
 کشت بدون خاک

امروزه می تواند جوابگوی تنوعات هرچه )کشت هیدروپونیک( امکان کشت بذرها در خارج از بستر خاک 

 زراعت و نیازهای بازار باشد و این کاربرد در حال گسترش روزافزون است.بیشتر 

نتایج بهتری عالوه بر آنکه چرا که کشت بدون خاک در مقایسه با روش های سنتی مزیت های بسیاری دارد 

افزایش می دهد و بدین طریق نیز از آن حاصل می شود، بهره وری تولید، کیفیت و یکدستی محصوالت را 

 ماندگاری بیشتر و تازگی محصوالت برداشت شده را تضمین می کند.

 

به کمک  کشت هیدروپونیک همچنین امکان کنترل بهتری بر شرایط سالمت و بهداشت گیاهی می دهد و

 آن می توان آب را در سیستم تغذیه گیاهان به شکل بهینه تری مدیریت کرد.

از زاویه دید اجرایی، کشت بدون خاک بطور منطقی تری نیروی کار را به خدمت می گیرد و در نتیجه آن 

توانند بکار می روند می که در این مدل  الیه های کشت زیر ترکیباتنیروی انسانی کمتری صرف می گردد. 

گونه های مختلف آن رشد پیوسته خود موجب تقویت و گسترش ریشه و  د کهنارگانیک یا غیر ارگانیک باش

 می شود.



و خاک های پرلیتی که با نیروی کار متخصص تولید شده است شامل ترکیبات  زیرالیه کشت های ردیف

 است. یاه و محوطه آراییکاشت گ و محل ریشه زایی، تعویض گلدان، قلمه زدن، مخصوصی برای کاشت

توت فرنگی، ، میوه جات نظیر  گوجه فرنگی، کدو، فلفل، بادمجان، ریحان برای کشت بدون خاک در باغبانی

 کاربرد بسیاری دارد. قرنفل، رزآالله،  ، گل ها از جملهبلوبری، تمشک

که می توانند ثبات خاک ها و زیر الیه های کشتی که با نیروی تخصصی تولید شده اند محصوالتی هستند 

در کاشت و طی مراحل  ریشه گیاه و آب و مواد غذایی مورد نیاز گونه های مختلف را تضمین کنند. عملکرد

. همچنین نگهداری آب افزایش پیدا می کند ظرفیت و ظرفیت ذخیره هوای مورد نیازریشه زایی و رشد گیاه 

در مراحل حساس نشو و نمای اولیه گیاه، غیر از بافتی که ایجاد می شود بافتی با کیفیت خالص است که 

، توانایی باالیی در جلوگیری از تغییرات شدید اسیدی و بازی دارد که در هر بافتی استفاده انعطاف پذیری

  محیط کشت دارد.

استفاده از دانه بندی انتخاب دقیق مواد اولیه با کیفیت مثل کوکوپیت، پرلیت منبسط،قلمه ها  ریشه زاییدر 

زهکشی کارآمد باعث اکسیژن رسانی با ثبات و ذخیره رطوبتی مناسبی  هوا دهی وافزایش ظرفیت  های ریز،

 بسیار مفید است. قلمه می شود که غالبا در مراحل ابتدایی و حساس ریشه زایی

از دانه بندی ریز متوسط که مدت زمانی کوتاه مدت است  کاشت سالیانهدر تغییر محل کاشت گیاه و در 

 ثبات ساختاری آن استفاده می شود که قابلیت ذخیره هوایی مناسبی دارد و قدرت حفظ رطوبت آن باالست.

حفظ رطوبت در محیط در حد  در آن افزایش می یابد. و ظرفیت هوادهی باالست در محیط های اسیدی

ر میان مدت و از است. گیاهان سبز و گلدار د 5تا  5/4و درجه اسیدی بین  متوسط و یا نیمه متوسط است

ساختاری با ثبات پیدا می کنند که قدرت باالیی در جلوگیری از تغییرات  ،باالی سطح خاکطریق آبیاری 

اسیدی و بازی محیط دارند و همچنین قدرت حفظ آب و رطوبت آن ها نیز افزایش می یابد. در آبیاری از 

همچنین ظرفیت فوق العاده ای برای  زیر خاک عالوه بر این که ساختار با ثبات آن ها حفظ می شود

  اش اتفاق می افتد.بهینه  شکلهوادهی پیدا می کنند و عملکرد مویینگی در آن ها به 

می توان در جعبه هایی که کاشت گل  ن و حفظ و نگهداری آن مهم است.محوطه آرایی چینش بذر چمدر 

ایجاد ر پرلیت در محوطه آرایی استفاده از آن در ردهای موثاز دیگر کاربانجام می شود نیز از پرلیت بهره برد. 

که در آن ها می توان کشت را به شکل متمرکز و  استو فضاهای سبز معلق باغ ها و باغچه های سقفی 

 فشرده و یا در سطحی وسیع انجام داد. 


