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TECHNOLOGIA PROJEKTOWANIA Odskocznie do nauki  
Hydroponika 

Badania nad różnymi sposobami uprawy roślin spożywczych bez gleby 
Cel: Uczniowie projektują i testują własne systemy hydroponiczne do uprawy sałat lub ziół. 
 
Akwaponika, aeroponika i hydroponika to systemy, które wykorzystują wodę do komercyjnej uprawy roślin.: 
• Hydroponika: (hydroponika substratowa) uprawa roślin bez gleby, ale w obojętnym podłożu, takim jak wełna mineralna lub żwir z napowietrzaną wodą 

pompowaną przez podłoże LUB (hydroponika roztworu) korzenie zawieszone w przepływającej pożywce, z knotem lub bez knota 
• Aeroponika: roztwór odżywczy rozpylany na korzenie 
• Akwaponika: połączenie akwakultury i hydroponiki - hodowla ryb w wodzie, która jest również wykorzystywana do uprawy roślin 
 
Aktywność: 
Uczniowie badają zalety hydroponiki w uprawie komercyjnej - na przykład 
jest czystsza (nie używa się gleby); bardziej intensywna; rośliny mogą rosnąć 
pod ziemią z oświetleniem LED (np. w starych tunelach kolejowych); rośliny 
są łatwiejsze do uprawy i dystrybucji. 
• Zróbcie prosty system knotowy DIY - bez żadnej pompy. Będzie on 

polegał na działaniu kapilarnym medium uprawowego i knota do 
zasilania korzeni.  

• Przetnij przezroczystą plastikową butelkę na pół i odwróć górną 
połowę, jak pokazano na rysunku, aby stworzyć zbiornik i komorę do 
uprawy. 

• Włóż knot - przetestuj różne rodzaje knotów w każdej butelce. 
• Wypełnij komorę uprawną podłożem - ponownie, przetestuj różne 

rodzaje podłoża w każdej butelce. 
• Posyp kilka nasion na podłoże. 
• Podlewaj od góry roztworem odżywczym - najlepiej używać wody 

filtrowanej. 
• Monitoruj pH i poziom składników odżywczych w miarę wzrostu nasion. 
 
Eksperymentowanie:  
• Przykryj dno jednej butelki folią lub czarnym plastikiem, aby ograniczyć 

wzrost glonów, pozostawiając jedną odkrytą, aby pokazać różnicę.  
Glony nie mają wpływu na tempo wzrostu, ale wyglądają nieestetycznie, a w systemach pompowych mogą zatkać instalacje. 

• Przetestuj różne substraty systemu wsparcia dla korzeni, upewnij się, że istnieją możliwości zbierania danych i analizy. 
• Eksperymentuj z różnymi poziomami pH: powinno być na poziomie około 6,5. Większość wody z kranu ma zakres około 7-8, ale twarda woda oznacza więcej 

minerałów, co sprawia, że woda jest bardziej zasadowa. Użyj roztworów pH góra/dół, aby uzyskać właściwe pH (lub sody oczyszczonej/sok z cytryny dla mniej 
niezawodnej metody).  Jeśli pH jest zbyt wysokie lub niskie, korzenie nie mogą pobierać dostępnych składników odżywczych. W prostym systemie wystarczy 
sprawdzić pH; w bardziej złożonych systemach można zmierzyć poziom składników odżywczych i zawartość minerałów. 

• Rób codziennie zdjęcia "poklatkowe", aby zarejestrować wzrost, a następnie przygotuj krótki filmik poklatkowy z rezultatami. 
 

Materiały 
• Przezroczysta plastikowa butelka 2l 
• Knoty: szmatka bawełniana, stary t-shirt, 

stara skarpeta 
• Podłoże: granulki gliny, żwir, wełna 

mineralna, perlit, nawet małe klocki 
Lego!   

• Papierki lub zestaw do badania pH  
• Nasiona: bazylii, sałaty, groszku itp.. 
 
Więcej odskoczni: 
• odskocznia do nauki: Geografia - 

pływające farmy w Bangladeszu 
• Materiały do pobrania z serwisu Pappus: 
• System hydroponiczny RHS 
• Uprawa roślin w hydroponice 
• Urządzenie samonawadniające z 

recyklingu 
Kluczowe słownictwo:  
Hydroponika, akwaponika, aeroponika 
Podłoże, knot, działanie kapilarne 
 
Kryteria sukcesu 
ü Potrafię wyjaśnić, w jaki sposób 

technologia, taka jak hydroponika, 
może wpłynąć na rolnictwo, życie 
codzienne i świat. 

 


