
 Fogalom:

 A talaj nélküli termesztés egy olyan 
termesztési eljárás, melynek során a 
növények számára talaj felhasználása 
nélkül biztosítjuk a szükséges 
tápanyagokat és a vizet, egy a talajtól 
elszigetelt rendszerben.

 Elnevezés kérdése:

 Talaj nélküli, vízkultúrás, hidropóniás?

Talaj nélküli 
termesztőrendszerek

A talaj nélküli termesztés története
• Ókori előzmények?

• XVII. sz. végi kísérletek (Malpigi, Boyle, Woodward)

• XIX. sz. második fele (Sachs, Knap, Liebig)

• XX. sz. eleje - USA (Hall, Pember és Adams, Gericke –
1929, Hoagland és Arnon) 

• II. világháború, hidegháború

• 50-es, 60-as évek (1959 – Kertészeti Főiskola)

• új rendszerek, NFT 1966; aeroponica 1973; kőgyapot 
1969 

• 70-es évek – fellendülés, 80-as évek - elterjedés

• 90-es évek - környezetvédelmi szempontok

• 2000-es évek – fenntarthatóság, megjelenése sz.f.-ön

A talaj nélküli termesztés jelenlegi 
helyzete

• Világ: kb. 35.000 ha
• Európa vezet: Hollandia, Spanyolo., Lengyelo., 

Franciao., Belgium
• Más kontinenseken: Japán, Izrael, Kína, Dél-Korea, 

Kanada, USA  
• növények: paradicsom, paprika, uborka, tojásgyümölcs, 

sárgadinnye, salátafélék; gerbera, rózsa; szamóca
• szubsztrátok: ÉNY-Európa - kőzetgyapot, PUR-hab, 

kókuszrost; Dél-Európa - perlit, habkő, tufa, kőgyapot,  
kókuszrost

• Magyarország – 150 ha kőzetgyapot, 150 ha kókuszrost,
egyéb megoldások ??? ha – összesen kb. 4-500 ha?



A talaj nélküli termesztés előnyei

• talajjal kapcsolatos problémák kiküszöbölése

• jobb szabályozás → jobb növekedés → nagy 
termésátlagok és jó termésminőség

• jó hatékonyságú víz- és műtrágyafelhasználás (?)

• energia megtakarítás

A talaj nélküli termesztés 
hátrányai

• drága

• kis puffer → kis hibázási lehetőség →
szaktudás, műszaki háttér

• jó minőségű víz alapfeltétel

• szubsztrát újrafelhasználása

• lehetséges növényvédelmi problémák 

• fogyasztói ellenérzés 

Talaj nélküli termesztőrendszerek
• Folyadék alapú, szubsztrát nélküli, rendszerek 

(vízkultúra)

• Deep Flow Hydroponics/Technics (DFH/DFT)

– deep water culture

– floating hydroponics

• Nutrient Film Technique (NFT)

• (Plant Plain Hydroponics – síkvíz kultúra)

• Aeroponika – tápköd kultúra

• Ár-apály rendszerek
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Talaj nélküli termesztőrendszerek
• Szubsztrát alapú rendszerek (agregátponika)

� Tápoldat visszaforgatásának megléte alapján

– nyílt

– zárt

� Szubsztrát elhelyezésének módja alapján

– bakhátban 

– ágyakban (beton, műanyag, talajba ásott árokban)

– vékony rétegben

– konténerben, vödörben

– műanyag zsákokban

� Szubsztrát típusa alapján

Zárt és nyílt rendszer összehasonlítása 
Olaszországban

A zárt rendszerben:

– kevesebb víz (-21%), N (-35 %), P (-20%) és K (-17%) 
felhasználás

– nem tapasztaltak növekvő fertőzési nyomást a 
recirkulációnak köszönhetően

– a termésmennyiség és a termésminőség nem változott

– 5 g-mal kisebb átlagbogyótömeg

A befektetés megtérülési ideje:  2,6 év

A termesztő reakciója

– örül a víz- és műtrágyaspórolásnak, de továbbra is fél a 
fertőzési veszélytől →amíg nem kötelező, nem fog átállni

A szubsztrát fizikai 
tulajdonságai

• térfogattömeg, sűrűség
• részecskék mérete és eloszlása
• porozitás – ált. 60-90%, opt. 80-90%
• levegővel telt pórusok - ált. 10-30%, opt. 20-30%
• víztartó képesség, vízelvezető képesség –

(könnyen felvehető víz opt. 20-30%)
• tömörödéssel szembeni rezisztencia, tartós 

szerkezet
• a szervesanyag tartalom stabilitása 

(dekompozíció sebessége)



Közegek térfogattömege (kg/m3) és sűrűsége
Kókuszhulladék 40 ; 80
Kőzetgyapot 50-100
PU-hab 78
Vermikulit 80-100
Perlit 65-130
Tőzeg 80-180 
Fakéreg 100-300
Komposzt 100-400
Agyaggranulátum 280-630
Habkő 400-800
Zeolit 600-700
Tufa 800-1500
Kavics 1500
Homok 1500-1800

1120
900
900

1900-2300

2600-2650

Pórustérfogat (%)
Kőzetgyapot 92-97
PU hab (Agrofoam) 93-95
Perlit 91-97
Kókuszhulladék 86 ; 94-98
Komposzt 73-94
Fakéreg 80-82
Agyaggranulátum 80
Habkő 70-85
Tőzeg 50-95 
Tufa 60-80
Rizshéj 72
Kavics 41
Zeolit 35-50
Homok 30-45

Levegővel telt pórusok (%)
Kőzetgyapot 82

Tőzeg 30-70 

Komposzt 15-60

Agyaggranulátum 50

Kókuszhulladék 10-15 ; 70

Fakéreg 40-65

Habkő 25-40

Perlit 35-70

Homok 32

Rizshéj 25

Zeolit 10-30

Kavics 6



Raviv et al. 2002

konténer kapacitás

-10 kPa

-5 kPa

-1 kPa

könnyen felvehető víz

puffer kapacitás

Könnyen felvehető víz (%)

Perlit -37

Kókuszhulladék -35

Zeolit -34

Komposzt 10-25

Fakéreg 1-22

Agyaggranulátum 4

A szubsztrát kémiai tulajdonságai

• kationcserélő kapacitás (CEC)

• puffer kapacitás

• pH – opt. 5.5-6

0savazás, NH4/NO3 arány változtatása

• sótartalom – opt. <1 mS/cm

• C/N arány – opt. 30:1→ 20:1

• káros anyag tartalom



Kationcserélő kapacitás (meq/l)
Homok 0
Agyaggranulátum 0
Habkő 0
Kőzetgyapot 0-2
Perlit 0-6
Vermikulit 15-20
Rizshéj 30
Kókuszhulladék 15-110
Fakéreg (friss) 15-210
Tőzeg 70-400 
Komposzt 80-160
Tufa 100-600
Zeolit 800-3000

pH
Tőzeg 3,0 – 7,5
Faipari hulladék 4,5 - 7,5
Kókuszhulladék 5,2 – 7,0
Szintetikus 5,5 – 6,5
Vermikulit 6,0 – 7,0 (- 8,7) 
Homok 6,0 – 8,0
Komposzt 6,5 – 7,5
Habkő 6,3 - 7,0
Agyaggranulátum 7,0 - 8,0
Perlit 6,3 – 7,5
Rizshéj 7,7
Kőzetgyapot 6,2 - 8,0 (- 9,5)
Tufa 7,9 – 9,3

A szubsztrátok egyéb 
tulajdonságai

• ár

• elérhetőség, hozzáférhetőség 

• felhasználhatóság időtartama

• sterilitás

• sterilizálhatóság

• egyöntetűség

• termesztés utáni felhasználás lehetősége



Szubsztráttal szembeni követelmények a 
fenntartható talaj nélküli termesztésben

• 3-4 évig használható legyen

• állandóak legyenek a fizikai tulajdonságai

• gőzöléses sterilizálása lehetséges legyen

• ne szabaduljanak fel belőle káros anyagok

• újrahasznosítható (recirkulálható) legyen 

(van Os, 2001)

Szubsztrátok típusai
• ásványi eredetű anyagok

• semleges anyagok

• kőzetgyapot, üveggyapot (Grodan, 
Cutiléne, Floramin) Gy

• perlit Gy

• agyaggranulátum Gy

• homok, kavics T

• habkő T

• nem semleges anyagok

• tufa T

• vermikulit, zeolit Gy

• Szintetikus anyagok

• poliuretán (pl. Agrofoam)

• polisztirol

• fenol-gyanta (Duroplast), karbamid-
formaldehid (Hygromull), poliészter

• Szerves eredetű anyagok

• tőzeg

• kókuszrost

• fűrészpor, farost, fakéreg 

• komposztok

• rizshéj 


