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Üvegházak hazai helyzete

• Az elmúlt tíz évben négyszeresére, 
25-ről 100 hektárra nőtt az üvegházi 
paradicsomtermesztés területe 
Magyarországon.

• Kormány mintegy ezer hektárral 
növelné a fóliasátrak és az üvegházak 
területét a következő években
• mintegy 230 ezer tonnával több zöldség 

kerülhetne ki a magyar gazdaságokból.  

• Geotermális rendszerek újbóli 
fellendülése (Győr, Tura, 
Veresegyháza, Csongrád…)



Üvegházak hazai helyzete

• TRENDEK:
• blokkosított megoldások egyre 
nagyobb szerepe
• vápamagasság folyamatos növelése 
(paradicsom)
• minél teljesebb körű automatizálás
• környezeti tényezők minél jobb 
szabályozása (→ teljesen zárt „növény 
gyárak”)
• fenntartható termesztés iránti igény 
→ energiatakarékosság és 
környezetvédelem előtérbe kerülése

• Fényszabályozás
• pótmegvilágítás – elsősorban HPS 
rendszerek
• fényvisszaverő (reflektív) talajtakaró 
fóliák alkalmazása
• takaróanyag befestése
• árnyékoló ernyő – belső vagy külső?

• korszerűsítési pályázatok –
(pl. 2016-ban 
• automatizált üvegház 35-40e.Ft/m2

• blokkrendszerű fóliaház 20-25e.Ft/m2

• pótmegvilágítás 12e Ft/m2



A talaj nélküli termesztés jelenlegi helyzete 

• Világ: kb. 35.000 ha 

• Európa vezet: Hollandia, Spanyolo., Lengyelo., Franciao., Belgium 

• Más kontinenseken: Japán, Izrael, Kína, Dél-Korea, Kanada, USA 

• növények: paradicsom, paprika, uborka, tojásgyümölcs, sárgadinnye, 
salátafélék; gerbera, rózsa; szamóca 

• szubsztrátok: ÉNY-Európa - kőzetgyapot, PUR-hab, kókuszrost; Dél-
Európa - perlit, habkő, tufa, kőgyapot, kókuszrost 

• Magyarország – 150 ha kőzetgyapot, 150 ha kókuszrost, egyéb 
megoldások ??? ha – összesen kb. 4-500 ha?



LED rendszerek és HPS rendszer 
összehasonlítása

• 1,5 méter x 2 méter fehér falú boxban (zártan), 

• 10 órás napi megvilágítással

• HPS rendszer
• OSRAM NAV-T Super 400 W lámpa 50x50 reflektorral
• Trafó 400W 
• Növény és lámpa közötti távolság 1 méter
• 30 cserép
• 2 naponta öntözés
• Klíma rendszerrel

• LED rendszer
• Philips GreenPower LED (minden kiegészítő egyben) 
• Klíma rendszer nélkül



LED rendszerek és HPS rendszer 
összehasonlítása

• A HPS rendszernél nagy hőtöbblet 

klíma rendszer szükséges

• Míg a bekerülési költség szintjén 
10 % különbség volt, addig a 
fogyasztás több mint harmadára 
esik

*38 Ft/kWh villamosenergia átlagárral számolva

HPS rendszer LED rendszer

Beruházási költség (Ft) 85800 92400

Villamos energia fogyasztás (Ft)* 25080 7300



LED rendszerek kertészeti előnyei

• Spektrális és fényerő 
szabályozás

• Időbeli állíthatóság

• Pulzáltathatóság

• FAR RED

• UV-A
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Összehasonlított LED rendszerek

• LED sztringek

• Egyedi LED lámpák

• Nagyteljesítményű LED panelek



LED sztingek

• Elsősorban RGB dimmelhető LED sztringek jönnek számításba

• CÉL: 
• Növény adott részének speciális pótmegvilágítása (pl. paradicsom fürtzóna) 

Beltartalmi paraméterek fénnyel történő változtatása (ALAPKUTATÁS)

• Növényvédelem – adott esetben) speciális anyagokkal (takarófóliákkal) történő hatáserősítés

Adott rovarfajok látását kihasználva – növényvédelem, illetve „csalogatás”

KÍSÉRLET (ALAPKUTATÁS): fénycsatornákba különböző spektrális beállítású LED 
sztringekkel rovarokra vonatkozó hatások vizsgálata (kártevők, méhek)



Egyedi LED növényvilágítás

• Kis teljesítményű, RGB dimmelhető LED izzók, reflektorok

• Spektrálisan megfelelőek, de lux értékük még túl kicsi a növények számára



Egyedi LED növényvilágítás

• „IKEA” LED-ek, azaz szerelhető alkatrészekből
• Választható spektrum

• Választható teljesítmény

• Választható hűtés (aktív, passzív)

• Választható fényszórás/optika

• Választható szabályozó

• Mind amerikai, mind kínai oldalakon elérhető

• Áruk megfizethető



Egyedi LED növényvilágítás

• CREE 5000 K, 3500 K (amerikai)

• CRX 3590 (kínai)

• A méréseket sötét anyaggal bevont fényszekrényben végeztük

• Qmini spektroradiométerrel

• Térbeli eloszlásban, + hőkamerával (FlirOne Gen2)
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Nagyteljesítményű növényházi LED modulok

• Kisebb gyártók            szabályozható, többcsatornás LED rendszerek

• Nagy bekerülési költség

• Hosszabb távon a szabályozhatóság „receptek” szintjén elegendő a 
felhasználóknak

• KIND K5 széria (3 csatorna)

• Tungsram új fejlesztésű növényházi modul (4 csatorna)

• Csatornák általában: Kék, Piros, Far red, Fehér 

• Nagy fényerősség (44000 lx – KIND; 500 μmol – Tungsram)



Jövőbeli kérdések

• Hűtés-hőtermelésre ismét figyelni kell! – vízhűtéses LED rendszer??

• Kombinációs lehetőségek – fő pótmegvilágítás, fürtzónában futó 
kiegészítéssel

• Kompatibilitás – HPS foglalatba szerelt nagyteljesítményű, 
szabályozható LED? (meglévő világítási rendszerek minél kisebb 
átállási költséggel)

• Szabályozhatóság – intelligens (az alapkutatások eredményeire építő) 
növényhez igazított fényszabályozás – beépítve receptekként vagy 
teljes szabályozhatóság? – mérési módszer kidolgozása szükséges



Köszönöm a figyelmet!

varga.zsofia@kertk.szie.hu

jung.andras@kertk.szie.hu
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