ECO-HORTAS
KIT DE PAREDE HNP48

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 de 30W, 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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