دو هفته نامه گلفام
نیمه اول مهر 94
مرکس آموزش و مشاوره گل و گیاه اداره فضای سبس شهرداری منطقه7

فعالیت های اخیر

هر هفته با یک گیاه

استقبال از ههر و بازگشایی هدارس

گندهی
ویاس َای اکًلًصیکی
ًَر  :کن تا هتَسظ  .اس ًظز احتیاخات ًَری هی تَاى کوثَد ًَر را تحول ًوایذ ٍلی اگز هیشاى
ًَر تِ ضذت کاّص یاتذ ،سثة پز رًگ ضذى حاضیِ سثش تزگ ٍ کن رًگ ضذى قسوت رًگی
ٍسظ تزگ است.
حزارت  :هتَسظ ،در ضة حذاقل  12-10درخِ ساًتی گزاد ٍ در رٍس حذاکثز  24-18درخِ
ساًتی گزاد  .در صَرتی کِ درخِ حزارت هحیظ تیص اس حذ تاضذ ،تزگ ّا ضؼیف ٍ خطک هی
ضًَذ.
آب ً :یاس تِ آب تاال دارد ،هخصَصاً در ائایل کطت ٍلی هی تَاًذ تِ راحتی ضزایظ کن آتی را
تحول کٌذ  .در صَرت سیادُ رٍی در آتیاری سثة پَسیذگی در قسوت عَقِ گیاُ هی ضَد  .در
تاتستاى ّفتِ ای  2تار ٍ در سهستاى ّز  10رٍس یک تار آتیاری هی ًواییذ.
رعَتت  :در ضزایظ گلخاًِ ای تْتز است در ّز ّفتِ  3الی  4تار رعَتت دّی ًواییذ؛ هخصَصاً
در سهاى ّایی کِ دها تیص اس  18درخِ ساًتی گزاد است.
اسدیاد  :خذا کزدى گیاّچِ کَچک کِ تز رٍی ساقِ ٍخَد دارد ٍ کاضت آى در تستز هٌاسة ٍ یا
رٍش تقسین تَتِ در فصَل رضذ.
کَد  :اس کَدّای هخصَظ گیاّاى سیٌتی ّز هاُ یک تار تغذیِ کٌیذ.
خاک  :هخلَعی اس خاک تاغچِ ٍ هاسِ ٍ اًذکی کوپَست  .تزای تؼَیض خاک گلذاى هی تَاًیذ
در ّز فصل ایي ػولیات را اًدام دّیذ.

تازه ها
خًاص درماوی سیزٌ سبش
 - 1ضذتطٌح
- ۲در دفغ گاس هؼذُ ٍ رٍدُ تسیار فیذ است
- ۳در درهاى هطكالت هثاًِ ٍ کلیِ هفیذ است
- ۴تزای رفغ تزًٍطیت اس دم کزدُ هشیزُ استفادُ کٌیذ
- ۵تزای دل درد کَدکاى هفیذ است
طزیقٍ مصزف
 1قاضق هزتا خَری اس تخن سیزُ سثش را در  1فٌداى اب
خَش دم کزدُ رٍسی  ۳تار تؼذ اس غذا هیل کٌیذ
اس هخلَط سیزُ تا ػسل در هَارد اتتال تِ دل درد استفادُ
کٌیذ
 1قاضق هزتا خَری اس پَدر تخن سیزُ تِ غذا اضافِ کٌیذ تا
ًفخ غذا اس تیي تزٍد

هعرفی کتاب
نام کتاب  :گلکاری
نویسنده  :دکتر احود خلیقی

شروع کالس های آهوزشی از تاریخ  94/7/7در سه هرکس
آزادگاى ،هعلن و جواى

سبسیکاری در هنسل
ًَیج فزوگی :
َّیح  ،گیاّی است دٍسالِ کِ ریطِ آى ػوَدی تَدُ ٍ قسوت ٍسظ ریطِ گَضتی ٍخطثی ٍ تِ رًگ سرد هیطَد
کِ َّیح هصزفی را تطكیل هیذّذ.تِ ّز هیشاى کِ ایي قسوت ظزیف تز ٍ ضخاهت آى کوتز تاضذ َّ ،یح هزغَب
تز خَاّذ تَد .تزگ ّای ایي گیاُ دًذاًِ دًذاًِ ٍ ساقِ گل آى درسال دٍم ظاّز هیطَد .تزای هصزف  ،هحصَل
َّیح  ،در سال اٍل ٍ یا فصل سراػتی اٍل تزداضت هی ضَد ٍ تِ هٌظَر تذرگیزی درسال دٍم هَرد استفادُ قزار
هیگیزد .گل ّای ایي گیاُ ،سفیذ رًگ ٍ ریش هی تاضٌذ کِ در سال دٍم تِ صَرت چتزی اس داخل غالفی در راس
ساقِ گل خارج هی گزدًذ ًَ.یج بٍ صًرت  ،خام ي پختٍ مصزف می شًد .آب ًَیج را بٍ عىًان آب میًٌ
مصزف می ومایىذ  .ایي گیاُ دارای ٍیتاهیي " "  Aسیاد است ٍ اغلة پشضكاى ٍ هزدم هدزب هصزف آى را تَصیِ
هی کٌٌذ  .اس ًَیج در تزشی َا ویش استفادٌ می شًد .
آب ٍ َّا ٍ خاک ًَ:یج  ،در َز آب ي ًَا ي خاکی می ريیذ ٍ .لی در سهیي ّای ًزم ٍ ػویق تْار ًتیدِ هی
دّذ .تزای آى کِ ریطِ َّیح کِ ّواى قسوت خَراکی ٍ هَرد استفادُ گیاُ است صاف ٍ خَش تزکیة تاضذ ،
تایستی در سهیي ّائی تِ گطت آى پزداخت کِ اخسام سخت هاًٌذ  :سٌگ ٍگیاّاى ًپَسیذُ در سهیي
ًثاضذ.سهیي هَرد استفادُ تزای کطت َّیح احتیاج تِ هقذار کافی هَاد غذائی (کَد ) دارد .تایستی هحل کاضت
ایي گیاُ را تا کَدّای السم تقَیت ًوَد  .در صَرتی کِ تخَاٌّذ کَد حیَاًی تِ خاک تذٌّذ  ،تایستی در پائیش
سال قثل اقذام گزدد تا کَد کاهال پَسیذُ ضَد .رٍش کاضت :ایه گیاٌ يسیلٍ بذر تکثیز می شًد .تذر َّیح
کَچک ٍ تِ رًگ ّای خاکستزی ٍ سثش ٍ هؼغز هی تاضذ .ضكل تذر َّیح کوی هحذّب ٍ دارای خار است ٍ اغلة
ایي خارّا هَخة هی ضًَذ کِ چٌذ تذر تغ ّن تچسثٌذ .تِ ّویي ػلت تایستی در سهاى کاضت  ،تذرّا را کوی تِ
یكذیگز هالیذ تا اسّن خذا ضًَذ .تذر اًَاع سٍدرس را هی تَاى در اسفٌذهاُ کاضت .الثتِ در هحل ّای هحصَر ٍ
تغَر کلی پس اس گذضت سزهای سهستاى ٍ تؼذ اس ػیذ ًَرٍس در فزٍردیي هاُ هی تَاى َّیح را کاضت .عزس کاضت
َّیح تِ صَرت خغی ٍ یا دستپاش هی تاضذ  .در ّزدٍ صَرت تایستی پس اس سثش ضذى گیاُ  ،سهیي را اس ػلف
ّای ّزس ٍخیي کزد ٍ در صَرت لشٍم َّیح ّا را تٌُُک کزد  .در صَرتی کِ تذر َّیح ٍ تزتچِ را تِ ًسثت هساٍی
تاّن هخلَط ًوَدُ تكارًذ ّ ،وشهاى تا سثش ضذى َّیح ّا تزتچِ ّا قاتل تزداضت هی ضًَذ ٍ چَى تزتچِ را
تزداضت هی کٌٌذ خَد تِ خَد فضای السم تزای رضذ ٍ ًوَ َّیح تاس هی ضَد ٍ اس یک سهیي در یک سهاى دٍ
استفادُ ضذُ است .در عزیقِ خغی  ،فاصلِ تیي خغَط  ۲۰تا  ۲۵ساًتیوتز هٌاسة است ٍ تایستی دقت ضَد کِ
رٍی تذرّا سیاد خاک دادُ ًطَد .اس سهاى کطت تذر  ،تا تزداضت هحصَل َّیح ًسثت تِ اًَاع سٍدرس ٍ دیزرس
 ۳تا  ۶هاُ تِ عَل هی اًداهذ .

