
 نقش پرلیت در کشت هیدروپونیک

مناسب است. با گسترش سریع تولیدات بسیار  پرلیت برای تولید محصوالت هیدروپونیک در سراسر جهان

ماده ای برای کمک به کاشت بهتر محصوالت در کشاورزی و هیدروپونیک، پرلیت برتری خود را بعنوان 

 باغبانی نشان داده است.

 مرغوب ترمحصوالت بهتر و 

آزمایشات گسترده ای که طی دوره ای چند ساله انجام شده است تاثیر پرلیت را در تولید محصوالت 

کشت و رشد در محیط بطور مثال . ثابت کرده است و کمیت بیشتری مرغوب تربا کیفیت  هیدروپونیک

صوالت و این موضوع شامل مح پرلیتی نسبت به پشم سنگ گوجه فرنگی های بیشتری را تولید کرده است

و  خیار، فلفل، بادمجان، انجیر، گیاهان معطر، جوانه های خوراکی سبزیجات، رز، جربرادیگری مثل 

تحت استانداردهای دقیق سالمت و بهداشت تولید می محصوالت طبی و دارویی که  می شود. نیز آماریلیس

محصوالتی مثل توت  شوند، استریل بودن و عدم آلودگی پرلیت برایشان یک مزیت محسوب می شود. حتی

پرلیت در سیستم کود دهی  زمانی که فرنگی، انگور، انبه و گریپ فروت که در شرایط بیابانی کشت می شوند

 اضافه می شود هم سریع تر رشد می کنند و هم اینکه مواد مغذی در شرایط بهتری به آن ها می رسد.

 

 



 
 در دسترس بودن آب و حفظ منابع طبیعی

از هر محیط کشت بخاطر اثر مویینگی خود پرلیت بعنوان ماده ای که رطوبت را در خود حفظ می کند، 

. آبی که از لحاظ مواد مغذی غنی است بر روی سطوح ناهموار و نا منظم ذرات پرلیت دیگری موثرتر است

کافی  هوای –درصد حجم خود آب ذخیره می کند  85بطور یکنواخت پخش می شود. پشم سنگ باندازه 

اما پرلیت به دلیل طبیعت ساختاریش و خاصیت تخلیه آبی که دارد  –برای رشد مناسب ریشه وجود ندارد 

باندازه کافی آب را برای تغذیه ریشه گیاه و حفظ سالمتی آن نگه می دارد. برنامه آبیاری می تواند بنا به 

. همچنین به این شکل می توان مشکالت نیازهای متغیر گیاه و نیز در جهت حفظ منابع آبی تنظیم شود

 که بعلت آبیاری بیش از اندازه ایجاد می شود کنترل نمود.از انباشت نمک ها و بیماری هایی را  ناشی

 

 مزایای پرلیت برای هیدروپونیک

ماده ای استریل و سالم است که واکنش شیمیایی نمی دهد و در آن علف هرزی وجود ندارد و فاقد هرگونه 

کار کرد. در هر ظرف و  بیماری زایی است. سبک است و براحتی می توان آن را حمل نمود و با آنعنصر 

و در اندازه های مختلف آن ها می تواند ریخته شود. هوا و رطوبت کافی را برای گیاه فراهم می  بستر کاشت

است. برای گیاهان کند. ماده ای گران و هزینه بر نیست و براحتی و حتی در مقیاس جهانی در دسترس 

مختلفی قابل استفاده است و سازگار با شرایط کشت مختلف. در دانه بندی ها و ذرات مختلفی ارائه می 

 از رطوبت اضافی و انباشت نمک جلوگیری می کند. همچنین شود.



 

 تنوع کاربرد

به  اس نیازهای روپرلیت با سیستمهای متنوعی از کاشت هیدروپونیک سازگار است و می تواند براحتی بر اس

برای رشد گیاهانی که برگ های کوچکی دارند مانند جوانه تولید شود. این ماده  افزایش تولید، در حجم باال

به کمک روش نوار تغذیه بکار می رود. برای گیاهان بزرگ تر، پرلیت یک ماده ایده آل برای  سبزیجات

 کیسه های پرورش گیاه است.  استفاده در سیستمهای پیمانه ای نظیر سطل های هلندی و

روش دیگری که در هلند توسعه یافته است کانال هایی را در زمین در بر می گیرد که با پرلیت پر می شوند 

استفاده می شود. این  در آن و لوله هایی برای آبیاری، سرما و گرما دهی و زهکشی جهت تکثیر پیاز گیاهان

می مدت ت و کمک شایانی به افزایش ظرفیت تولید در کوتاه سیستم برای نصب و نگهداری کم هزینه اس

 کند.

 
 



 
 

 ثبات بلند مدت و استفاده تجدید پذیر

پرلیت می تواند تعادل هوایی و رطوبتی بسیار عالی خود را طی چندین چرخه رشد محصول حفظ کند اگر 

بیفتد. تعدادی از پرورش  که با دقت مورد استفاده قرار بگیرد و پرورش گیاه تحت شرایط درست اتفاق

دهندگان گزارش می کنند که توانسته اند از پرلیت یکسانی برای چندین سال پشت سر هم استفاده کنند. 

حتی بعد از آن می تواند برای هدف دیگری در ترکیبات گلدانی دیگر و برای افزایش کیفیت خاک مورد 

 قرار بگیرد، باید دوباره آن را استریل کرد.  استفاده قرار بگیرد.  اگر پرلیت مجددا مورد استفاده 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

  


