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COMO FUNCIONA O SISTEMA DE CULTIVO NFT (NUTRIENT FILM 

TECHNIQUE} - FLUXO LAMINAR DE NUTRIENTES. 
As plantas são cultivadas em perfis específicos, acima do solo, por onde circula uma solução nutritiva composta por água pura 

e por nutrientes dissolvidos de forma equilibrada, de acordo com a necessidade de cada espécie vegetal. 

Esses perfis proporcionam o meio de sustentação para as plantas, sem necessidade de substrato. 

A solução nutritiva tem um controle rigoroso e permanente para manter as suas características. 

Essa solução fica guardada em reservatórios e é bombeada para os perfis, conforme a necessidade, retornando para o 

mesmo reservatório. 

Neste tipo de cultura hidroponica pode-se cultivar praticamente tudo na família das folhosas como por exemplo: Alface, 

Rúcula, Nabiça, Agrião, Espinafre, Salsa, Coentro, etc. 

VANTAGENS DA HIDROPONIA 
O produto final cultivado em hidroponia é de qualidade superior pois é cultivado 

em estufa protegida e limpa. 

Na hidroponia, os nutrientes são injetados, conforme a necessidade do cultivo, 

fazendo com que as plantas recebam durante todo seu ciclo de crescimento, as 

quantidades ideais de nutrientes. 

As plantas não entram em contacto com os contaminantes do solo como 

bactérias, fungos, lesmas, insectos e vermes, sendo o ataque de pragas e 

doenças quase inexistente, diminuindo ou eliminando a aplicação de fitofárma

cos e pulverizações e havendo uma maior higienização e controlo da produção. 

As plantas são mais saudáveis, pois crescem em ambiente controlado 

procurando atender as exigências da cultura. 

Por ser colhida com raiz a sobrevivência da planta hidropónica é muito maior do 

que a da cortada no solo, logo os vegetais hidropónicos duram mais na câmara 

frigorífica e fora dela. Existe maior qualidade e aceitação do produto. 

É uma tecnologia moderna e limpa e a produção faz-se durante todo o ano por 

ser um cultivo protegido. 

Alta Produtividade: um único empregado pode cuidar de mais de 10.000 plantas 

sendo que o trabalho é mais leve e mais limpo. 

A produtividade em relação ao solo aumenta em cerca de 30%, comparando com 

o mesmo número de plantas.

Não há desperdício de água e nutrientes. A economia de água em relação ao solo é de cerca de 70%, em algumas culturas

pode ir aos 95%.

Pode ser realizada em qualquer local, mesmo em solos pobres para a agricultura.

APROVEITAMENTO DA ÁREA DE PRODUÇÃO 
Atualmente o sistema NFT pode ser pode ser projectado na área de produção, em três tipos de aplicação: 

FIXO - Este sistema é todo estruturado a partir do solo Todas as bancadas para suporte da produção estão fixas ao solo e 

entre elas existirá passeios entre 60 a 80cm para colher a produção. 

Um dos inconvenientes é a área de aproveitamento da estufa que diminui pois é necessário passeios entre as bancadas 

maiores do que o sistema suspenso, para poder movimentar os carrinhos de recolha. 
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