
 روف گاردن های سبک راه حلی برای مشکالت سنگین وزن!

و سبک که وزن زیادی را بر روی بام ساختمان ها تحمیل نکند از امروزه برای ایجاد یک روف گاردن زیبا 

پرلیت منبسط استفاده می کنند چرا که مزایای بیشماری دارد. حد اقل دو مزیت عمده این ماده معدنی 

 با محیط زیست است. سبکی وزن و سازگاری آن

خاک های عادی وقتی مرطوب می شوند وزن زیادی پیدا می کنند در حالی که ترکیبات پرلیت و همچنین 

پیت ماس غیر از اینکه سبک هستند می توانند میزان هوا و رطوبت باالیی را در خود نگه دارند. این ویژگی 

جود دارد. پرلیت باغبانی و پیت ماس کامال بعلت وجود منافذ پرشماری است که در ساختار این ماده و

کیلوگرم وزن دارد. به  56تا  45کیلوگرم وزن دارد، اما خاک کامال مرطوب بین  18مرطوب تنها حدود 

درصد  60کمک مخلوط پرلیت باغبانی و پیت ماس می توان وزن گلدان و یا ظرف کاشت را حداقل باندازه 

 کاهش داد.

ه سوخت، سبکی وزن این محصول مزیت دیگری برای استفاده از آن محسوب می همچنین با باال رفتن هزین

 گردد.

ای در بسیاری از فصلهای مختلفی و باغبانی و ترکیبات پیت ماس در زمینه هپرلیت کشاورزان و باغبان ها از 

 . سال استفاده می کنند

 



 

مواد ارگانیک کیفیت خود را به مرور  پرلیت باغبانی یک ماده معدنی منبسط و آتشفشانی است که بر خالف

وضعیت خود را  ، ثباتاین ماده می تواند تا سه و حتی چهار برابر وزن خود در آب زمان از دست نمی دهد.

ترکیبات خیس نشود. همچنین باعث می شود تا ظرفیت جذب مواد مغذی و هوا در  چندانحفظ کند و 

 یهیچ تاثیر قابل توجه بنابراین از این لحاظ یی خنثی دارد وپرلیت درجه اسیدی و قلیا .فزایش یابدکاشت ا

درجه سانتی گراد حرارت می بیند ماده ای  900کاشت ندارد و بخاطر این که در دمای حدود  بر محیط

، بی بو و تمیز و هیچ نوع ماده ویروسی یا جانور موذی خاکی در آن یافت نمی شود استریل شده است که

است. کار کردن با آن نیز بسیار راحت است.  شتاسمی و ضرر رسان به محیط کد ماده بدون افزودنی و فاق

ی بزرگ، باید زهکشی و سیستم تخلیه آب مناسبی یشت چه گلدانی کوچک باشد و چه بسترهااک فضای

و بهتر است  ساختو همواره تمیز نگه داشته شود. محل کاشت را می توان با بتون تقویت شده  داشته باشد

استفاده از کلوخ  ریخته شود تا سبب ارتقای عملکرد زهکشی شود. آنالیه هایی از ماسه و پرلیت در کف  که

درصد آن می شود. جعبه های کاشت  75حد اقل میزان کاشت تا  ظرفپرلیتی باعث کاهش بیشتر وزن 

 .اشت مناسبندفایبرگالس که از قبل تولید شده اند نیز برای کاهش وزن جای ک

پیشنهادی برای باغبان ها که تمایل به استفاده از مقداری خاک در محل کاشت خود دارند به شرح مخلوط 

 متر مکعب(: 75/0زیر است )برای مساحتی در حدود 

 25/0 متر مکعب پرلیت باغبانی 

 25/0 متر مکعب پیت ماس درشت دانه 

 25/0 مواد مغذی  شامل متر مکعب خاک تصفیه شده 

 بار آب دادن یا با فاصله هر دو هفته یک بار انجام شود. تغذیه خاک باید با هر

شت گل ها، سبزیجات و حتی اشت با صد در صد پرلیت یا با درصد باالی پرلیت نیز می تواند برای کامحل ک

 درختان مناسب باشد.



 

 


