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Napjainkban egyre elterjedtebbé kezd válni a talaj nélküli növénytermesztés, olyannyira, hogy sokan ebben látják a népesség 
rohamosan növekvő - egyes becslések szerint 2050-ig megduplázódó - élelmiszerigényének kielégítését. 

A hidro- és aerorendszer használatukból adódó előnyök:

1.  A talajból származó betegségek, gombák és kártevők teljesen kiküszöbölhetőek
2.  A gyomnövények is kiküszöbölhetőek, így feleslegessé válik a gyomirtó használata és a ráfordított munka is csökkenthető -  
 emiatt az egészségügyi kockázat is csökken
3.  Csökkenteni lehet a két növénygeneráció indítása közti időt, mivel nincs szükség a termőföld előkészítésére
4.  Jelentős hozamnövekedés és rövidebb életciklus

Az aerorendszerek is rendelkeznek a fenti 
pozitív tulajdonságokkal, még egy sor 
másikkal megtoldva. Működésüknek a 
lényege, hogy egy nagynyomású szivattyú a 
tápoldatos vizet csöveken és kis 
porlasztófejeken keresztül egyfajta köd 
formájában bejuttatja abba a térbe, amelyben a 
növények gyökerei találhatóak. Ez egy zárt tér, 
amelyben a gyökerek szabadon lógnak be fentről 

és általában egy kosár tartja meg a növény lombozatát. A gyökerek a porlasztott tápoldatból igen könnyen fel tudják venni a 
tápanyagokat. A fel nem szívódott oldat lecsapódok a tartály falán, majd az alján meggyűl, amit a szivattyú újra szétporlaszt. 

Az aerorendszerek legfontosabb előnyének azt tartják, hogy a gyökérzet teljesen szabadon maradhat, így sokkal több oxigénhez jut 
hozzá, mint másfajta termesztési rendszereknél. Ez sokkal gyorsabb növekedést eredményez: 3 hét alatt fejlődik akkorára egy 
növény gyökérzete, mint amekkorára talajban 8 hét alatt nőne. Természetesen ez az 
egész növény gyorsabb és egészségesebb növekedésével jár. 

Hátrányok:

1.  a hátrányai közül leginkább a bonyolult felépítése emelhető ki
2.  napi kontroll szükséges a szivattyú és a porlasztók működésének     
 ellenőrzéséhez
3.  hosszabb áramszünet esetén komoly bajok lehetnek
4.  a hangja is a negatívumokhoz sorolandó: a szivattyú és a szórófej is hangosan   
 működik, emellett a lecsapódás és a csobogás is hanggal jár
5.  az összes hidrokultúrás rendszerben termesztett növényre elmondható, de az aerósoknál különösen igaz, hogy sokkal   
 érzékenyebbem reagálnak a különböző hiánytünetekre, mint a talajban termesztett

Aerorendszerek

SZÓRÓFEJ

TÁPANYAG SZIVATTYÚ

Milwaukee MC310 EC monitor 

Milwaukee MC122 pH monitor 

Aerogarden 49.990 Ft


