
یکی از مشکالتی در سر راه باغبان ها بسیار به چشم می خورد خاک بسیار متراکم است که عمال مانع 

هوادهی و انتقال رطوبت می گردد و در نتیجه سدی در راه رشد و پرورش گل ها و گیاهان می شود. پرلیت 

آن و نحوه کاربرد آن  باغبانی یک راه حل نجات بخش برای این مشکل است که در اینجا راجع به خصوصیات

 صحبت خواهیم کرد.

پرلیت بخاطر امتیازاتی که دارد کاربردهای بسیاری در کشاورزی و باغبانی دارد. بدلیل ویژگی ساختاریش نه 

 آن به مقدار زیادی برای نرم،متراکم می شود و نه ظاهر متخلخل و ناهموار خود را از دست می دهد. از 

آن  اجازه نفوذ آب و هوا را به اندازه کافی به درون زیرااستفاده می شود  خاک ورزیده کردن و بهبود کیفیت

تا عملکرد جذب  ریخته می شوددر گلدان ماده ای مناسب است. دهد. همچنین برای گیاهان درون خانه می 

د نرخ و ذخیره رطوبت مورد نیاز گیاه را تضمین کند. هنگامی که پرلیت در کاشت مورد استفاده قرار می گیر

  افزایش می دهد.گیاهان را به میزان قابل توجهی  رشد و گل دهی

پرلیت  ،حتی در زمینهای ورزشی مثل فوتبال یا زمین گلف قبل از اینکه چمن کاشته شود به خاک

 کشاورزی اضافه می شود. در ادامه طرز صحیح استفاده از این نوع پرلیت شرح داده می شود.

از آن به روش های مختلفی و در کاربردهای مختلفی برای باغبانی و  می توان رلیتبا شناخت ویژگی های پ

 گل در فضای داخلی استفاده کرد. کاشت

تا  3. کافی است به راحتی یک الیه ایجاد کردزهکشی مناسبی برای گیاه خود  به کمک پرلیت می توان -1

 سانتی متری از پرلیت باغبانی خالص را ته گلدان خود بریزید. 5

پرلیت به ریشه زایی گیاه کمک می کند. بسیاری از کشاورزان و باغبان ها بدنبال دانستن این نکته  -2

هستند که چگونه از پرلیت برای ریشه زایی گیاهانی استفاده کنند که در خاک معمولی رشد ضعیفی از خود 

حسابی خیس خورده است. بعلت نبود باید پرلیت خالص را بکار برد که از قبل نشان می دهند. در این حالت 

 جانداران ریز در پرلیت احتمال پوسیده شدن ریشه گیاهان جوان مطرود است.

بعنوان افزودنی به خاک گلدان، یک ترکیب پرلیتی برای گلها و گیاهانی که ریشه ضعیفی دارند توصیه  -3

کود می توان از خاکی که مواد می شود. خاک سیاه و کود گیاهی در این ترکیب حضور دارند و یا بجای 

 گیاهی و حیوانی پوسیده و مقوی دارد استفاده کرد.

بدین جهت باید ظرف های  پرلیت می تواند رطوبت هوای مورد نیاز گیاهان گرمسیری را افزایش دهد. -4

 پرلیت مرطوب را نزدیک گلدانهای گیاه یا گل مورد نظر گذاشت. محتوی



می شوند به طور یکدست  ههای ریز کمک می کند تا دانه های گیاهی که کاشت استفاده از پرلیت با دانه -5

 در ناحیه کشت یا درون ظرف پخش شوند.

می توان از پرلیت بعنوان مالچ )خاکپوش( استفاده کرد. اگر سطح گلدان را با پرلیت بپوشانید این کار  -6

ر منظم در اطراف ناحیه ریشه گیاه به باعث می شود روخاک خشک نشود و لذا به هوا اجازه می دهد بطو

  چرخش در آید.

. برای این کار کافی است که مقدار مورد نظر می توان از پرلیت استفاده کرد بعنوان بستری برای کود -7

با گذشت زمان در اطراف گیاه بپاشید. را خاک بریزید و سپس  پرلیت را با کود معدنی رقیق شده در آب

 رطوبت و کود به خاک می کند.پرلیت شروع به پخش 

 

 مزایا و معایب استفاده از پرلیت

 دارای مزایای زیر است:پرلیتی که برای گیاهان مورد استفاده قرار می گیرد 

یک ماده بیولوژیک خالص است که برای مبارزه با بیماری های ممکنه و موجودات آسیب زننده ای که  -1

 فوق العاده ای دارد. زمستان را در خاک می گذرانند، کارایی



پرلیت در مواردی که خاک باغچه بسیار متراکم است و در مواقعی که ناحیه ریشه گیاه ضعیف است و  -2

 رشد خوبی ندارد، ماده ای مشکل گشا و ضروری به نظر می رسد.

 پرلیت می تواند رطوبت را ذخیره کند و قابلیت تغذیه گیاه را در طول یک دوره طوالنی دارد. -3

باعث کاهش نفوذپذیری هوا و رطوبت به درون خاک نمی پرلیت حتی بعد از گذشت مدت زمان طوالنی  -4

 شود.

 پرلیت ماده ای است که شرایط عایق بندی حرارتی مناسبی را فراهم می کند. -5

 

 از جمله ضعف های پرلیت نیز می توان به موارد زیر اشاره کرد:

پرلیت در شرایط مکانی که بادهای زیادی می وزد پراکنده می شود و نمی توان آن را به خوبی پخش  -1

. بهمین دلیل است که تنها پرورش دهندگان گل به بر محسوب می گرددکرد و لذا در چنین شرایطی هزینه 

متوسل شوند که هزینه  آن عالقمند هستند و حتی باغبان ها سعی می کنند به مواد مشابه دیگری با پرلیت

 کمتری را ایجاد می کند.



پرلیت ماده ای با درجه اسیدی و قلیایی خنثی است. بهمین دلیل وقتی از آن در مقیاس متراکم و بطور  -2

فشرده استفاده می شود، سطح اسیدی خاک می تواند افزایش پیدا کند که برای اکثر گیاهان باغ و گیاهانی 

 ری می شوند مناسب نیست.که در فضای داخلی نگهدا

می توان از مواد مشابه آن استفاده کرد، برای مثال از رس منبسط، ماسه و  با در نظرگرفتن معایب برشمرده

 ورمیکولیت. اما باید در نظر داشت که هر کدام از این مواد معایب خاص خود را نیز خواهند داشت.


