چگونه از زباله پول بسازیم؟
-7تبدیل بطریهای پت به گلدانهای نهال،سبزی و سبزه عید
این دومین نوشتار من راجع به تبدیل بطریهای پت به کاالیی با ارزش است .باور کنید این
بطریهای ناچیز آنقدر قابلیت دارند که میتوان دهها مطلب راجع به بازیابیشان نوشت .اما
در این قسمت من شما را به ساخت گلدان نهال ،سبزی یا سبزه شب عید از این بطریها
آشنا میکنم .این بطریها بسیار مقاوم و ضد آب هستند.همچنین اندازه بطریهای  1/5لیتری
بسیار برای گلدان کشت نهال (بذری)مناسب است.برای شروع اینکار شما باید ابتدا بطریها
را تهیه ،تمیز و از لحاظ اندازه سایز بندی کنید.سپس بطریها را بسته به گیاهی که قصد
کاشت آنرا در بطری دارید  ،از کمر ببرید.برای ایجاد زه کش مناسب کافی است ته بطریها
را چند تایی سوراخ کنید.این فرم برای کاشت نهال و سبزی شما کافی است.مقداری خاک
مناسب داخل هر گلدان بریزید و بذر یا قلمه مورد نظر خود را بکارید.از باقیمانده باالیی
بطری هم استفاده های زیادی میتوان کرد .مثل ساخت سرتاس  ،قیف ،در بند پالستیکها و
 ...که انشاهلل در آینده به آنها نیز خواهم پرداخت.
اگر این گلدانهای کوچک و ارزان برای کاشت سبزی (ریحان  ،تره  ،تربچه و )...در داخل
آپارتمانها پیشنهاد شوند نیز مطمئنا مشتریانی خواهند داشت.مشتریانی باذوق که یک
گلدان زیبای پر از سبزی را با کمال میل خواهند خرید و حتما از این ایده استقبال می
کنند.
راجع به ساخت گلدان سبزه شب عید هم شما میتوانید از بذوری نظیر ماش ،عدس  ،گندم
و ...برای سبزه استفاده کنید .برای تزئین گلدان هم شما میتوانید از درب بطری بجای بینی
و از چشمان عروسکی موجود در خرازی ها به عنوان چشم گلدان استفاده کنید.موی این
عروسک زیبا هم پس از چند روز در خواهد آمد!(سبز می شود) و یک ترکیب جذاب را
بوجود خواهد آورد.شاید اینطور به نظر برسد که این یک بازار مقطعی است  ،اما اگر
گستردگی بازار شب عید و اینکه هر خانواده ایرانی بر سر سفره هفت سین خود یک سبزه
هم دارد را در نظر داشته باشید  ،متوجه بزرگی این بازار خواهید شد .هزینه تولید یک
سبزه با این فرم احتماال زیر 500تومان است و حتی با احتساب یک فروش  1000تومانی برای
این سبزه  ،شما  %100سود کرده اید!
کسی چه میداند  ،شاید این ایده برای دم عید همه گیر شد! آنوقت حتما من هم یکی از این
سبزه ها را خواهم خرید.
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