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A növények a tartály fölött helyezkednek el egy tálcán, amelyre egy vízpumpa 
szivattyúzza fel a tápoldatot. Ez a felépítés igen hasonló az árapály-elven működő 
rendszerekéhez (Ebb 'n Flow), ám az NFT-nél a tálca egyik vége magasabban van, mint 
a másik. A szivattyú a tartályból a vizet folyamatosan szállítja a magasabban lévő 
végébe, ami az alacsonyabban lévő vége felé folyik, egy állandó réteget képezve a tálca 
alján - nagyjából 1-2,5 cm-eset. A növények gyökerei belelógnak ebbe a 
tápoldat-rétegbe, amelyből könnyen felvehetik a tápanyagokat - a fel nem vett 
tápanyagok pedig visszacsorognak a tartályba. A rendszer része még egy levegőztető 
pumpa, amely oxigénnel dúsítja a tápoldatot. Ennek köszönhetően a gyökérzóna felső, 
levegőben lógó és alsó, vízzel érintkező részei is gazdagon el vannak látva oxigénnel - 

ebben rejlik az NFT-rendszerek egyik legnagyobb előnye.

A rendszerbe kerülő növényeket hagyományos módon csíráztatják, onnan általában egy 
nagyobb kőzetgyapot-kockába kerül. Ha a gyökerek a nagyobb kockából is kinőttek, 
akkor kerülhetnek át az NFT-rendszerbe. Ilyenkor a tálcán egy akkora lyukat érdemes 
nyitni, hogy beférjen a gyapotkocka, a gyökérzónát ugyanis nem szabad, hogy fény érje! 
A gyökerek a tálca alján, a tápoldat-rétegen fognak szétterjeszkedni, ideális esetben 
ehhez hasonlóan: 
A gyökerek igen gyorsan fejlődnek, és az egészségi állapotuk is könnyen ellenőrizhető: 
egyszerűen be kell nézni a fedél alá. A szüretek közti takarítás és átmosás is sokkal 
könnyebb, mint a valamilyen közeget használó eljárásoknál. 

Tippek a sikeres termesztéshez NFT-rendszerben:

• Figyelj a gyökerekre! Igen gyorsan terjeszkednek, könnyen benőhetik a pumpát.
• Fontos a légcsere. Mivel nincs közeg, a gyökérzóna kevesebb védelmet élvez a hőstresszel szemben.
• Mint minden hydro-renszernél, itt is fontos szempont a tápoldat hőmérséklete. 18 C körül a legideálisabb, ezen a    
 hőmérsékleten tudják a növények a leginkább felvenni a tápanyagokat és az oldott oxigént.
• A kőzetgyapot-kockák alján lévő vágásokat a tápoldat folyásával párhuzamosan állítsd, ellenkező esetben akadályozza annak  
 mozgását!
• A beltéren, mesterséges megvilágítás alatt növő növények nagyobb arányban veszik fel a vizet, mint a tápanyagokat - ez az  
 EC-szint folyamatos emelkedésével jár. Rendszeresen töltsd fel a gyűjtőtartályt 50%-os tápoldattal vagy tiszta vízzel!
• A pH-értéket tartsd 5,8-6,2 között! Nem probléma, ha a pumpát leállítod arra a rövid időre, amíg beállítod az oldat savasságát.
• Az ültetések között alaposan tisztítsd ki a tartályt!
• Légy biztos benne, hogy a gyapotkockák minden oldaláról eltávolítottad a fóliát. Ellenkező esetben a gyökerek kevesebb   
 oxigént kapnak.
• Terméshozáskor figyelj arra, hogy a növény megfelelően ki legyen támasztva (pl. yoyo-val vagy karókkal), a gyökerek ugyanis  
 kevésbé képesek megtartani a súlyt, mint ha földben termesztenél!
 Ne zsúfold össze őket!
• Ha a tálca alján lévő fóliát hosszabbra hagyod, úgy, hogy beleérjen a tartályba, elejét veheted a csobogásnak.
• Légy türelmes a növények rendszerbe való helyezésénél! Csak akkor tedd, ha a gyapotkockát már teleszőtték a gyökerek.
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