
La Hidroponia es pot resumir com la tècnica per cultivar plantes sense terra, enaigua que conté nutrients dissolts. Bàsicament s’ha demantenir la solució

nutrient oxigenada, a una temperatura adequada, i s’ha de proporcionar a les plantesels nutrients que necessiten.Existeixen sistemes oberts, alliberen la
solució nutrient al sòl, i sistemes tancats, reutilitzen la soluciónutrient.
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Inundació i Drenatge Pel∙lícula nutrient (NFT) Deep Water Culture Sistema Aere‐hidropònic

S’utilitza per plantes petites i de ràpida col∙lecció, talscom enciams.A les següents figures
s’observen les disposicionstípiques.

Aquest sistema està destinat a fer
créixer plantes de majors dimensions
que les del sistema NFT, com per
exemple tomaqueres opebroteres.
Un sistema de irrigació per degoteig
proveeix els nutrients a cada planta
individualment. S’aplica un 15%‐20%
d’excés de solució nutrient en cada rec
per assegurar una lixiviació dels
minerals als blocs de llana de roca.
Tota solució lixiviada dels blocs és
portada a un tanc d’emmagatzematge
on és  acondicionada per ser
reutilitzada.

1. El procés comença remullant bé la 
llana de roca abans de germinar les 
llavors. Normalment es fa amb una 
solució nutrient diluïda fins que les 
primeres fulles broten. 2‐3 setmanes.

2. El planter és
després trasplantat a 
blocs de llana de roca 

més grans.

3. Per optimitzar l’espai al 
màxim es planten dos 

tomaqueres per cada bloc de 
llana de roca a una distància 

de 75 cm.

4. Es bifurquen les plantes per 
tal d’augmentar la densitat de 
brots per metre quadrat. 

Passant de 1,65 brots/m2 a 3,3 
brots/m2.

5. Per limitar el creixement 
vertical s’enrotllen les tiges al 
voltant de la base. D’aquesta 
manera també s’afavoreix una 

bona aeració.

6. Finalment es recol∙lecten i 
empaqueten els tomàquets en 
caixes per tal de distribuir‐los.

Els avenços tecnològics han permès que la hidroponia permeti arribar a optimitzar una porció de terreny fins a
límits que el cultiu convencional no podria arribar a plantejar‐se. Altrament, la hidroponia no solament aporta

aquesta vessant de cultiusmassius en espais limitat, sinó que ofereix la tècnica de poder cultivar en llocs on seria

totalment omolt difícil d’altre manera. Per tant, és molt probable que per la tendència que està seguint l’espècie
humana a la terra, la hidroponia vagi guanyant més importància amb el pas dels anys i lesmillores de la tècnica.
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