
 

 

 کاشت گل میمون در پرلیت

 تفاده از حس گر برای افزایش کیفیت محصولاس                 

 

 تحول شگرفی را در صنعت باغبانی و پرورش گل ایجاد کرده است.روش به روز شده کاشت هیدروپوینک 

یکی از این محصوالت که توسط پرورش دهندگان سابقه دار و به روش نوین تولید می شود، گل میمون 

قدیمی کنار گذاشته شود و تکنیک های کاشت به  اضا برای گل میمون سبب شد تا روشاست. افزایش تق

رد استفاده در روز رسانی شوند. طی این روش هم شیوه تولید تغییر کرده است و هم دانه بندی پرلیت مو

 کاشت به طور دقیق تر تعیین می گردد.

هرچقدر که حجم پرلیت مورد استفاده برای گیاه کمتر باشد توجه بیشتری را باید برای تنظیم دقیق میزان 

با روش نوین تعداد گل هایی که مقصود نهایی را تامین می کنند و آب مورد نیاز ناحیه ریشه به خرج داد. 

 درصد است. 70درصد و با روش قدیمی این میزان  92 دارند کیفیتی بسیار باال

باید در انتخاب دانه بندی پرلیت مورد استفاده دقت کرد تا حس گرها دقت الزم را داشته باشند. دانه بندی 

و هم اینکه حس گرها می فراهم کند متوسط باندازه ای است که هم می تواند هوادهی مناسبی برای گیاهان 

داشته باشند. این دانه بندی در واقع اندازه توانند میزان آب در دسترس را بطور دقیق تر در سینی خود 

 .دارد مناسبی برای تامین انباشت مواد مغذی و آب کافی گیاه

 مقایسه روش های قدیمی و نوین کاشت گل میمون در پرلیت

 روش نوین روش قدیمی 

هیدروپونیک، حس گرهای خودکار  هیدروپونیک، کیسه های رشد شیوه کاشت

مقدار رطوبت را از طریق نوارهای 

 قطره چکان تنظیم می کنند.

 متوسط ریز دانه بندی پرلیت

برای هر چرخه محصول دهی )تقریبا  چرخه محصول دهی( 20سال ) 6 مدت زمان تعویض پرلیت

 ماه( 4

ر حدود نیم لیتر کیسه های رشد د ظرفهای محتوی پرلیت

 برای هر گیاه

در  1020سینی های استاندارد 

 لیتر برای هر گیاه 3/0حدود 

استفاده از سینی های نیمه خودکار،  کاشت دانه و پیوند نهال با دست نیروی کار / اتوماسیون

بذر افشانی و پیوند با ماشین های 

 اتوماتیک

تنظیم با حس گرهایی که آب را در  کنترل زمانی، نوردهی متراکم آب مورد استفاده

الیه ها بر اساس حجم به طور 

 خودکار تنظیم می کنند

 گزارش نشده سال 6تعدادی پس از  متراکم و آلوده شدن



 

 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 


