ÖSSZESZERELÉSI ÉS
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

WWW.GREENDROPSFARM.COM

A 1,2,5,7 ÉS 10 SZINTES GREEN DROPS
HIDROPÓNIKUS SZETTEKHEZ

Green Drops Farm Kft.

VIDEÓS segítséggel!

A GREEN DROPS 90 L-ES NÖVÉNYTERMESZTŐ SZETTEK TARTALMA:
BASIC

SINGLE

FAMILY

FAMILY XXL

1 db 2 szintes
Green Drops Hidropóniás
berendezés

1 db 5 szintes
Green Drops Hidropóniás
berendezés

1 db 7 szintes
Green Drops Hidropóniás
berendezés

1 db 10 szintes
Green Drops Hidropóniás
berendezés

20 növényhellyel

50 növényhellyel

70 növényhellyel

100 növényhellyel

1 db 90 literes tartály és
kiegészítő tartozékai

1 db 90 literes tartály és
kiegészítő tartozékai

1 db 90 literes tartály és
kiegészítő tartozékai

1 db 90 literes tartály és
kiegészítő tartozékai

20 db hidropóniás kosár

50 db hidropóniás kosár

70 db hidropóniás kosár

100 db hidropóniás kosár

1000 l/h-ás 230 V-os
vízkeringtető szivattyú

1000 l/h-ás 230 V-os
vízkeringtető szivattyú

1000 l/h-ás 230 V-os
vízkeringtető szivattyú

2000 l/h-ás 230 V-os
vízkeringtető szivattyú

20 db kőzetgyapot kocka

50 db kőzetgyapot kocka

70 db kőzetgyapot kocka

100 db kőzetgyapot kocka

20 db kőzetgyapot cikkely

20 db kőzetgyapot cikkely 20 db kőzetgyapot cikkely

20 db kőzetgyapot cikkely

20 db mikrozöldtermelő
tálca

20 db mikrozöldtermelő
tálca

20 db mikrozöldtermelő
tálca

20 db mikrozöldtermelő
tálca

1 db kezdő középelem

1 db kezdő középelem

1 db kezdő középelem

1 db kezdő középelem

1 db középelem

4db középelem

6 db középelem

9 db középelem

1 db felső vízelosztó elem

1 db felső vízelosztó elem

1 db felső vízelosztó elem

1 db felső vízelosztó elem

1 l BioNova Hydro/AeroSuperMix tápoldat

1 l BioNova Hydro/AeroSuperMix tápoldat

1 L BioNova Hydro/AeroSuperMix tápoldat

1 L BioNova Hydro/AeroSuperMix tápoldat

1 l BioNova pH-

1 l BioNova pH-

1 l BioNova pH-

1 l BioNova pH-

1 l vermiculite

1 l vermiculite

1 l vermiculite

1 l vermiculite

1 db EC és 1 db pH
mérésre
alkalmas eszköz

1 db EC és 1 db pH
mérésre
alkalmas eszköz

1 db EC és 1 db pH
mérésre
alkalmas eszköz

1 db EC és 1 db pH
mérésre
alkalmas eszköz

1 db propagátor

1 db propagátor

1 db propagátor

1 db propagátor

1 db analóg időzítő

1 db analóg időzítő

1 db analóg időzítő

1 db analóg időzítő

MÉRETEK ÉS HELYIGÉNY:
Basic

Single

Family

Magasság:
70 cm
115 cm
145 cm
Minden szett szélessége 100 cm, mélysége 100 cm.

Family XXL

190 cm

A berendezések minimális helyigénye magasságtól függően egy 85, 130, 160, 205 cm
magas és 110 cm átmérőjű terület.

A GREEN DROPS 40 L-ES NÖVÉNYTERMESZTŐ SZETTEK TARTALMA:
Easy

BASIC Mini

1 db 1 szintes
1 db 2 szintes
Green Drops
Green Drops Hidropóniás
Hidropóniás berendezés
berendezés

SINGLE Mini

FAMILY Mini

FAMILY XXL Mini

1 db 5 szintes
Green Drops Hidropóniás
berendezés

1 db 7 szintes
Green Drops Hidropóniás
berendezés

1 db 10 szintes
Green Drops Hidropóniás
berendezés

10 növényhellyel

20 növényhellyel

50 növényhellyel

70 növényhellyel

100 növényhellyel

1 db 40 literes tartály és
kiegészítő tartozékai

1 db 40 literes tartály és
kiegészítő tartozékai

1 db 40 literes tartály és
kiegészítő tartozékai

1 db 40 literes tartály és
kiegészítő tartozékai

1 db 40 literes tartály és
kiegészítő tartozékai

10 db hidropóniás kosár 20 db hidropóniás kosár

50 db hidropóniás kosár

70 db hidropóniás kosár

100 db hidropóniás kosár

1000 l/h-ás 230 V-os
vízkeringtető szivattyú

1000 l/h-ás 230 V-os
vízkeringtető szivattyú

2000 l/h-ás 230 V-os
vízkeringtető szivattyú

50 db kőzetgyapot kocka

70 db kőzetgyapot kocka

20 db kőzetgyapot
cikkely

20 db kőzetgyapot
cikkely

100 db kőzetgyapot
kocka
20 db kőzetgyapot cikkely

20 db mikrozöldtermelő
tálca

20 db mikrozöldtermelő
tálca

20 db mikrozöldtermelő
tálca

1 db kezdő középelem

1 db kezdő középelem

1 db kezdő középelem

1 db kezdő középelem

1 db felső vízelosztó
elem

1 db középelem

4 db középelem

6 db középelem

9 db középelem

1 db felső vízelosztó elem

1 db felső vízelosztó elem

1 db felső vízelosztó elem

1 db felső vízelosztó elem

1 l BioNova Hydro/AeroSuperMix tápoldat

1 l BioNova Hydro/AeroSuperMix tápoldat

1 l BioNova Hydro/AeroSuperMix tápoldat

1 L BioNova Hydro/AeroSuperMix tápoldat

1 L BioNova Hydro/AeroSuperMix tápoldat

1 l BioNova pH-

1 l BioNova pH-

1 l BioNova pH-

1 l BioNova pH-

1 l BioNova pH-

1 l vermiculite

1 l vermiculite

1 l vermiculite

1 l vermiculite

1 l vermiculite

1 db EC és 1 db pH
mérésre
alkalmas eszköz

1 db EC és 1 db pH
mérésre
alkalmas eszköz

1 db EC és 1 db pH
mérésre
alkalmas eszköz

1 db EC és 1 db pH
mérésre
alkalmas eszköz

1 db EC és 1 db pH
mérésre
alkalmas eszköz

1 db propagátor

1 db propagátor

1 db propagátor

1 db propagátor

1 db propagátor

1 db analóg időzítő

1 db analóg időzítő

1 db analóg időzítő

1 db analóg időzítő

1 db analóg időzítő

1000 l/h-ás 230 V-os
vízkeringtető szivattyú

1000 l/h-ás 230 V-os
vízkeringtető szivattyú

10 db kőzetgyapot kocka 20 db kőzetgyapot kocka
20 db kőzetgyapot
cikkely

20 db kőzetgyapot
cikkely

20 db mikrozöldtermelő 20 db mikrozöldtermelő
tálca
tálca
1 db kezdő középelem

MÉRETEK ÉS HELYIGÉNY:
Easy

Magasság:
30 cm

Basic Mini

45 cm

Single Mini

90 cm

Family Mini

120 cm

Family XXL Mini

165 cm

Minden szett szélessége 100 cm, mélysége 100 cm.
A berendezések minimális helyigénye magasságtól függően egy 45, 60, 105, 135, 180 cm
magas és 110 cm átmérőjű terület.

A BERENDEZÉS RÉSZEI:

1. Víztartály
2. Növényhely
3. Felső vízelosztó
elem
4. Mikrozöldtermelő
tálca
5. Központi vízelosztó
cső

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. Válassza ki azt a helyet, ahol mostantól kedvenc növényei teremnek. Akár
zárt-, akár szabadtérben helyezi el a berendezést, egy vízszintes, stabil felületet
válasszon. Javasoljuk, hogy válasszon olyan helyet, ahol a berendezést kényelmesen
körbe tudja járni, ugyanakkor mivel a torony forgatható, akár egy sarokba is be lehet
állítani. Figyeljen rá, hogy a közelben legyen dugalj, valamint lehetőség arra, hogy a
három havonta szükséges vízcserét meg tudja oldani (részleteket lásd a Tisztítás és
karbantartás fejezetnél).
Beltéri használat esetén érdemes egy világos, napsütéses
helyen felállítani és mesterséges növényvilágítással felszerelni
a berendezést. Ne felejtse: a friss, üde zöld növények a
helyiség díszei is lehetnek.
TIPP: Kiegészítő világítással maximálisan lehet
biztosítani a növények fejlődéséhez szükséges
mennyiségű és minőségű fényt. A különleges LED
lámpák olyan fényt juttatnak a növényekre, mint amit
azok a természetes napfényből is kiszűrnének. A Green
Drops Hidropónikus tornyokhoz készült kiegészítő
világítást a webshopban rendelheti meg, bővebb
információ a www.greendropsfarm.com/termekeink/
oldalon.

2. Bontsa ki a csomagot. A nagyobb csomagban találja a
hidropónikus torony szintjeit. A kisebb csomagban van a víztartály és
a hidropóniás csomag részei.

TIPP: A beredezés egyszerű és gyors
összeszereléséhez készítettünk egy részletes
videót, amit YouTube csatornánkont
tud
megtekinteni IDE kattintva, vagy a QR-kódot
beolvasva.
*A leengedő csapra már nincs szükség.

3. A központi cső és a szivattyú beszerelése: az előre összeszerelt elemet tekerje
bele a középső menetes részbe. Addig kell csavarni, amíg ez az elem teljesen rá nem
illeszkedik a középső csonkra.

4. A szürke könyökcsatlakozót rögzítse a víztartályon kialakított nyílásra és ezen
keresztül vezesse ki a szivattyú kábelét.

5. A középső távtartó csövet vezesse ki a szürke könyökcsatlakozó belső oldalán
található nyíláson át, majd dugja össze a középső csővel. Szorítsa rá a rajta lévő
menetes rögzítőelemet.

6. A világos középcsövet csatlakoztassa
a víztartályban lévő cső tetejére úgy, hogy a
rögzítő menetes elemet először lecsavarja,
majd ráhúzza a világos csőre. Ezt
csatlakoztassa a víztartályban lévő csőhöz,
majd a menetes elemet szorítsa rá.
(A 10 szintes berendezés összeszerelése
innentől bizonyos pontokon eltér!
A részleteket az oldal alján olvashatja.)

7. A középső oszlopra csúsztassa rá a kör
alakú narancssárga kezdőelemet úgy,
hogy a nyitott része nézzen felfelé. A
narancssárga kezdőelemnek 35 cm-re kell
lennie a tartály aljától.

8. A víztartályba öntsön tápoldatos vizet, a tápoldat leírásának megfelelő arányban keverve.
Ha a tartály alsó pereméig ér a víz, akkor éri el a 40/90 litert. Ekkor az is ellenőrizhető, hogy
vízszintben van-e a tartály.
TIPP: Videós segítség!

Milyen vizet használjon?

Hogyan adagolja a tápoldatot?

Az EC mérővel ellenőrizze a megfelelő tápanyagszintet (növényfüggő, de általánosságban
1500-2000 µS/cm között érdemes lennie).

9.
A
szintek
egymásra
helyezése következik.
A csomagban úgy kapja meg
az elemeket, hogy azokat
egymás után le kell emelnie és
180 fokkal átfordítva rá kell
helyeznie a víztartályra.
Figyeljen rá, hogy elsőként azt a
szintet helyezze a víztartályra,
amelynek nincs oldalpereme!

Figyelem!
A 10 emeletes berendezés esetén a középső, világos színű cső két darabból áll. Először

azt a csövet kell csatlakoztatni aminek mind a két vége ugyanolyan széles, ezután 5
szintet egymásra kell építeni. Amikor az 5. középső elemet is ráhúzta a középső csőre
akkor csatlakoztassa hozzá a másik világos színű csövet, azzal a végével ami kiszélesedik.
Ezt követően folytathatja a szintek egymásra építését.

10. Helyezze egymásra a szinteket úgy,
hogy minden szint közé kerüljön egy
szintelválasztó középelem.

11. A szinteket pattintsa össze az
oldalperemek segítségével. Ügyeljen arra,
hogy a vízelvezető nyílásokat ne zárja el.

12. A felső vízelosztó tálcát rögzítse a központi középső csőhöz. Figyeljen
rá, hogy a kivezető nyílások úgy helyezkedjenek el, hogy az alatta lévő
cikkekbe be tudják vezetni a vizet.
13. A mikrozöldtermelő tálcákkal együtt helyezze
kőzetgyapot cikkelyt a legfelső szint 20 db cikkében.

el

a

20

db

BEÜZEMELÉS

Amikor a propagátorban kifejlett palánták (kb. 5-10 cm nagyságú
levelük van és látszanak a gyökerek a kőzetgyapot kockákon) készen
állnak arra, hogy átültesse őket a hidropóniás toronyba, be kell
üzemelni a berendezést.
Dugja be a konnektorba az időzítő kapcsolót, majd ebbe pedig a
szivattyú csatlakozóját és a vízkeringtetés elindul. Innentől kezdve a
rendszer gyakorlatilag önműködő, minimális odafigyelést igényel:
javasoljuk, hogy hetente legalább egyszer ellenőrizze a növények
állapotát, a víz pH szintjét és tápanyagtartalmát (lásd később pH
mérés és EC mérő használata teszteléshez), valamint hetente pótolja
az elpárolgott vizet (részletek a Tisztítás és karbantartás fejezetnél).

NÖVÉNYTERMESZTÉS A GREEN DROPS HIDROPÓNIÁS
BERENDEZÉSSEL

1. Magvetés: a termeszteni kívánt növények
„táptalaja” a kőzetgyapot. Ezt helyezze bele a
propagátorba, majd áztassa be 5.5-5,8 pH értékű
és 500-600 μS/cm értékű tápoldatos vízbe. A
vizes kőzetgyapotba szórja bele a magokat.
Fedje le az átlátszó tetővel, így ebben a kis „mini
üvegházban” kezdenek el kicsírázni a magok.

Info: A kőzetgyapot természetes ültetőközeg, ami kiválóan alkalmas a csíráztatáshoz, és
tökéletes a hidropóniához, mivel semleges, egyszerűen használható és steril. Nincsenek
benne olyan szennyeződések, gyomnövények, amik a talajban előfordulnak, így saját
termesztésű növényei már a csírázástól kezdve egészségesek lesznek.

2. Csírázás, palánta növekedése:
Naponta
ellenőrizze
a
megfelelő
nedvességtartalmat, az ideális hőmérsékletet és
a magok fejlődését. Az első hajtások és kis
gyökerek néhány napon belül megjelennek. Ezt
követően fokozatosan emelje az öntöző víz EC
értékét 800-1000 μS/cm-ig.
TIPP: Videós segítség
Hogyan lesz a magokból
palánta? !

3. Átültetés: Növénytől függően néhány hét alatt a kis palánták 5-10 cm
nagyságúra nőnek, ekkor át lehet ültetni őket a hidropóniás rendszerbe:
válassza szét a kőzetgyapot kockákat a benne fejlődő palántákkal és helyezze
bele 1-1 hidropónikus kosárba, majd ezeket tegye a hidropóniás rendszerben
lévő növényhelyekre. Szintenként érdemes azonos fajta növényeket
termeszteni.
Figyelem! A vízkultúrás
növénytermesztés lényege, hogy maximálisan
földmentes,
így
az
előnevelt, piacokon kapható földlabdás palántákat semmiképpen ne
ültesse be a rendszerbe.

4. Növekedés a hidropóniás rendszerben
A növényeknek éppen csak a gyökere ér bele a keringő,
tápanyagban dús vízbe, de így is bőséges tápanyaghoz
és oxigénhez jutnak ahhoz, hogy erős, egészséges és
tápláló étellé fejlődjenek. Kezdetben a palántáknak
érdemes 1000 μS/cm EC értékű tápoldatos vizet
beállítani, majd ezt fokozatosan emelni a tápoldat
adagolási
táblázat
szerint.
Kutatásainknak
és
fejlesztéseinknek köszönhetően a Green Drops
Hidropóniában a növények akár háromszor gyorsabban
növekednek, mintha földben termesztenék őket,
ráadásul a hidropóniás módszer 30 százalékkal
hatékonyabb
lehet,
mint
a
hagyományos
növénytermesztés. A palánták növényfajtájától függően
1-2 hónap alatt fogyasztásra alkalmas nagyságúra
nőnek.

5. Szüretelés
Amikor a növények már megfelelő méretűek és
érettek, nincs más dolga, mint élvezni
munkájának eredményét és leszüretelni a friss
termést.
Naponta
szedhet
illatos
fűszernövényeket, friss zöldeket a reggeli
turmixhoz vagy friss salátákat egy könnyű
vacsorához.
TIPP: Annak érdekében, hogy ne maradjon
friss zöldség és fűszernövény nélkül, már
aratás előtt érdemes elszórni az újabb
magokat az következő palántákhoz. Így egy
környezetbarát és fenntartható körforgást
hozhatunk
létre
saját
hidropóniás
„kiskertünkben”

A torony tetejére helyezett kőzetgyapot cikkelyekbe
is ültethet növényeket. Ez a 70 cm átmérőjű
termőterület
ideális
például
mikrozöldek
termesztésére. Javasoljuk, hogy a cikkelyeket
vízpermetezővel tartsa nedvesen.

Figyelem!
A rendszervíz cseréje már nem a leeresztő csappal, hanem csővel történik, bővebb információ
a folyamatról itt található.

az átlátszó leeresztő csövet tekerje bele a vízelosztó elembe,
a cső kivezetését helyezze egy vödörbe, vagy olyan helyre, ahova a vizet szeretné kiengedni,
kapcsolja be a szivattyút, vagy ha időzítőt használ, akkor állítsa be úgy, hogy a szivattyú
pont bekapcsoljon
várja meg, amíg az összes víz kifolyik,
távolítsa el a vízleeresztő csövet,
a már jól megszokott módon töltse fel a tartályt tápoldatos vízzel.

EC MÉRŐ KALIBRÁLÁSA

– tegye a mérő eszközt a kalibráló folyadékba és kapcsolja be az
ON/OFF gombbal
– tartsa lenyomva a SHIFT gombot 3 másodpercig, hogy a kijelzőn a
hőmérséklet mutató részen megjelenjen a CAL szó
– engedje el a SHIFT gombot
– ha a mérőeszköz kijelzőjén az EC értéke kisebb, mint a kalibráló
folyadék EC értéke akkor a SHIFT gombot addig nyomogassa amíg a
két érték meg nem egyezik
– ha a mérőeszköz kijelzőjén az EC értéke nagyobb, mint a kalibráló
folyadék EC értéke akkor a HOLD gombot addig nyomogassa amíg a
két érték meg nem egyezik
– amikor a kívánt érték megjelenik a kijelzőn, újra tartsa lenyomva a
SHIFT gombot 3 másodpercig és ekkor a CAL szó helyén újra a
hőmérséklet értékének kell megjelennie
– A kalibráció kész.
EC MÉRŐ HASZNÁLATA

A készülékkel ellenőrizheti a víz tápanyagtartalmát. Az On/Off
gombbal kapcsolja be a készüléket, figyeljen arra, hogy a felső sorban
az "EC" felirat szerepeljen, az alsó szám mellett pedig a "°C" felirat.
Ezután helyezze a tápoldatos vízbe addig, hogy az elektródák teljesen
érjenek a vízbe. Az ideális EC érték a magvetés során 500-800, majd,
amikor a növény kicsírázott és a gyökere már túl nőtt a
kőzetgyapoton, 800-1.000 között van. A toronyban már 1.800-2.000-s
érték az ideális.
A készülék a mérés során a víz hőmérsékletét is jelzi. Ideális
hőmérséklete: 20-22 Celsius fok.

PH MÉRŐ KALIBRÁLÁSA

Az alapcsomagban található eszközt első használat előtt be kell
kalibrálni a készülék használati útmutatója alapján. Az eszközt
helyezzük a kalibráló folyadékba. A hozzájáró csavarhúzót tegyük
az eszközön található lyukba és addig tekerjük, amíg a kijelzőn 7.01
nem jelenik meg. Ezzel a kalibráció kész.

PH MÉRŐ HASZNÁLATA

Ellenőrizheti vele a propagátorban csírázó magvakhoz használt víz
pH szintjét, valamint a hidropóniás rendszerben keringő vizet. Ez
utóbbit legalább hetente egyszer mérje meg. Az általánosan
megfelelő érték: 5,5-5,8 pH, de ez szintén függ a termelt
növényektől.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
Vízpótlás, vízcsere: A víztartályban lévő tápoldatos vizet hetente egy kicsit pótolni kell,
ez kb. 10 liter. Ha a tartály oldalán lévő szürke könyökcsatlakozó aljáig ér a víz, az a
megfelelő mennyiség. Ha ennél kevesebb van, akkor szükséges pótolni. A rendszerben
keringő állandó vízmennyiség 3 hónapig használható, utána érdemes lecserélni, mivel
jellemzően ennyi idő alatt halmozódik fel a vízben a fel nem vett tápanyagok
mennyisége. A víz leeresztésének egyik módja az, ha a műanyag csövet csatlakoztatja a
rendszer középső tartóoszlopának vízkiömlő nyílásához. A szivattyú által keringtetett víz
így nem folyik vissza a rendszerbe, hanem a gumicsövön keresztül kivezethető a
rendszerből (szabadban a földbe, beltérben kádba, lefolyóba, vagy vödörbe). Az új, friss
tápoldatos vízmennyiséget a tartály szürke könyökcsatlakozóján keresztül tudja betölteni
a rendszerbe. A vízleeresztés másik módja lehet, ha leemeli a szinteket, így közvetlenül
hozzáfér a víztartályhoz.
Szivattyú karbantartás: Félévente érdemes megtisztítani a szivattyút. Ehhez először a
szivattyú csatlakozóját húzza ki a konnektorból! A szivattyú szürke csatlakozót tekerje le a
függőleges tartóoszlop csatlakozójáról. A fekete menetes csatlakozó elemet csavarja le.
Pattintsa szét a borítóelemet és vegye ki a benne található szivacsot és ezt többször
mossa át tiszta vízzel. A forgórészt befogadó műanyag zárófedelet elforgatva
hozzáférhetünk a forgórészhez. Ezt érdemes évente cserélni. A külső borító részeket is
pattintsa szét és kefével, szivaccsal alaposan tisztítsa meg. A szivattyú összeszerelésekor
figyeljen rá, hogy a vezetéket a kábelelvezetőbe illesszük be, úgy pattintsuk össze a borító
elemeket. Csavarja vissza a szivattyú a könyök részét, majd rögzítse a középső elemhez.
Ezután újra üzembe helyezhető a berendezés.
ÉRINTÉSVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT
Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatát a hordozható I. év. osztályú és a kettősszigetelésű villamos
berendezések esetében elvégeztük. A felülvizsgálat eredményei alapján megállapítható, hogy a
jegyzőkönyvben szereplő hordozható I. év. osztályú és a kettősszigetelésű villamos berendezések
megfelelőek. Végezetül megjegyezzük azt, hogy a vizsgálat eredményei a felülvizsgálat idején fennálló
helyzetet rögzíti érintésvédelmi szempontból.
GARANCIA
Az elektromos termékekre (szivattyúk, LED világítás, akváriumi vízmelegítő) a vásárlástól számított 1 év, a
Green Drops Farm Kft, által fejleszetett alkatrészekre (tartály, középelem, felső vízelosztó, mikrozöld tálca,
növény helyek) 3 év a garancia. A garancia érvényesítéséhez őrizze meg az eredeti számlát! Felhívjuk
figyelmét, hogy csak az általunk forgalmazott termelési eszközök, kiegészítők használata esetén érvényes a
garancia. A berendezés kültéri üzemeltetésre is alkalmas, azonban kinti használat esetén a külső
körülményekből adódó esetleges károkért felelősséget, garanciális jótállást nem vállalunk.

Örömteli kertészkedést és a sikeres termelést kívánunk!
Növénytermesztési
tippeket,
trükköket
és
javaslatokat
weboldaunkon, és közösségi csatornáinkon is talál. Ha kérdése
lenne, bátran vegyen fel velünk a kapcsolatot!
www.greendropsfarm.com
info@greendropsfarm.com
+36 20 327 1865

Green Drops

Tippek, trükkök vertikális,
hidropónikus berendezéshez
csoport

greendropsfarm

