοπικό κλίμα, Ψυχρό θερμοκήπιο).



Επιτυγχάνεται σημαντική μείωση της υγρασίας της επιφάνειας των φυτών,
γεγονός που βοηθά στην μείωση της εξάπλωσης εχθρών και ασθενειών που
είναι σοβαρότατο πρόβλημα εντός των θερμοκηπίων.



Δημιουργία ποιοτικά ανώτερων συνθηκών περιβάλλοντος που ευνοούν την
ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη των φυτών

1

2
3

Αρχή λειτουργίας
συμβατικής και IR
θέρμανσης

(a)

(b)

Στην συμβατική θέρμανση
θερμαίνεται ο αέρας του
θερμοκηπίου (όλον κλίμα)
στη θερμοκρασία που
απαιτείται για τα φυτά με
συνέπεια θερμική
στρωματοποίηση και
σημαντικές απώλειες
θερμότητας λόγω της
μικρής θερμομονωτικής
ικανότητας του καλύμματος
(όλον κλίμα).

Στην υπέρυθρη θέρμανση
θερμαίνεται στην
απαιτούμενη
θερμοκρασία μόνο η
περιοχή του φυτικού
θόλου (τοπικό κλίμα)
ενώ ο αέρας του
θερμοκηπίου παραμένει
σε θερμοκρασία 3-5°C
χαμηλότερα, με
σημαντική μείωση των
ενεργειακών απωλειών
(40-50%)

Εφαρμογές


Η χρήση υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR) για θέρμανση
θερμοκηπίων και αγροτικών κτηρίων μπορεί να αποτελέσει
αξιόπιστη εναλλακτική επιλογή σε σχέση με τις συμβατικές
μεθόδους θέρμανσης



Η υπάρχουσα τεχνολογία, η αξιοπιστία και φιλικότητα των
συστημάτων θέρμανσης επιτρέπει πλέον αποτελεσματική
εφαρμογή συστημάτων θέρμανσης υπέρυθρης ακτινοβολίας σε
μεγάλης κλίμακας θερμοκήπια παραγωγής.



Η συνεργασία των εταιρειών SYSTEMA S.pa - Ιταλίας, NATURAL
GAS - Θεσσαλονίκη και του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων
οδήγησε σε εφαρμογές σε εμπορικά θερμοκήπια παραγωγής
σποροφύτων και ανθοκηπευτικών στην Ελλάδα με εξαιρετικά
αποτελέσματα

Εφαρμογή Υπέρυθρης Θέρμανσης σε Παραγωγικά Θερμοκήπια
σποροφύτων
Εταιρεία: Γεωπονική Α.Ε., Κορωπί Αττικής

Χαρακτηριστικά θερμοκηπίου:
Κατασκευή : ΑΓΡΕΚ Κ. Σαμαντούρος Α.Ε
Τροποποιημένο τοξωτό θερμοκήπιο “MULTISPAN” από χαλύβδινα κατασκευαστικά στοιχεία
Συνολική επιφάνεια θερμοκηπίου: 1000 m2
Κάλυμμα οροφής: διπλό φιλμ πολυαιθυλενίου PE, με στρώμα αέρος, πάχους 180 μm.

Εφαρμογή Υπέρυθρης Θέρμανσης σε Παραγωγικά
Θερμοκήπια σποροφύτων
Εταιρεία: Γεωπονική Α.Ε., Κορωπί Αττικής

Εφαρμογή Υπέρυθρης Θέρμανσης σε Θερμοκήπια
σποροφύτων
Εταιρεία: Γεωπονική Α.Ε., Κορωπί Αττικής

Σύστημα Υπέρυθρης Θέρμανσης-Μελέτη & Εγκατάσταση,
Εταιρεία: NATURAL GAS Θεσσαλονίκη

Χαρακτηριστικά συστήματος θέρμανσης
Κατασκευαστής: SYSTEMA S.pa, Ιταλίας
6 Καυστήρες BAF θερμικής ικανότητας 45KW
6 Υπέρυθροι σωλήνες για τη διέλευση των αερίων της καύσης, μήκους 18 m, τύπου INFRA
MONOTUBO 18MI.
Σωληνωτά κάτοπτρα ανάκλασης τύπου INFRA , Καύσιμο: LPG

Εφαρμογή Υπέρυθρης Θέρμανσης σε Θερμοκήπιο ανθοκομικών
Εταιρεία: ΡΟΥΝΤΗΣ –ΔΡΟΥΚΑΣ Ανθοκομική ΑΕ, Παιανία

Εφαρμογή Υπέρυθρης Θέρμανσης σε Θερμοκήπια κηπευτικών
& ανθοκομικών, Λαγκαδάς Θεσ/νικη

Εφαρμογή Υπέρυθρης Θέρμανσης σε Θερμοκήπια κηπευτικών
& ανθοκομικών, Λαγκαδάς Θεσ/νικη

Εφαρμογή Υπέρυθρης Θέρμανσης σε Θερμοκήπια κηπευτικών
& ανθοκομικών, Λαγκαδάς Θεσ/νικη

Αποτελέσματα στις θερμοκηπιακές Εφαρμογές


Η θερμοκρασία του αέρα στο εσωτερικό των θερμοκηπίων
παραμἐνει σημαντικά μικρότερη από τη θερμοκρασία στην
οποία διατηρούνται τα φυτά.



Το ενεργειακό όφελος που ποσοτικοποιείται είναι της
τάξεως του 40-50% ανάλογα με τις επικρατούσες
εξωτερικές συνθήκες.



Ταχύτερη ανάπτυξη των φυτών και καλύτερη ομοιομορφία
στις διάφορες φυτικές παρτίδες λόγω της καλύτερης
κατανομής της θερμοκρασίας στο φυτικό θόλο.



Στην ρίζα παρατηρείται ικανοποιητική ανάπτυξη, όσον
αφορά την ταχύτητα ανάπτυξης και την εναπόθεση
βιομάζας εφόσον το μικροπεριβάλλον
γύρω της
διατηρείται στην ιδανική θερμοκρασία.

ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Η υπέρυθρη θέρμανση IR επιτρέπει τη δημιουργία ζωνών σε επί
μέρους τμήματα του θερμοκηπίου, με διαφορετικές συνθήκες
θερμοκρασίας, ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε καλλιέργειας.



Τα οφέλη της θέρμανσης με την υπέρυθρη ακτινοβολία δεν
περιορίζονται μόνο στην ανάπτυξη του φυτού αλλά και στη μείωση
της εμφάνισης ασθενειών.



Η σχετικά υψηλότερη θερμοκρασία του φυτικού θόλου αποτρέπει
την δημιουργία συμπύκνωσης, μειώνοντας τη σχετική υγρασία και
κατά συνέπεια την ανάπτυξη μυκητολογικών ασθενειών.



Η
συνεισφορά
των
θερμαινόμενων
θερμοκηπιακών
εγκαταστάσεων στην Ελλάδα σε εκπομπές CO2 αντιπροσωπεύει
ποσοστό της τάξεως περίπου 70%.



Με μελλοντική αντικατάσταση της συμβατική θέρμανση από την
υπέρυθρη οι εκπομπές του CO2 θα μειωθούν δραστικά έως και
50%.

Χρήση υπέρυθρης ακτινοβολίας για θέρμανση
αγροτικών κτιρίων


Όταν στο εσωτερικό ενός κτηνοτροφικού κτιρίου
επικρατούν δυσμενείς κλιματικές συνθήκες, επηρεάζονται
αρνητικά η εμφάνιση και η σοβαρότητα ορισμένων
ασθενειών, η θερμική άνεση, ο ρυθμός ανάπτυξης και η
παραγωγή γάλακτος των ζώων.



Συνήθως, δεν υπάρχουν διαθέσιμες συνεχείς μετρήσεις για
να μελετηθούν για πολλά χρόνια οι κλιματικές συνθήκες
που επικρατούν εντός ενός κτιρίου και η διακύμανση
παραγόντων που σχετίζονται με την ευζωία των ζώων,
όπως η θερμική καταπόνηση (ΘΚ).

Χρήση υπέρυθρης ακτινοβολίας για θέρμανση
αγροτικών κτιρίων


Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 είναι
προτεραιότητα
για
την
ΕΕ
(European
Forum
Livestock housing for the future 2009, Γαλλία) λόγω της αύξησης
των τιμών της ενέργειας και της ανάγκης για βιώσιμη ανάπτυξη.



Τα
κτηνοτροφικά
κτίρια
(βουστάσια,
ποιμνιοστάσια,
πτηνοτροφεία) είναι καταναλωτές ενέργειας και η κατανάλωση
ενέργειας οδηγεί σε κατανάλωση των φυσικών πηγών ενέργειας και
σε εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.



Σε ένα κτίριο ζωικού κεφαλαίου η ενέργεια καταναλώνεται για
θέρμανση,
ψύξη,
αερισμό,
φωτισμό,
υγρασία
ρύθμιση και λειτουργία εξοπλισμού (διατροφή, υγιεινή).



Αυτή η ενέργεια, κατανέμεται στις διάφορες εφαρμογές ως
θέρμανση 38%, ψύξη και εξαερισμός 20%, φωτισμός 7%, λειτουργία
εξοπλισμού 35%.

Χρήση
υπέρυθρης
ακτινοβολίας
Εφαρμογή
Υπέρυθρης
Θέρμανσηςγια
σε θέρμανση
βουστάσιο
αγροτικών κτιρίων

Ψυχρό και ενεργειακά αυτόνομο θερμοκήπιο


Ο συνδυασμός υπέρυθρης θέρμανσης (IR) και φωτοβολταικών (PV)
οδηγεί στο Ψυχρό και ενεργειακά αυτόνομο θερμοκήπιο



Το ενεργειακό όφελος της χρήσης IR που ποσοτικοποιείται είναι της
τάξεως του 40-50%



Η κάλυψη των υπόλοιπων ενεργειακών αναγκών (50-60%) γίνεται
από ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται συμπληρωματικά από
φωτοβολταικά εγκατεστημένα ή ενσωματωμένα στην οροφή των
θερμοκηπίων



Τα PVs, εφόσον τοποθετηθούν κατάλληλα στο θερμοκήπιο για
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της σκίασης στα φυτά



Μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του θερμοκηπίου σε ηλεκτρική
ενέργεια για τη συμπληρωματική λειτουργία των συστημάτων
υπέρυθρης θέρμανσης, φυσικού και δυναμικού εξαερισμού,
σκίασης, τεχνητού φωτισμού, άρδευσης και λοιπών αυτοματισμών.

Εφαρμογή Φωτοβολταικών (PV) στην οροφή του θερμοκηπίου

Εφαρμογή Φωτοβολταικών (PV) στην οροφή του θερμοκηπίου

Εφαρμογή Φωτοβολταικών (PV) στην οροφή του θερμοκηπίου

Tα καλλιεργούμενα είδη Μαρούλι (lettuce) και Ρόκα (eruca sativa) αντίστοιχα

Καλλιέργειας πιπεριάς (California wonder) με υπέρυθρη θέρμανση και χρήση
PV για παροχή ενέργειας

Καλλιέργειας πιπεριάς (California wonder) με υπέρυθρη θέρμανση (IR) και
χρήση PV για παροχή ενέργειας

Ψυχρό και ενεργειακά αυτόνομο θερμοκήπιο


Η παραγωγικότητα μιας θερμοκηπιακής καλλιέργειας σε ένα
PV θερμοκήπιο επηρεάζεται από διάφορους περιβαλλοντικούς
παράγοντες



Η προκαλούμενη σκίαση από τα PV επηρεάζει
θερμοκρασία και σχετική υγρασία του θερμοκηπίου



Αυτές οι περιβαλλοντικές παράμετροι, σε συνδυασμό με τα
συγκεκριμένα είδη φυτών, τα εγγενή χαρακτηριστικά τους, την
εποχή καλλιέργειας, το ποσοστό κάλυψης με PV, επηρεάζουν
τις φυσιολογικές λειτουργίες των φυτών και συνεπώς την
παραγωγικότητά τους.



Στις παραπάνω καλλιέργειες τα κύρια χαρακτηριστικά της
ανάπτυξης με εμπορικό ενδιαφέρον (φυτό, νωπό βάρος, ώριμα
φύλλα) δεν φαίνεται επηρεάζονται στα PV θερμοκήπια.

την

Πρότυπο Φωτοβολταικό Θερμοκήπιο


Η
εταιρεία
SOLARHAUS,
κύριος
κατασκευαστής
φωτοβολταικών κεραμιδιών και φωτοβολταικών υαλοπινάκων



η εταιρεία SFAAS, πιστοποιημένος κατασκευαστής δομικών
στοιχείων θερμοκηπίων



η εταιρεία Redwell, κατασκευαστής υπέρυθρων συστημάτων
θέρμανσης



σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, τμήμα Φυσικής,
εργαστήριο Ηλιακής Ενέργειας και το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας,
τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων



προτείνουν το πρότυπο Φωτοβολταικό Θερμοκήπιο, που
απευθύνεται στους αγρότες

Πρότυπο Φωτοβολταικό Θερμοκήπιο

Πρότυπο Φωτοβολταικό Θερμοκήπιο


Η επιλογή των φωτοβολταικών τζαμιών (ενσωματωμένα PV),
έχει κύριο στόχο την εξοικονόμηση πολύτιμου χώρου που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις υπόλοιπες αγροτικές
δραστηριότητες



Παράλληλα, φιλτράρει τις ακτίνες του ηλίου και προστατεύει τα
φυτά



Η τεχνολογία αιχμής που χρησιμοποιεί, αυξάνει την απόδοση
ανά m2 ακόμα και σε περιπτώσεις όπου ο προσανατολισμός
δεν είναι ο ιδανικός



Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος,
ξεκινά με το χάραμα και όχι με την ανατολή του ηλίου και
σταματά με το σούρουπο και όχι με την δύση



Έτσι ως αποτέλεσμα έχουμε περίπου 10% μεγαλύτερη
απόδοση στην παραγωγή.

Συνεργασίες
Μελέτη της επίδρασης της IR ακτινοβολίας σε
επιλεγμένα είδη βοτάνων.

Innovative Greenhouse systems for High
Commercial Value Herbs.
Adriatic-Ionian Programme INTERREG
V-B Transnational 2014-2020

Συνεργασίες
Smart GreenHouses for Vulnerable
Communities
Euro-Mediterranean Cooperation Through
ERANET Joint Activities and Beyond

Συνεργασίες
Ευφυή Θερμοκήπια για Αειφόρο
Παραγωγή Τροφίμων
Προγράμματος Συνεργασίας
Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020
Δήμος Κισσάμου

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Αγιάς

