
 کاشت گل ارکیده در پرلیت

  ارکیده با استفاده از روش مخزن پرلیت کاشت موفقیت آمیز

 1988دکتر والی توماس و بارب توماس، 

 

این مقاله حاصل موفقیت آمیز و برجسته کاشت گل های ارکیده را در باغهایی در غرب ونکوور کانادا به نام 

بر اساس  به اختصار معرفی می کند. موفقیتی که (Charles Island Gardens)چارلز آیلند گاردنز 

 این روش که همه دسته های عمده گل ارکیده را درپرلیتی با دانه های متوسط بدست آمده است.  مخازن

می گیرد با استفاده از خاصیت منحصر به فرد مویینگی پرلیت، امکان تغذیه گیاه را به شکل ثابت فراهم  بر

وجود نخواهد  حد نیاز این است که در آن آبیاری بیش ازکاشت این روش یکی از مزیت های  می کند.

داشت و شرایط هوادهی همیشه با کیفیتی عالی انجام می شود. در جدول یک مقایسه ای بین ویژگی های 

 ممتاز پرلیت با سایر محیط مرسوم کشت انجام شده است:

 یپرلیتمحیط کشت ا ب گل ارکیده جدول یک: مقایسه ویژگی محیط های کشت مرسوم

 پرلیت پشم سنگ پیت پوسته درخت 

pH خنثی قلیایی )کم( اسیدی اسیدی )کم( محیط 

 بسیار خوب خوب خوب خوب کنترل میزان کود

 بسیار آسان متوسط متوسط آسان تصفیه سازی

 بسیار خوب متوسط متوسط خوب هوادهی

 آسان با مشکل آسان آسان میزان در دسترس بودن

 احتیاط احتیاط احتیاط احتیاط برای سالمتیضرر 

 بله بله خیر خیر میزان استریل بودن

 بسیار آسان نسبتا آسان نسبتا آسان نسبتا آسان مدیریت در استفاده

 بسیار آسان متوسط متوسط متوسط میزان راحتی در استفاده

 بسیار آسان نسبتا آسان نسبتا آسان نسبتا آسان زدودن علف هرز

 رقابتی متغیر متغیر متغیر  هزینه

 بسیار خوب خوب خوب خوب استفاده بصورت گلدانی

 سال 2باالی  سال 2-1 سال 2-1 سال 2-1 مدت زمان نیاز به تعویض محیط گلدانی

 صفر صفر حد اقل حد اقل مواد غذایی

 خیر بله بله بله آبیاری بیش از نیاز

 آسان ضعیف متوسط متوسط رطوبت دهی مجدد

 خیر خیر بله بله تبادل کاتیونی

 خیر خیر اسید کم (buffering)میزان بافر 



بعالوه، پرلیت یک ماده معدنی است که کامال طبیعی بدست می آید. پرلیت باغبانی )در حدود یک هشتم 

تا از این طریق یک  اینچ، قطر سه میلی متر( در یک وان با آب و محلول محتوی کود ریخته می شود

هایی که بر  با فشار در آب وارد می کنند و آن چندین بار . پرلیت رافرآوری ابتدایی بر روی آن انجام شود

آسان،   بسیار از پرلیت مرطوب شده بطرز شگفت انگیزیروی سطح آب می مانند، از آب جدا می شوند. 

چ گونه عالمتی از برای فرآیند کاشت گلدانی استفاده می شود. این پرلیت فرآوری شده تا سه سال هی

 در خود نشان نمی دهد. فشردگی و کوبیدگی

 

 کاشت در گلدان و تعویض ظرف

گلدان های معمولی بعنوان مخزن استفاده می شوند که در کف آن ها یک لیوان قرار داده می شود. البته 

برای این کار گلدان های مخصوص و همچنین سبدهای آویزان بدون زیر گلدانی بسیار عالی هستند. برای 

که  تا جایی سانتی متری(، آن را با مقداری از پرلیت پر می کنیم 25)کاشت در یک سبد بدون زیر گلدانی 

روی سطح را با شن های  سو سپ بذر کاشته می شود 40تا  30سانتی متر از سر خالی بماند.  5به ارتفاع 

بدور سیم های معلق یک سلوفون پیچیده می شود و دهانه سبد را باز می بعد از آن نخودی می پوشانند. 

هفته اول گیاه از کف آبیاری می شوند و بعد از آن سلوفون را جدا می کنند. بهترین زمان برای  6گذارند. تا 

بذرها شروع می شود. در سبد، بذرها در عمق پایین تر تعویض ظرف کاشت زمانی است که رشد جدیدی از 

کاشته می شوند و شن نخودی برای این که گیاه را محکم نگه دارد روی سطح ریخته می شود و همچنین 

آهنگ تبخیر آب و رطوبت را کاهش دهد. در واقع تعویض ظرف کاشت زمانی انجام می به این منظور که 

دید گیاه نیاز باشد. با تعویض از ظرفی به ظرف دیگر که در هر دو بستر شود که فضای بیشتری برای رشد ج

 .رشد گیاه متوقف نمی شودپرلیتی وجود دارد 

 

 آبیاری/کودرسانی

گلدان ها برای اینکه خشک نشوند باید به طور فشرده آبیاری گردند. البته نباید در میزان رساندن آب و 

سال هیچ  5ایی که در آن ها این سیستم کاشت انجام شد طی رطوبت نیز بیش از اندازه عمل کرد. باغه

بیماری را در گیاهان خود مشاهده نکردند و جالب توجه آنکه در روند کشت خود بستر مناسب و کم هزینه 

 ای را برای ماشینی کردن فرآیندهای خود فراهم نمودند.

 

 

 

 



 ی کنید:در جدول زیر مقادیر مناسب کود برای ارکیده ها را مشاهده م

 ترکیب شیمیایی محلول کود –جدول دو 

برای تمامی انواع ارکیده ها محلول رقیق شده کود باید به  ppm 49 نیتروژن

pH  فسفر برسد. 4/6تا  8/5معادل ppm 18 

 ppm 76 پتاسیم

 ppm 42 کلسیم

 ppm 14 منیزیم

 SO4 ppm 18سولفات 

 ppm 37/0 آهن

 ppm 0035/0 مس

 ppm 05/0 مولیبدن

 ppm 11/0 زینک

 ppm 33/0 منگنز

 ppm 10/0 بور





 


