ECO-HORTAS
KIT HN60/20

KIT HN28/20

KIT HN45/20

A cultura hidropónica de hortícolas, é o processo através do qual, as plantas desenvolvem o sistema radicular em água corrente,
que leva dissolvidos os nutrientes de que necessitam para o seu desenvolvimento normal e equilibrado.
Uma pequena bomba submersível, ligada a um temporizador, faz circular a água/nutrientes entre o depósito e os tubos hidropónicos em intervalos de
15 minutos (15 minutos a trabalhar - 15 minutos parada durante o dia).
As plantas são adquiridas num viveiro ou numa loja de plantas com um tamanho aproximado de 5cm de altura, são colocadas nos furos dos tubos
hidropónicos, em vasos de rede ou diretamente sobre a água. A água/nutrientes deve ser mudada de 15 em 15 dias e poderá haver necessidade de
acrescentar a água antes de ocorrer a sua substituição.
Este sistema de cultivo é também conhecido pela sigla NFT (Nutrient Film Technique). São-lhe reconhecidas enormes vantagens, começando pelo facto
de ser feito com ausência de terra. É um tipo de cultivo elevado do solo, conferindo ás plantas uma maior higiene e qualidade, conseguidas através
do controle dos nutrientes e da água tratada utilizada. A economia de água, comparativamente com o sistema de terra, é outra importante vantagem,
sendo superior a 70%. Acresce ainda, a ergonomia no manuseamento (está de pé a cuidar da sua horta), a ausência de pragas e infestantes, a
maior e mais rápida produção, e ainda, e mais importante, a sua horta pode estar em sua casa, junto a uma janela, na varanda, no terraço ou no
jardim.
Os kits hidropónicos são comercializados com todos os meios necessários para funcionarem após a montagem, só tem que adquirir as plantas que mais
gosta, para começar, alfaces, espinafres, couves, brócolos, agrião, alho francês, salsa, rúcula, etc.
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CULTIVO DE PLANTAS . HIDROPONIA DOMÉSTICA

KIT HN64/20
O KIT HN64/20 é composto por 4 tubos hidropónicos de dois metros, permitindo
cultivar 60 plantas em simultâneo. O Kit HN48/20 é indicado para espaços mais
estreitos, junto a uma janela por exemplo, e permite cultivar 45 plantas. Para espaços curtos, idealizámos o kit HN28/20 que permite cultivar 28 plantas. Cada um dos
kits é comercializado dentro de um tubo de cartão com 1,2 metros, com duas partes
iguais, que servirão como depósito de nutrientes, depois de revestidos com os sacos
de plástico que fazem parte destes kits.
Estes kits podem ser colocados junto a
uma janela, numa varanda ou numa
marquise. O importante é que apanhem
luz e sol, e que o espaço seja ventilado.

245€
(IVA Incl.)

235€
(IVA Incl.)

225€
(IVA Incl.)

Na Varanda ou na marquise...

junto à janela...

KIT HN64/20E

KIT HN 48/20

KIT HN 32/20

KIT HN 64/20

KIT HN256/20E
…

no Terraço ou
no Jardim.

985€
(IVA Incl.)

485€
(IVA Incl.)

O KIT HN64/20E é em tudo igual ao HN64/20, mas neste caso inclui uma
estufa doméstica nas dimensões 3x2x2m, com 3 janelas de ventilação de
cada lado e uma porta. Poderá colocá-lo no terraço, no jardim, ou noutro
local que comporte as medidas da estufa. Este kit é composto por duas
embalagens. Um tubo de cartão com 1,2 metros que contêm o kit hidropónico e uma caixa de cartão com a estufa doméstica.

O KIT HN256/20E foi pensado para pessoas ou
comunidades que gostam de cultivar os seus próprios
legumes, mas que não têm muito espaço nem podem
gastar muita água. Permite cultivar ao mesmo tempo
256 plantas. É constituído por 8 tubos hidropónicos de 4 metros,
sistema de drenagem e alimentação de água.
Este kit é composto por 3 embalagens. Dois tubo de cartão de 1,2m
com o kit hidropónico, uma caixa de cartão com a estufa de
6x3x2m e um depósito de água para 210 litros.

