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بیشتربدانیم

فعالیت های اخیر

آضٌایی تا ضست ٍ ضَی خاک :
ػٌاغش هختلف دس خاک پس اص هذتی دس خاک گلذاى تجوغ یافتِ ٍ هخػَغا
گیاّاى جَاى تِ دلیل ػذم تَاًایی دس جزب ایي هَاد دچاس هسوَهیت
ضیویایی هیطًَذ تشای جلَگیشی اص ایي سًٍذ تْتش است ّشچٌذهاُ( 2الی
 3هاُ)یکثاس اقذام تِ ضست ٍ ضَی خاک گلذاى ًواییذ .تِ ایي غَست کِ
گلذاى سا دس ظشف پش اص آتی فشٍ تشدُ تا خاک آى کاهال اص آب اضثاع ضَد
ٌّگاهی کِ دیگش اکسیژًی اص خاک خاسج ًطذ (حذٍد  20الی  30دقیقِ طَل
هیکطذ) گلذاى سا اص آب خاسج ًواییذ ٍ اجاصُ دّیذ آب اص صّکص خاسج ضَد.
الصم تِ رکش است اگش هیضاى آتیاسی ٍ کَدّی غحیح تاضذ تجوغ ًوک ّای
صیاى آٍس دس خاک کوتش هیطَد.

احذاث سایت
دس
کوپَست
آصادگاى

ٍسهی
هشکض

تْشُ تشداسی اص سَلِ ی قاسچ
دس هشکض آصادگاى

هر هفته با یک گیاه
ًام فاسسی :اسپاتی فیلَم
ًام ػلویspathi phyllum :
خاًَادُAraceae :
تَهیًَ :احی آهشیکای هشکضی

تشگضاسی کالس آهَصضی

تشای

داًص

آهَصاى

دتستاى پسشاًِ ضْشتاش
ًیاص ًَسی :هتَسط ٍلی غیش هستقین
ًیاص آتی :هتَسط ،دس تاتستاى ّشّفتِ  3تاس ٍ دس صهستاى ّش ّفتِ یکثاس.
سطَتت 50 :تا( % 80تاتستاى سٍصاًِ غثاسپاضی  ،کاّص سطَتت سثة
سَختگی ًَک تشگْا هیطَد.
اصدیاد :تقسین تَتِ ٍ کاضت تزس دس تْاس.
خاک :هخلَطی اص خاک تاغچِ ،هاسِ ٍ خاکثشگ.
کَددّیّ :ش دٍ تا سِ هاُ یکثاس کَد دّیذ.

تازه ها

تِ گضاسش هیْي پست – هحققاى فشاًسَی گلذاى َّضوٌذی طشاحی
کشدُاًذ کِ تا تطخیع دهای هحیط ٍ کاّص سطَتت خاک ،صهاى ًیاص
گلذاى تِ آتیاسی سا هطخع هیکٌذ  .گلذاى َّضوٌذ  Parrot Potهجْض تِ
آسایِای اصحسگشّای هختلف است کِ تشای اًذاصُگیشی سطح سطَتت ،دها
ٍ هیضاى کَد هَجَد دس خاک هَسد استفادُ قشاس هیگیشد.
دس غَست تطخیع خطکی ٍ کاّص سطح سطَتت خاک ،گلذاى اص طشیق
تلَتَث کاستش سا هطلغ هیکٌذ  .دس داخل گلذاى ،هحفظِ دٍ لیتشی آب دس
ًظش گشفتِ ضذُ است کِ تشای آتیاسی خَدکاس گیاُ توذت سِ ّفتِ کافی
است؛ دسغَستیکِ سیستن دسحالت خَدکاس تٌظین ضذُ تاضذ ،گلذاى تا
تطخیع ًیاص گیاُ تِ آب اص طشیق ًاصلّای هخػَظ اقذام تِ آتیاسی گیاُ
هیکٌذ.

معرفی کتاب
دسختاى ٍدسختچِ ّا ٍ پیچ ّای صیٌتی
ًَیسٌذُ :سیذ ًجن الذیي هشتضَی /سیذُ فشحٌاص طالثی
اًتطاسات :جْاد داًطگاّی هطْذ

سبزیکاری در منزل
سبزی این هفته:فلفل دلوِ ایی
نام علمیcapsicum annum:

فلفل اس جولَ طثشیجات تظیار خْع طعن اطت کَ تقزیثا در ُوَ غذاُا ّ خْراک ُا اس آى
اطتفادٍ هی کٌین .فلفل در اًْاع هختلف ػیزیي ،تٌذ ،چیلی ،طفیذ ،سردً ،ارًجی ،قزهش،
طثش ،تٌفغ ّ حتی قٍِْ ای هْجْد اطت  .تِتزیي ًوًَْ فلفل ػیزیي ،فلفل دلوَ ای اطت .
دلیل تٌذ تْدى فلفل ُای چیلی ًیش ،کپظای طیي (ًْعی الکالْئیذ) اطت کَ در آًِا ّجْد
دارد .
زمان کاشت  : 6تا ُ 8فتَ پیغ اس کاػت فلفل ،تایذ تذر آى را در گلذاًی کْچک در خاًَ
تکاریذّ .قتی کوی جْاًَ سدًذ ّ تزگ دادًذ ،آًِا را اس آى خاک خارج ّ در تاغچَ یا
گلذاًی دیگز تکاریذ .تَ اصطالح ،فلفل را تایذ ًؼاء کٌیذ .
دوره رشد از هنگام باروری تا برداشت محصىل  : 60تا  120رّس
مقدار نىر مىردنیاز  :آفتاب هظتقین
میسان آب مىردنیاز ُ :ز رّس تایذ آتیاری ػْد .خاک تایذ داین هزطْب تاػذ .
مراحل کاشت و نگهداری:فلفل را تایذ در خاک غٌی تکاریذ ّ هظتقیوا سیز ًْر آفتاب قزار
داػتَ تاػذُ .ز چَ ُْا گزم تز تاػذ ،فلفل طعن تٌذتزی پیذا خْاُذ کزد .فلفل ُای ػیزیي ّ
دلوَای دهای  21تا  25درجَ طاًتیگزاد را تظیار دّطت دارًذ .
فلفل را تایذ در عوق  30تا  45طاًتیهتزی در خاک تکاریذ  .تزای رػذ تِتز آًِا کوپْطت
ّ کْدُای دیگز ًیش تَ خاک اضافَ کٌیذ .فاصلَ هیاى ُز ًؼاء تایذ دطتکن  30طاًتیهتز
اس ُن تاػذ  .فلفل ُایی کَ قذ هی کؼٌذ ّ طاقَ آًِا تلٌذ هی ػْد ،تَ دیزک یا هیلَ چْتی یا
فلشی ًیاس دارًذ تا خْد را تَ آى تگیزًذ ّ تاال تزًّذ .

صزف ًظز اس ایٌکَ در تاغچَ یا در گلذاى فلفل را هی کاریذُ ،ویؼَ خاک آى را
تایذ هزطْب ًگِذاریذ  .تَ ّیژٍ سهاًی کَ گیاٍ تاسٍ در حال رػذ اطت تایذ ُویؼَ خاک آى
خیض تاػذ .الثتَ آتیاری سیاد ًیش هْجة گٌذیذى گیاٍ هی ػْد  .اگز گزهای ُْا هْجة هی
ػْد تا فلفل ُا هیٍْ ًذٌُذً ،ااهیذ ًثاػیذ ،تا آتیاری دایوی ّ هزتة ّ خٌک ػذى ُْا دّتارٍ
گیاٍ طزحال هی ػْد ّ فلفل خْاُذ داد ٌُ .گاهی کَ ُْا تظیار گزم اطت ،رّی خاک
الػثزگ تزیشیذ تا رطْتت خاک را حفظ کٌذ ُ .وَ گیاُاى ُزس را ًیش ُزص کٌیذ .

