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Talán az egyik leginkább triviálisnak tűnő módszer, hiszen egy egyszerű fényt át nem eresztő 
víztartályon kívül csak egy levegőztetőre van szükség a rendszer megépítéséhez. A víztartályt 
fedő lap (szintén fényzáró) biztosít helyet a növénynek vagy a növényt tároló hálós perforált 
edénynek.Otthoni hobbikertészek számára kitűnő választás a DWC rendszer.

A hidroponikában leggyakrabban szervetlen, ionos állapotú tápanyagokat használnak. 
Leggyakoribb anyagok: Ca2+, Mg2+, K+; NO3-, SO42-, H2PO4-. További makro- és mikro 
tápanyagok: kálium-nitrát, kalcium-nitrát, magnézium-szulfát, vas, mangán, réz, cink, bór és nikkel. 
A tápanyagok teljes egészében vízben oldható, illetve. oldott, valamint a növény  számára teljes 
egészében felvehető formában kell jelen lenniük. Ez nem teljesen egyértelmű a nem semlegesített 

savmaradékként jelen lévő tápanyagoknál, ilyenek a legtöbb fémszármazékok és a Ca. Ezeket a tápanyagokat kelát formában adják 
a komplex táphoz, ami által ezen anyagok is vízben oldhatóvá és felvehetővé válnak. A kelátokkal egy baj azonban van, nagy részük 
instabillá és ezáltal felvehetetlenné válik bizonyos más tápanyagokkal való huzamosabb ideig való együtt tároláskor és helytelen pH 
esetén. Ez az oka annak, hogy a tápok egy jelentős része kétkomponensű vagy nem tartalmaz Ca-t.

Az "A" komponens tartalmazza a nitrogén, vas és kalciumvegyületeket, a "B" komponens a foszfort, 
káliumot, makro és mikroelemeket. Ezeken kívül a vízhez kell még adagolnunk pH beállító vegyületeket 
ami által biztosítva van az, hogy a két komponens a víz hidrokarbonát és nátriumionjával ne tudjanak 
reakcióba lépni felvehetetlen csapadékot képezve. Ez a pH beállító vegyület a legtöbb esetben 
salétromsav és foszforsav. Ez a két anyag alkalmas arra, hogy hasznos felvehető tápanyagokat juttatva 
a vízbe csökkentsék a pH-t. Ebbe a tápanyag dús folyadékban úszik a növény gyökérzete.  Az oldat 
hőmérsékletére is érdemes odafigyelni! Jó esetben ez nem több 24 foknál.

A növény számára nélkülözhetetlen oxigént a gyökérzethez egy levegő pumpa szállítja el amely végén 
egy-két 10-15 cm porlasztó kő található. A pumpa 0-24-ben üzemel!  A tartályt ajánlatos a negyedéig vagy a feléig tölteni folyadékkal 
a növény gyökérzeti fejletségéhez mérten, így a növény gyökérzete még több friss oxigénhez jut. Mivel ez egy zárt rendszer így vizet 
csak a növény levelein tud veszíteni.

Hasonlóan fontos dolog az is, hogy a növények a lombozatukon keresztül háromszor annyi vizet 
képesek elpárologtatni, mint a levélzettel azonos méretű szabad vízfelület. Ez az oka annak, hogy a 
só koncentrációt inkább alacsonyabbra vesszük, így jelentősebb párolgás esetén sem kerül közel a 
fordított ozmózishoz a növény.

A tápoldat vagy periodikusan kerül cserére (pl. hetente), vagy a tápanyag-koncentráció csökkenésekor.

Gyakori problémák DWC-nél
- Beállítás után felmegy a folyadék pH-ja
- Ha a támasztóközeg agyaggolyó, akkor azt kezelni kell felhasználás előtt bár ennél a rendszernél  nem felülről jön a    
 tápanyag így nem érintkezik vele,de itt is érdemes a porlasztókővel együtt megtenni, mivel ha később problémánk támad,   
 akkor ennyivel is előrébb leszünk a probléma megoldásában.
- A növény anyagcseréje is okozhat ilyen problémát kicsi térfogat esetén. Megoldást jelenthet, ha a tartályba több növényt   
  teszünk, mert ők olyan mértékben isszák a vizet, hogy amire ez gonddá válna addigra megkapja a következő tiszta és jó   
 értékekkel rendelkező tápanyagot.
- Csapvíz pufferképessége folyamatosan változik, amíg el nem illan a klór belőle. Érdemes erre is figyelni, ha low budget   
 projecben vagyunk.

Több tápszer gyártó kínálatában megtalálható a kemény és lágy vízre használható tápcsomag (Dutch Pro), de ha biztos sikereket 
akarunk elérni, akkor, tartsuk be az aranyszabályt, hogy csak is kizárólag tiszta és minőségi vizet használunk a tápoldat elkészítéhez. 
Rengeteg megoldás létezik víztisztításra. Vehetünk készen tiszta vizet is, de ha hosszú távon kiszámítjuk a költségeket, akkor látható 
hogy érdemesebb beszerezni egy fordított ozmózis elvén működő víztisztító készüléket mivel a költsége elhanyagolható és jó sok 
időre ellátja a kertet jó minőségű vízzel.

Az Ec nem emelkedhet csak csökkenhet ahogy a növények veszik ki a tápanyagot,de a gyakorlatban van ilyen jelenség. Ez akkor 
fordul elő, amikor kevesebb a víz a tankunkban és töményebb lesz az oldatunk. Ilyenkor pótolni kell a veszteséget és a probléma 
megoldódik. Többek között ezért is elengedhetetlen a jó minőségű pH és Ec mérő készülék hidronál.

DWC (Deep Water Culture)

Milwaukee EC teszter (12.490 Ft)

DWC POT 25L (14.990 Ft)


