
HOGYAN TERMELJ TÖBB MINT
70 NÖVÉNYT 
EGY NÉGYZETMÉTEREN? 
TIPPEK A SIKERES VÁROSI KERTÉSZETHEZ 

Smart Garden by Green Drops Farm Kft.  

Videókkal!



Kedves Olvasónk! Köszönjük, hogy
érdeklődve lapozgatod ezt az e-bookot.
Ígérjük, hogy hamar a lényegre térünk, de
most engedd meg, hogy nagyon röviden
bemutassuk neked  a Green Drops Farm Kft.
történetét. Rácz Sándor és Rácz Gréta: apa
és lánya. Mi ketten kezdtünk el 2011-ben,
elsőként még akvakultúrás kertészkedéssel
foglalkozni, miután saját kertünkben megta-
pasztaltuk a szabadföldi növénytermesztés
nehézségeit. A hagyományos kertészkedés
helyett ezért inkább úgy döntöttünk:
felfedezzük a föld nélküli növénytermesztést. 
Kutatási-fejlesztési tevékenységünk a
hidropónia irányába vitt bennünket. Tanultunk,
kísérleteztünk, számos innovációs versenyen
indultunk. Munkánk eredménye egy saját
fejlesztésű, innovatív vízkultúrás berendezés
lett. Ez a Green Drops Hidropónia, amely több
befektetői csoport érdeklődését is felkeltette,
így 2019-ben meg tudtuk alapítani  startup
vállalkozásunkat. 

Célunk, hogy új szintre emeljük a városi
kertészetet és megreformáljuk a
mezőgazdaságot. Szeretnénk, ha egyre
többen ehetnének minden nap olyan friss
zöldséget, gyümölcsöt, amit saját maguk
termeltek meg. Hálásak vagyunk, amiért
megvalósíthattuk álmunkat,  amellyel nem
csak más embereknek segíthetünk, hanem a
Földet is védhetjük: a Green Drops
Hidropóniás rendszer egy olyan modern
növénytermesztési berendezés, amely
felgyorsult, urbanizált világunkban is
lehetőséget nyújt a kertészkedésre. Emellett
tökéletes megoldás ott is, ahol
növénytermesztésre alkalmatlan a talaj. 
Berendezésünkkel bárki könnyedén és
környezetbarát módon élvezheti a modern,
városi kertészkedés örömeit. 

Ha még többet szeretnél tudni rólunk, akkor
ajánljuk blogunkat a

www. greendropsfarm.com oldalon.

RÖVIDEN A GREEN DROPS
CSAPATRÓL 

KÜLDETÉSÜNK ÉS VÍZIÓNK
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GAZDAG TERMÉS KÖNNYEDÉN ÉS KÖRNYEZETTUDATOSAN

Rácz Sándor 
Alapító, fejlesztési szakember

Rácz Gréta
Alapító-ügyvezető, kutató

http://greendropsfarm.com/rolunk/
http://greendropsfarm.com/blog/
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FÖLD NÉLKÜLI NÖVÉNYTERMESZTÉS: 
A JÖVŐ KERTÉSZETE
Néhány évtizede még sokan őrültségnek gondolták volna, ha azt mondjuk: termőföld nélkül
is lehet friss és egészséges növényeket termeszteni. Napjainkban viszont az olyan új,
környezetbarát technológiák, mint a Green Drops Hidropónia, már nemcsak lehetővé
teszik a talaj nélküli gazdálkodást, hanem forradalmasíthatják a növénytermesztést. 
A növényeknek nincs szükségük feltétlenül termőföldre, ezt használja ki a hidropónia,
melynek lényege: talaj nélkül is tápanyagban gazdag élelmiszereket termeszthetünk.

TERMELJ ÚGY, AHOGY A  MARSON IS FOGNAK
A talaj nélküli növénytermesztés során  a növények tápoldatos vízben vagy tápoldattal
átjárt anyagban (kavics, agyaggolyó, kőzetgyapot) fejlődnek, így jutnak hozzá a szükséges
tápanyaghoz és oxigénhez, ugyanakkor meg is tisztítják a vizet, ami ezáltal
újrafelhasználhatóvá válik. A hidropónia rendkívüliségét a következő adja:  bár kizárólag
vizet és tápoldatot használ, mégis jóval kevesebb vízre van szükség, mint amennyit az
öntözéshez használnánk a hagyományos földben való termesztés során. Ez akár 90
százalékkal kevesebb vízfelhasználást is jelenthet, így a hidropónia rendkívül
víztakarékos. Kiküszöbölhetők vele a talajból származó betegségek, gombás fertőzések
és kártevők is, továbbá a gyomnövények sem jelentenek problémát. A technológiával  az
űrkutatás is komolyan foglalkozik, hiszen a tervezett hosszú expedíciók (például a Mars-
utazás) során megoldást jelenthet a friss élelmiszerek előállítására.
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WWW.GREENDROPSFARM.COM

OKOS KERTÉSZET VÁROSI
FARMEREKNEK
Az egészségesebb életmódra való törekvés, a
környezettudatosság előtérbe kerülésével hazánkban is
megnőtt az érdeklődés a hidropónia iránt és talán Te is
épp ezért olvasod ezt az e-bookot. 

Esetleg vegán, vegetáriánus módon élsz?
Érdekel az önfenntartó gazdálkodás? 
Vagy nagyvárosban élsz, de nyitott vagy a természetes
megoldások iránt?  

Mi azt tapasztaljuk, hogy a "junk food" és a feldolgozott
élelmiszerek veszélyeit felismerve egyre többen
döntenek a friss és egészséges élelmiszerek mellett.
Sőt!  Sokan keresik annak lehetőségét, miként
termeljenek saját maguk vegyszermentes zöld-
ségeket, gyümölcsöket. Nyugat-Európában és
Amerikában néhány éve már felismerték a hidropónia
előnyeit, ezért a módszernek egyre nagyobb szerepe
van az agrárszektorban. A nagyüzemi termelés mellett
ma már a kistermelők és a hobbikertészek körében is
egyre népszerűbb ez a környezetbarát technológia. 

Amikor hobbi- és balkonkertészetre vállalkozol,
érdemes átgondolni: mi az a megoldás, amely az
életviteledhez és a pénztárcádhoz leginkább passzol?

Mennyi időt tudsz majd foglalkozni a növényekkel? 
Mekkora hely áll rendelkezésedre? Számít-e neked, hogy
növényvédőszer-mentes növényeket termelj? Fontos-e, hogy
védd a környezeted, ne zsákmányold ki a Földet és ne
pazarold a vizet? 

Ha tovább olvasol, akkor megismerheted azt a
módszert, amellyel meglepően bőséges terméshez
juthatsz és sikeres környezettudatos városi kertész
lehetsz, méghozzá roppant időtakarékosan! 
Erkélyen, teraszon vagy a konyhádban? Egyedül,
családdal vagy közösséggel? Bárhogy is vágsz bele,
drukkolunk és okos tippekkel segítünk! 
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Az interneten böngészve számos kísérletet találhatsz egy-egy hidropóniás rendszer
kialakítására, hiszen már sokan felismerték a módszer előnyeit.  Ha van kedved barkácsolni,
saját magadnak összeállítani egy ilyen rendszert, akkor bátran próbálkozhatsz.  Ezek a házilag
összerakott kísérleti hidropóniák főleg műanyag flakonokból, csövekből állnak össze - van
amelyik valójában földet is használ -,  és bár a célnak alapvetően megfelelnek, de
összeszerelésük, működtetésük sok időt, energiát és odafigyelést igényel, valamint nem
feltétlenül díszítik a lakást. 

ÚJ KORSZAK A NÖVÉNYTERMESZTÉSBEN

HIDROPÓNIA HÁZILAG

Mi magunk is több prototípust, rengeteg variációt készítettünk, mire megalkottuk a tökéletes,
komplex hidropóniás rendszert. Az ízig-vérig magyar fejlesztésű és gyártású berendezés
könnyen összeszerelhető, kis helyen elfér, mégis sok  növényt tudsz vele termelni,
gyakorlatilag önműködő és bármely kiskert vagy helyiség hasznos és praktikus dísze.

FELEJTSD EL A KÍSÉRLETEZÉST - MI MEGTETTÜK
HELYETTED!

2015 2018 2019 2021



A hagyományos balkonkertészetben a vízszintes elrendezés
számos problémát okoz, ezt lehet, hogy te magad is tapasztaltad
már. Mi is így kezdtük, de őszintén szólva hamar rájöttünk, hogy a
földdel teli ládák elhelyezése, öntözése, gondozása nem
egyszerű feladat. 
   Erre a problémára találtuk ki a földmentes technológia
használatát, majd a függőleges elrendezést, ami hihetetlenül
praktikus. Ugyanakkora mennyiségű élelmiszer megtermeléséhez a
toronyszerű rendszer sokkal kevesebb helyet igényel, mint a
vízszintes megoldások. Így, ha neked is kevés hely áll
rendelkezésedre, de bőséges termésre vágysz, akkor ezt a
megoldást javasoljuk. A mi módszerünkkel tetszőlegesen 1, 2 vagy
akár 5, 7, sőt 10 szint is egymásra helyezhető, ezáltal egyetlen
négyzetméternyi területen akár 50-70, sőt 100 növény
termelhető. A vertikális termeléssel rengeteg helyet lehet spórolni,
főleg a nagyobb, zsúfoltabb városokban. Tökéletes kis terekhez,
például erkélyekre, teraszokra, de háztetőkön is ideális megoldás
a városi kertészeknek. Ötletek a vertikális termeléshez! 
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Ha van gyermeked, vond be őt is a termesztésbe! Meglátod nagyon
fogja élvezni! Egy érdeklődő, mindenre nyitott kisgyermek számára
a kertészkedés igazi örömforrás. Élményekkel teli módon
tanulja meg, hogyan lesz egy magból csíra, majd palánta, végül az
a növény, amelyet elfogyaszt. Ez a fajta növénytermesztés a kicsik
és nagyok számára is izgalmas, lehetőség  az értékes  közös
családi programra, a gyermek szemléletformálására és egyben
szórakoztató is: már az első lépésektől, azaz a berendezés össze-
szerelésétől kezdve. 
A legószerű, mozgatható elemekből álló rendszert nagyon
gyorsan fel lehet állítani.                  Nézd meg az összeszerelést itt. 
    
Amikor például a debreceni Szivárvány Óvodában állítottunk fel egy
kisebb, 5 szintes berendezést,  az ovisok nagyon lelkesen
segítettek a berendezés felépítésében és a magok elvetésében. 
(ők láthatók  a bal oldali, két alsó fotón) 
A rendszerben növekvő növények ki- és behelyezhetőek,
cserélhetőek. Akár szintenként más és más növényeket lehet
termeszteni. 

HOGYAN TERMELJ SOK NÖVÉNYT, KIS HELYEN? 
A helyhiány mostantól nem jelenthet gondot. Ha van egy négyzetméternyi
területed, máris nyert ügyed van. Indulhat a szórakoztató kertészkedés!

ÉLJÜNK EGÉSZSÉGESEN EGY CSEPPET! 

ÉLMÉNY AZ EGÉSZ CSALÁDNAK - TERMELJ, TANULJ, NEVESS!

https://www.youtube.com/watch?v=RwtWRNuI-9k&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=RwtWRNuI-9k&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=w_4IfhaMypw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=w_4IfhaMypw&feature=emb_logo


Ha először kísérletezel hidropóniás növénytermesztéssel, az a legbiztosabb, ha valamilyen
fűszernövényt, vagy salátamagot választasz. A Green Drops hidropóniás torony ideális
például bazsalikom, rozmaring, majoranna, oregano, kakukkfű, zsálya, menta, citromfű,
snidling, koriander, petrezselyem és további fűszernövények termesztésére. 

Bátran megpróbálkozhatsz a magról nevelt saláták, paradicsom vagy paprika termesztésével
is, a siker szinte borítékolható. Bármelyik növény mellett is döntesz: első lépésként válassz
megbízható helyről származó, minőségi, GMO mentes vetőmagokat! A vízkultúrás
növénytermesztés lényege, hogy maximálisan földmentes, így előnevelt, piacokon kapható
földlabdás palántákat semmiképpen ne használj.  

Így maximálisan kontrollálható a növények egészséges, növényvédőszer-mentes
fejlődése már a legelső lépéstől kezdve. A mi esetünkben a magocskák  „táptalaja” egy
speciális, tápoldatos vízbe áztatott kőzetgyapot, amit egy úgynevezett propagátorban
helyezünk el. Ez olyan, mint egy pici üvegház, vagy fóliasátor: ebben csíráznak ki a magok. Az
első hajtások és kis gyökerek megjelenése után egy-két hét alatt a kis palánták akkorára
nőnek, hogy át lehet ültetni őket a hidropóniás rendszerbe, ahol tovább fejlődnek. 
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VÁROSI KERTÉSZET MESTERFOKON

AZ ELSŐ LÉPÉSEK - MAGBÓL PALÁNTA! 
A hidropóniás rendszerben nevelt növények egyik nagy előnye, hogy a
csíráztatástól kezdve nyomon követheted a növény fejlődését. Így a
bizonytalan eredetű palántákkal szemben a saját nevelésűek esetében
pontosan tudni fogod, hogy milyen tápanyagokat kaptak fejlődő ételeid.

MILYEN MAGOKAT CSÍRÁZTASS?

A teljes folyamatról készítettünk egy videót, amelyet a YouTube csatornánkon tudsz
megnézni!

https://youtu.be/1rnGyf0bjh0
https://youtu.be/1rnGyf0bjh0
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A VÁROSI KERTÉSZEK KEDVENC NÖVÉNYEI 
Avagy milyen növényeket termeszthetsz hidropóniával? 

Salátafélék közül pl. tépősalátát, rukkolát, madársalátát, lollo rosso, lollo verde
salátákat.

Fűszernövényeket: bazsalikom, rozmaring, majoranna, oregano, kakukkfű, zsálya,
menta, citromfű, snidling, koriander, petrezselyem. 

Zöldségek: mángold, sóska, spenót, uborka, padlizsán, paradicsom, paprika, (pl.
jalapeno) cékla, brokkoli, bab, karfiol, karalábé, retek, borsó.

Friss zamatos epret is nevelhetsz, valamint gyógynövényeket és virágokat is.
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BŐSÉGES TERMÉST SZERETNÉL? 
SEMMI AKADÁLYA!
Ha a kertészkedés  föld nélküli módját választod, készülj
fel a meglepően gazdag  termésre. Hidropóniával
ugyanis a növények akár háromszor gyorsabban
növekedhetnek, és  átlagosan akár 30%-kal bőségesebb
termést kaphatsz. Mi ezt úgy érjük el, hogy
berendezésünkkel  folyamatosan ideális körülményeket
biztosítunk a növényeknek. A gyökérzónába célzottan,
oldott formában juttatott tápanyagok révén a növények
pontosan azt kapják, amire szükségük van. Így nem kell a
növényeknek energiát fordítaniuk a szerves anyagok
lebontására, valamint az oxigénben gazdag környezetben
szemmel láthatóan is dúsabb, egészségesebb a gyökérzet. 
Ha a természetben is minden feltétel ideális, akkor ott is
kiváló termést kaphatunk, de sajnos erről sokkal
összetettebb és nehezebb gondoskodni, mint a hidropónia
esetében. A föld minősége, az időjárás változékonysága,
és a kártevők is kockáztatják a végeredmény sikerességét. 
A hidropónia esetében ilyen veszélyek nincsenek!
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EGÉSZSÉGES, TÁPANYAGBAN GAZDAG
A kellő mennyiségű zöldség- és gyümölcsfogyasztás
elengedhetetlen az egészséghez. A permetezett,
tartósítószereket tartalmazó, sok esetben import
növények viszont sok méregenyagot tartalmazhatnak. 
A saját termelés megnyugtatóbb választás. 
A hidropóniával növényvédőszerek nélkül lehetséges
akár annyira egészséges növényeket termeszteni, hogy
azok saját magukat is képesek legyenek megvédeni a
kártevők és a betegségek ellen.

A növények az innovatív kialakítású
rendszernek köszönhetően minden olyan
tápanyagot megkapnak, ami szükséges
ahhoz, hogy megfelelően növekedjenek,
termést hozzanak, és csodás ízük legyen.

Természetesen, ha nem az előírás szerint adagolod a
tápoldatot, a növény nem kap elég fényt, vagy túl korán
szeded le a termést, akkor ne számíts ízletes ételekre.
Ha azonban megfelelő mennyiségű és minőségű
tápoldatot használsz: a növények meghálálják. Kiváló
minőségű, szép és ízletes, tápláló salátákat,
zöldségeket és gyümölcsöket fogyaszthatsz. A
berendezést úgy fejlesztettük ki, hogy csatlakoztatni
lehessen hozzá egy speciális LED lámpákból álló 
mesterséges kiegészítő világítást, ami remekül kielégíti
a növények fényigényét, ha beltérben termelsz. 
A téliesítés révén a berendezés bármely évszakban
használható. A hidropóniával egyébként ott is
egészséges, tápanyagban gazdag növények
termeszthetőek, ahol a talaj erre már alkalmatlan, hiszen
napjainkban már épp a rossz minőségű talajban termő
növények tápanyagtartalmát kérdőjelezik meg a
szakemberek. Mindemellett sok esetben ezeket a
növényeket, vagy magát a földet valamilyen vegyszerrel
kezelik.

GAZDAG TERMÉS KÖNNYEDÉN ÉS KÖRNYEZETTUDATOSAN

https://www.youtube.com/watch?v=NhzLx10RioQ&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=NhzLx10RioQ&t=5s


TERMELJ OKOSAN ÉS VÍZTAKARÉKOSAN
Amikor valaki úgy dönt, hogy saját konyhakertet alakít ki és otthon termeli meg a táplálékainak
egy részét, akkor általában nagy lelkesedéssel fog hozzá a feladathoz és ez így van jól!
Elképzeli, hogy csak leszakítja a friss, zamatos, saját nevelésű paradicsomot  a reggelihez, a
friss bazsalikomot a spagettihez, vagy az élénkzöld, roppanós rukkolát és lollo rossot a
vacsorának szánt salátához. Ilyenkor nem gondolunk azokra a feladatokra, ami a
kertészkedéssel jár. Pedig érdemes megfontolni, mennyi időt kell majd locsolással tölteni, ez
hány liter vizet emészt fel, hány órába telik majd gondoskodni a növényekről....stb. 

     A sikeres kertészkedés titka a lelkesedés megőrzése és az, hogy élvezd (esetünkben
jóízűen fogyaszd el) a munkád gyümölcsét. Jelen esetben zöldségét, fűszernövényét is... !

Egy jól kialakított hidropóniás rendszer rendkívül gazdaságos és víztakarékos. A
rendszerekben keringő víz újrahasznosításával és többszöri felhasználásával érjük el, hogy
körülbelül 90%-kal kevesebb víz szükséges, mint a hagyományos szabadföldi termesztés
esetében.  Ezzel az okos vízgazdálkodással drasztikusan csökkenthető a vízfogyasztás. 

       Óh és természetesen locsolnod sem kell, hiszen a berendezés szivattyúja egy időzítő
segítségével pont úgy keringeti a vizet, ahogy az a növényeknek a legjobb. 
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FEJLETT TECHNOLÓGIA, MAGYAR INNOVÁCIÓ



Egy modern városi kertész gyors eredményt akar, kevés időráfordítással. A szabadföldi
termesztésnél kártevők, betegségek tizedelhetik meg a termést, gyomok keseríthetik meg az
életünket. Nos, az a szuper hírünk van, hogy a föld nélküli termesztés hatalmas
könnyebbséget jelent: a föld okozta problémák egész egyszerűen nem jelentkeznek. Egy
tökéletes  hidropóniás rendszer gyakorlatilag önműködő: a technológia természeténél fogva
nem kell locsolnod, föld hiányában a kapálással sem kell törődnöd. Nincsenek
gyomnövények, így a gyomlálásnak is búcsút inthetsz. Mivel elegendő tápanyagot kapnak a
növények, képesek megvédeni magukat a kártevőktől. Ezért permetezned sem kell. Sőt: az
időjárás viszontagságaival (jég, szárazság, viharok stb.) sem kell megküzdened.
De akkor mi lesz a teendőd? Őszintén szólva nem sok minden. A magok elszórásán,
fejlődésük figyelésén, majd a palánták rendszerbe helyezésén kívül a Green Drops hidropóniás
berendezés szinte önműködő, csak minimális odafigyelést igényel. 

Bár nincs sok tennivaló, azért ne gondold, hogy a
berendezésünk egy varázskalap, amiből egymás után
lehet kivenni a kívánt falatokat! Természetesen minimális
időt, energiát és munkát a Green Drops termelőtorony
alkalmazásakor is szükséges befektetned a sikeres
eredmények eléréséhez. Ajánlott minden nap 5-10
percet rászánni az üzemeltetési feladatokra.  
Tapasztalataink szerint a heti feladatokat érdemes
felosztani kisebb részfeladatokra. A gyerekeknek is
adhatsz önállóan elvégezhető munkákat: például a kicsik
ellenőrizhetik a víztartály szintjét, a nagyobbakra pedig
már rá lehet bízni az elfogyasztott növények cseréjét a
propagátorból, a még nagyobbak akár a vízminőség
műszeres ellenőrzését is elvégezhetik.
Meglátod, örömmel fogják csinálni a rájuk bízott
részfeladatokat, azt pedig garantáljuk, hogy senki  nem
fog megizzadni a nehéz fizikai munkától: itt nincs
ásózás, gereblyézés, kapálás, gyomlálás stb.

SZÉTFESZÍT A MILLIÓ FELADAT ÉS MÉG A
NÖVÉNYEKRE IS FIGYELJ? DEHOGY! 

GREEN DROPS FARM 12

Napi és heti teendők    

WWW.GREENDROPSFARM.COM
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Ha Green Drops hidropóniás szettel (!) vágsz bele a kertészkedésbe, akkor ez
tartalmaz minden olyan extra kiegészítőt, ami a kezdéshez szükséges. Viszont,
ha csak berendezést választasz, vagy már régebbi felhasználóként kifogytál a
magokból, kőzetgyapotkockákból vagy más növényeket is szeretnél kipróbálni,
akkor először is ezeket kell beszerezni a vetéshez.

1. "BABY" PALÁNTÁK GONDOZÁSA

Napi feladat, hogy fokozottan figyelj a propagátorban nevelkedő növényekre. Csak
néhány perc, de fontos, hogy ellenőrizd a megfelelő környezeti adottságokat, hiszen a
magokból éledező kis palánták olyanok, mint a kisbabák: még nagyon sérülékenyek!
Ezért figyeld és ne hagyd őket kiszáradni. A tűző nap sem előnyös számukra.

2. ELFOGYASZTOTT NÖVÉNYEK PÓTLÁSA 

A Green Drops toronyból kivett és elfogyasztott növények helyére új palántákat kell
elhelyezni - ezt szintén érdemes naponta megtenni, vagy amilyen ütemben fogynak a
növényeid. Ajánljuk, hogy az utánpótlás biztosítása érdekében folyamatosan nevelj új
palántákat a propagátorban. Ezáltal az elfogyasztott növényeket mindig ki tudod cserélni a
berendezésben. Sőt: akár azokkal a személyekkel is lehet cserélgetni, akik ugyanezt a
rendszert használják a termeléshez.

3. VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE

Az elhelyezéstől, időjárástól függően minimum hetente, de ha igényli a rendszer, akár
sűrűbben is ajánlott a víztartály teljes feltöltése. Viszont, jó ha tudod! A tapasztalataink
alapján átlagos szobahőmérsékleten a nagy tartályos ( 90l ) berendezést akár 2 hétre is
nyugodtan magára lehet hagyni, ha teljesen fel van töltve vízzel! Tehát nyugodj meg, bátran
elmehetsz nyaralni, nem kell magaddal vinni a repülőn! Egy kis víztartályos ( 40 l) torony
viszont utántöltés nélkül legfeljebb egy hétig hagyható magára. 

A magok vetéséről, előkészítéséről találsz egy részletes videót 
a YouTube csatornánkon.

NÉZZÜK VÉGIG, MILYEN MINIMÁLIS, DE RENDSZERES MUNKÁK
VÁRNAK RÁD: 

GAZDAG TERMÉS KÖNNYEDÉN ÉS KÖRNYEZETTUDATOSAN

Nézd meg, milyen vizet használj
hidropóniához? 

https://youtu.be/1rnGyf0bjh0
https://youtu.be/1rnGyf0bjh0
https://youtu.be/1rnGyf0bjh0
https://youtu.be/1rnGyf0bjh0
https://youtu.be/1rnGyf0bjh0
https://www.youtube.com/watch?v=D3TqEIfzzUM&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=D3TqEIfzzUM&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=D3TqEIfzzUM&t=21s


- Természetesen az ebédedet és a vacsorádat is
kiegészítheted a saját termesztésű különleges
növényekkel. Gondolunk itt az ízletes fűszernövényekre,
ehető virágokra, mikrozöldekre, saláta és
káposztafélékre.

- A nap zárásaként egy finom koktél is jobban esik egy
csokor saját mentalevél ízesítésével.

4. A VÍZ MINŐSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE 

A víztartály rendszeres utántöltését követően van még egy plusz feladat: a tápoldatos és a
friss víz elegyedése után a vízminőség vizsgálata és a tápoldat mennyiségének utántöltése
az adagolási táblázat szerint. Ha nem megfelelő a víz pH értéke, akkor azt is be kell állítani az
ideális értékre. 

5. VÍZCSERE A TELJES RENDSZERBEN 

Ajánlott a tápoldat minőségétől függően 3-4 havonta az egész rendszer vizét lecserélni! Ha
kinti rendszert üzemeltetsz, akkor a vízcserét érdemes a téliesítéssel egy időben elvégezni.
Ennél a folyamatnál figyelj, hogy ne maradjon víz a rendszerben! ( A Green Drops
fagykárokra nem vállal garanciát, de a vízmentesen nyugodtan tárolhatod a berendezést
kültérben télen is.)

Tudtad?  A Green Drops növénytermesztő tornyot speciális kiegészítőkkel és
megfelelő téliesítéssel akár télen is használhatod. Részletekért keresd fel
weboldalunkat. 
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- Vess egy pillantást a berendezésedre, nézd körbe, 
gyönyörködj a növények fejlődésében akár meg is
simogathatod őket, vagy szedhetsz a friss, 
harmatos, ropogós levelekből, gyümölcsökből 
a reggeli szendvicsedhez, turmixodhoz. Hidd el:
értéket teremtettél  és töltődj fel energiával
egész napra!

5+1. A LEGFONTOSABB NAPI TEENDŐID 

MEGBÍZHATÓ TÁRS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDHOZ!

http://greendropsfarm.com/termekeink-2/


1. A víz pH értékének beállítása
házilag

A pontos pH érték beállítása kimondottan
fontos a hidropóniás kertészkedés esetén. E
nélkül a magok nem fognak szépen kicsírázni
és a palánták sem tudják felvenni a kellő
tápanyagot, így hiánybetegségek jelenhetnek
meg a növényeiden. A csapvíz pH értéke
általában semleges, 7-8 között van. Ezt
egyszerűen meg tudod vizsgálni egy pH
mérő eszközzel. 
Viszont amíg  az embereknek ez az érték jó,
addig a növények egy kicsit savasabb
környezetben érzik jól magukat. Ezért a
magok locsolásához használt víz pH értékét
be kell állítanod 5,5-5,8 közötti értékre,
később pedig a rendszer vízét 6-6,5-ös
értékre. (függ a termelt növénytől!)  Ha nem
megfelelő a pH érték, speciális pH mínusz és
a pH plusz folyadékokkal tudod beállítani a
pontos értéket.
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2.  Fontos mérték az EC érték

Minél több oldott anyagot tartalmaz a víz
annál jobban vezeti az áramot, ezt lehet mérni
az EC mérő két elektródája között. Az EC-
érték számos élettani folyamatra is
kihatással van, ezért fontos, hogy mindig
tudd és tartsd az ideális szintet.  Magasabb
értéknél sötétebb és zömökebb növények
fejlődnek, míg alacsonyabb érték hatására
bujább, világosabb a termés. A Green Drops
szettekben található EC mérővel könnyedén
ellenőrizheted a rendszerben keringő víz
állapotát. A palánták fejlődéséhez 500-600,
míg a nagyobb növényekhez 1000-2000
µS/cm az ideális érték. 

WWW.GREENDROPSFARM.COM

5 EXTRA TIPP            A TUTI BIZTOS SIKERÉRT!
ÍGY LESZEL A  HIDROPÓNIÁS NÖVÉNYTERMESZTÉS MESTERE!



3. Légy előrelátó és folyamatos lesz a termés!

Ahhoz, hogy mindennap tudj zöldséget, gyümölcsöt vagy fűszernövényt aratni a
rendszeredből, szükséges a rendszeresség. Minden növénynek kell egy bizonyos idő, ami
alatt a magból kifejlődik a palánta, majd megnő akkorára, hogy fogyasztható legyen. Ahhoz,
hogy az első aratás után ne álljon üresen a berendezésed, még ezelőtt minimum 2-3
héttel korábban el kell ültetned az új magokat. Ez természetesen csak az olyan
növényekre igaz, amit teljesen megeszel, - például saláta, rukkola stb.  - vagy már nem hoz
több termést pl. eper (ha nem folytontermő), koktél paradicsom stb. Egy menta,
sarkanytúka, bazsalikom, vízitoma esetén nincs ilyen probléma, mert akár több évig is
hozzák az ehető leveleket.

GREEN DROPS FARM 16

4. Találd meg a kerted tökéletes helyszínét! 

A megfelelő hely kiválasztásával a Green Drops Hidropóniás rendszer kiváló társ lehet az
egészséges életmódhoz. Keress egy 110 cm átmérőjű területet, ahol 10 méteres
körzetben van áramvételi lehetőség. Ha ez kültéren van, akkor fontos, hogy teljesen sík
legyen a talaj és ez később se változzon, illetve célszerű napos helyet választani.
Beltérben olyan helyet válassz, ahol rendszeresen lehet szellőztetni, ezzel elkerülheted a
párolgás miatti penész kialakulását. Emellett a megfelelő fény biztosítása is fontos. Erről
érdeklődj tőlünk az info@greendropsfarm.com e-mail címen, vagy a +36 20/ 327 18 65-ös
telefonszámon. 

5. Szereted  a halat? - Neveld egyszerre a
növényekkel! 

Ha a friss és egészséges növények mellett szívesen
fogyasztanál saját nevelésű halakat, akkor ez is
megoldható! Az általunk fejlesztett hidropóniás rendszer
ugyanis könnyedén átépíthető akvapóniássá. Ennek
előnye, hogy a halak ürülékét a jótékony baktériumok
átalakítják, a növények pedig ebből kapják meg a
számukra szükséges tápanyagokat. Ha van egy kerti
tavad, ahhoz is hozzá lehet építeni a berendezésünket, de
akár teljesen a nulláról is elkezdheted! Ahhoz, hogy jól
működjön ez a rendszer elengedhetetlen a baktériumok
megléte, ennek érdekében az a tuti tippünk, hogy használj
EM-BIO effektív mikroorganizmusokat. 

VÍZKULTÚRÁS TERMELÉS AZ ÉV MINDEN NAPJÁN

Ennek a beszerzéséről és használatáról szintén kérj további tájékoztatást tőlünk. Emellett
szükséged lesz még jó minőségű haltápra, halakra, szűrőközegre, jó szivattyúra és
levegőztetőre. Igen, ez így elsőre soknak tűnik, de a saját termesztésű halak fogyasztása
felbecsülhetetlen érték egészséged megőrzése vagy javítása szempontjából.

Ezeken  a helyeken tudsz hidropóniával termelni!

https://www.youtube.com/watch?v=RwtWRNuI-9k&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=RwtWRNuI-9k&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=RwtWRNuI-9k&t=1s
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AHOL MÁR TALÁLKOZHATTÁL VELÜNK...
Mint látod, a városi kertészkedés nem is olyan bonyolult és időigényes. Ráadásul az olyan
innovatív módszerekkel, mint a hidropónia, zöldebbé és egészségesebbé tehető a városi
környezet, a hidro- és akvakultúrás növénytermesztéssel Földünk egyre csökkenő tartalékait
is megkímélhetjük. Őszintén reméljük, hogy érdekes és hasznos információkkal gazdagodtál.
Ha még tovább olvasnál, akkor engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljunk néhány cikket,  
 rádió- és televíziós interjút, ami rólunk és a fejlesztésünkről szól.

VÁROSI KERTÉSZET MESTERFOKON

https://nepszava.hu/3067050_eper-a-panelban
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-02-12_15-11-00&enddate=2021-02-12_15-35-00&ch=mr1&fbclid=IwAR0aM1F8Rg_AjMH-wv04T1riPkCYfqGgY1aHaavWFlMe0KwPDInDkzweUAs
https://dehir.hu/dtv/esti-kozelkep-2021-02-16/
https://www.youtube.com/watch?v=5shXeGSWrVA&t=10s
https://youtu.be/OeKTHLnTx0w
https://hvg.hu/zhvg/20201118_belteri_kerteszkedes_hidroponia
https://nepszava.hu/3067050_eper-a-panelban
https://index.hu/techtud/2021/01/29/automatizalasan-novenytermesztesi-eljarason-dolgoznak-a-sztaki-ban/
https://magyarmezogazdasag.hu/2021/01/31/hazai-fejlesztesu-hidroponias-rendszer
https://youtu.be/OeKTHLnTx0w
https://dehir.hu/dtv/esti-kozelkep-2021-02-16/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-02-12_15-11-00&enddate=2021-02-12_15-35-00&ch=mr1&fbclid=IwAR0aM1F8Rg_AjMH-wv04T1riPkCYfqGgY1aHaavWFlMe0KwPDInDkzweUAs
https://www.youtube.com/watch?v=5shXeGSWrVA&t=10s
https://magyarmezogazdasag.hu/2021/01/31/hazai-fejlesztesu-hidroponias-rendszer
https://hvg.hu/zhvg/20201118_belteri_kerteszkedes_hidroponia
https://index.hu/techtud/2021/01/29/automatizalasan-novenytermesztesi-eljarason-dolgoznak-a-sztaki-ban/
https://nepszava.hu/3067050_eper-a-panelban
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SIKERES KERTÉSZKEDÉST KÍVÁNUNK!
Bízunk benne, hogy ebben a füzetben új nézőpontokat tudtunk adni arra vonatkozóan,
hogy eredményesen termelj, bármilyen módját is választod a kertészkedésnek. Esetleg, ha
eddig halogattad, akkor most kedvet kaptál ahhoz, hogy létrehozz egy fűszer-, vagy
konyhakertet. Látod,  van rá lehetőség, hogy kis helyen, kevés munkával és
környezettudatosan is saját növényeket termelj.  Nézz körül a weboldalunkon és válassz
különböző ( 1, 2, 5, 7 vagy 10 emeletes)  berendezéseink, komplex szettjeink  közül.   A
szettekben minden benne van, ami a kezdéshez és az eredményes termeléshez
szükséges.  
 KATTINST IDE ÉS NÉZZ SZÉT NÁLUNK:

greendropsfarm.com/termekeink/
 

Bővebb információ:
info@greendropsfarm.com 

+36 20/ 327 18 65
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Elismeréseink

https://www.facebook.com/greendropsfarm/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/greendropsfarm/
https://www.youtube.com/channel/UCc6GfiSEa3Y7jMKOzh8fg9g
http://greendropsfarm.com/
https://greendropsfarm.com/termekeink/
https://www.facebook.com/greendropsfarm/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/greendropsfarm/
https://www.youtube.com/channel/UCc6GfiSEa3Y7jMKOzh8fg9g


A díjtalan e-book szabadon terjeszthető magyar
nyelvterületen, de a fordítás nem megengedett. 
A könyv teljes terjedelmét vagy annak részleteit
sokszorosítani, fénymásolni, beszkennelni, valamint
nyilvánosan felhasználni, csak a Green Drops Fram Kft.
előzetes írásos engedélyével lehet. 

Az e-bookot kiadja: Green Drosp Farm Kft. 
Ügyvezető igazgató: Rácz Gréta
Szerkesztő, tördelés, design: Magyarosi Marianna

Bármikor írhatsz nekünk, ha kérdésed van, vagy a
könyvet sikeresen használtad: 

 
info@greendropsfarm.com 
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GREEN DROPS FARM KFT. 
Hogyan termelj több, mint 70 növényt egy négyzetméteren? 
Tippek  a sikeres városi kertészethez!  2021
 

https://www.facebook.com/greendropsfarm/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/greendropsfarm/
https://www.youtube.com/channel/UCc6GfiSEa3Y7jMKOzh8fg9g
https://www.facebook.com/greendropsfarm/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/greendropsfarm/
https://www.youtube.com/channel/UCc6GfiSEa3Y7jMKOzh8fg9g

