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KLÍMASZABÁLYOZÁS 
 

 

A zöldségnövények jó fényviszonyok, optimális hőmérséklet, 70-80% körüli páratartalom és 

magas CO2-koncentráció mellett fejlődnek a legjobban. Gyenge besugárzás esetén a 

hőmérsékletet és a CO2 szintet a fényviszonyok függvényében kell módosítani, ellenkező 

esetben energiát pazarolunk. Néha a klimatikus tényezők nem esnek egybe a növény számára 

optimális szintekkel (pl. erős besugárzás és magas hőmérséklet, valamint alacsony 

páratartalom mellett kell megtalálni a legnagyobb nettó fotoszintézist eredményező 

beállításokat). A klimatikus tényezők, ennek megfelelően a növényi környezet folyamatosan 

változik. Ezt a bonyolult, soktényezős rendszert a jobb minőség, a nagyobb termés, a 

gazdaságosabb termesztés érdekében folyamatosan kell szabályoznunk, a növény igényének 

megfelelően módosítanunk.  

 

 

1, A klímaszabályozás eszközei 
 

Különböző eszközöket használunk a klíma szabályozásánál:  

❖ számítógép (klímakomputer) 

❖ szabályozandó eszközök (kazán, szellőztetők, energiaernyők) 

❖ mérőműszerek (műszerek, amelyek mérik a külső és belső környezeti adatokat) 

 

 

A fűtést, a szellőztetést, a CO2 adagolást és a levegőkeringetést irányítja a folyamatvezérlő 

számítógép (klímakomputer). Az alábbiakra van szükség, hogy a komputer koordinálni tudja 

az üvegház környezeti tényezőit:  

1, mérés (külső és belső környezeti tényezők mérése) 

2, számítások (az eszközök programjai által) 

3, beállítások (kazánvezérlés, keverőszelepek szabályozása, ablakok nyitása) 

 

 

Mérőműszerek: Az üvegházi környezet szabályozásához mérési adatokra van szükség. Az 

adatok származnak:  

 üvegházi környezet: páratartalom, CO2-tartalom, hőmérséklet 

 külső környezet: szélirány, besugárzás, hőmérséklet, szélsebesség, esőérzékelő 

 berendezések: ablakpozíció, ernyőpozíció, csőhőmérséklet 

 

A szenzorok mérési jeleket készítenek, amit a számítógép érzékel. A komputer rögzíti az 

adatokat digitális formában.  
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Vezérlőjelek: A készülék megfelelő beállítását a PC 15-60 másodpercenként számítja ki. A 

számítógép kisfeszültségű (24 V) kimeneti jeleket állít elő és az elektromos relé 

hozzájárulásával módosítja a beállításokat, ha változtatásra van szükség.  

 

Klímaszámítógép-perifériás környezet. Másfajta kialakítású klíma PC-k vannak 

forgalomban. A processzort a kijelzővel javarészt felfüggesztik a legtöbbször használt 

készülékek esetében. A klímaszámítógéphez csatlakoztatnak számítógépet az alábbi célok 

érdekében:  

 környezeti adatok rögzítése 

 kapcsolódás más számítógépekhez 

 

 

2, Az automatizált klímaszabályozás alapfogalmai 

 

Meglehetősen egyszerűek voltak (egymástól függetlenül termosztátok, páraérzékelők, 

időkapcsolók segítségével nyitották vagy zárták az ablakokat) az első klímaszabályozó 

automaták. A mai modern üvegházakban a számítógépes klímaszabályozás általános 

technológia.  

 

 

Alapfogalmak: 

❖ Fokozat nélküli és fokozatos vezérlés módszerei 

❖ A szellőztetésvezérlés működése 

❖ A fűtésszabályozás működése 

❖ Fűtés és szellőztetés beállítása 

❖ Árnyékoló- és energiaernyők működtetése 

❖ CO2 adagolása 

 

 

Fokozat nélküli vezérlés: Némely berendezések csak „ki/be” állásban lehetnek, nincsen köztes 

állapot (légfűtés ki vagy be van kapcsolva), amit a klíma PC-k által irányított. A gyakori ki- és 

bekapcsolás a fő gond, mert nagymértékben igénybe veszi a rendszer műszaki állapotát. Három 

megoldás létezik erre:  

 időkésleltetés 

 holt sáv szerinti kapcsolás 

 átlagmérések alapján működő kapcsolás 

 

 

A szellőztető vezérlés működése: Legszokványosabb módon a szellőzők igénybevételével 

tudjuk befolyásolni a termesztő-berendezések klímáját. A szellőztetést kiváltképpen nagy 

körültekintéssel kell végezni, mert a benti klímaviszonyok sokszor nagymértékben eltérnek a 

külső természeti tényezőktől.  
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1. táblázat: Árnyékoló ernyő működése átlagmérések nélkül és átlagmérések alapján. 

Forray (2019) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Percenkénti mérések 

Fény intenzitása (W/m2) 150 220 190 225 175 160 230 265 300 210 210 195 

Árnyékoló állapota 

átlagmérések nélkül 

ny z ny z ny z z z z z z ny 

Fényintenzitás 

átlagértékei (W/m2) 

30 74 12 157 192 194 196 211 226 233 243 236 

Árnyékoló állapota 

átlagmérésekkel 

ny ny ny ny ny ny ny z z z z z 

(Jelmagyarázat: ny = nyitva; z = zárva) 

 

 

 

A fűtésszabályozás működése: A fűtés jelenti az egyik legnagyobb kiadást a termelési 

költségek között. Minél kevesebb energiát használjunk fel fűtési célból az optimális üvegházi 

hőmérséklet megtartása mellett. A holland kertészek az 1990-es évek elején 45 m3 gázt, míg 

2000-re (modern üvegházak) 35 m3-re csökkent a gáz felhasználása 1 m2-re leszámítva. A 

pontosabb és célszerűbb fűtésszabályozás miatt, illetve az energiaernyők és a puffertartályok 

használata mellett tudták elérni ezt a nagy megtakarítást.  

 

 

Fűtés és szellőztetés beállítása: A fűtéssel és a szellőztetéssel együtt végezzük a hőmérséklet 

szabályozását. A fűtés beállításával biztosítjuk az elvárt minimum hőmérsékletet a nap 

folyamán. Az üvegházat szellőztetni kell, amikor a szellőztetési beállítások jelzik.  

 

 

Árnyékoló- és energiaernyők működtetése: Az árnyékolást, sötétítést a beépített ernyők 

segítségével oldják meg (energia-megtakarítást is jelenthet) az üvegházakban. Kétféle ernyőt, 

árnyékoló- és energiaernyőt is tud üzemeltetni döntő többségben a számítógép egy üvegházi 

egységen (blokkon) belül. Várhatóan a jövőben az energiaernyők fölé az árnyékoló-ernyők is 

bekerülnek az üvegházakban (kombinált módszer) a klímaváltozás miatt.  

 

 

CO2 adagolás: Az 1980-as években a szén-dioxid tartalom 0,034% volt a tiszta levegőnek, 

mára a 0,042%-ot (420 ppm) értéket is meghaladja. A fotoszintézis alapja a növények CO2 

felvétele. A növények sok CO2-ot vesznek fel, ha a fő növekedési tényezők (fény, hőmérséklet, 

víz, tápanyagok) kedvezőek. A növények több szén-dioxidot vesznek fel, mint amennyi CO2 a 

növényház légterébe kerül, ha nincs elegendő CO2-adagolás vagy levegőcsere az üvegházban. 

Ebben az esetben a külső érték alá esik a szén-dioxid (például 200 ppm-re, ami a fotoszintézist 

akár 50%-kal is csökkentheti). Ha sokáig fennáll az a helyzet, hogy a növény nem tudja 

hasznosítani a CO2 –ot, akkor a növény növekedése és a termés mennyisége csökken.  
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3, Klímastratégia 

Megkülönböztetünk aktív (fűtött hajtatást) és passzív (fűtetlen hajtatást) klímát. A növényzet a 

nappali órákban folyamatosan képes párologtatásra a fűtéssel ellátott termesztő-házakban, így 

a hajnali harmathoz hasonlatos kondenzáció nem alakul ki a levélzeten. A fűtés nélküli 

házakban, ugyanabban az időben sűrűn problémát jelenthet ez reggelente. A vízborítás minél 

kisebb ideig álljon fenn a zárt termesztő-berendezésben, ezért a lehető legnagyobb szellőztető-

felülettel kell rendelkezni.  

 

 

A hajtatási idényt termesztési szempontból a következő csoportokra lehet osztani: 

❖ korai vagy téli időszak: decembertől – márciusig 

❖ késő tavaszi időszak: áprilistól – május végéig 

❖ nyári időszak: júniustól – augusztus végéig 

❖ késő őszi időszak: szeptembertől – novemberig 

 

 

 

TÁPOLDATOZÁS 
 

 

A termőközeg tápanyag-tartalmát mesterséges úton, ásványi anyagokkal, trágyákkal biztosítjuk 

a talaj nélküli termesztésben. Tápanyag-ellátottság szempontjából oligotróf (inert anyagok) a 

közegek, azaz nem vagy minimális mennyiségben tartalmaznak tápanyagot.  

Az inert közeget precízen tudjuk irányítani, ezért a tápanyag-ellátás szempontjából a rendszer 

szabályozása könnyebb lesz. Hátránya, hogy a kémhatás-kiegyenlítés részben érvényesül, a 

növény azonnal figyelmeztetést ad a tápanyag-ellátási hibákra.  

 

 

 

Tápoldatozás részfeladatai: 

 tápoldatozáshoz használt műtrágyák és vegyszerek 

 tápoldat-készítés általános szabályai, számítások 

 tápoldatozó rendszerek 

 tápoldatok összetétele és töménysége 

 tápoldat-bekeverés általános szabályai 
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Ellenőrző kérdések  

 
1, Ismertesse a klímaszabályozás eszközeit? 

2, Sorolja fel az automatizált klímaszabályozás alapfogalmait? 

3, Ismertesse a szellőztető-vezérlés működését? 

4, Ismertesse az árnyékoló- és az energiaernyők működtetését? 

5, Ismertesse a CO2 adagolását? 

6, Jellemezze a klímastratégiát?  

7, Sorolja fel a tápoldatozás részfeladatait?  
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