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مرکس آموزش و مشاوره گل و گیاه اداره فضای سبس شهرداری منطقه7

بیشتربدانیم

کاسّای هْن سیطِ:
جزب آب ٍ هَاد هعذًی ٍ استحکام دس خاک هیثاضذ ٍ فاقذ گشُ ٍ هیاًگشُ
هیثاضذ.ضکل ظاّشی سیطِ ّا تِ صَست افطاى ٍ ساست هیثاضذ.

اًَاع سیطِ :

سیطِ ّای رخیشُ ایی :دس تعضی اص گیاّاى دٍسالِ ٍ چٌذسالِ سیطِ حجین
ٍ سشضاس اصهَادغزایی هتشاکن هی ضَد هاًٌذ تشب.
سیطِ َّایی :اًَاع صیادی اص گیاّاى ًَاحی استَایی سٍی ساقِ ّای َّایی
تاالی سطح صهیي تَلیذ سیطِ َّایی هی کٌٌذ کِ تِ جْت جزب آب اص تاساى
ٍ ضثٌن ٍ رخیشُ آى ٍ عول تٌفس تِ کاس هی سًٍذ.
سیطِ ًگْذاسًذُ :تاالتش اص یقِ تِ ٍجَد هی آیذ کِ اص سیطِ ّای اصلی جذا
است ٍ کاس استحکام گیاُ ٍ جزب آب ٍ هَادهعذًی سا تِ ّوشاُ داسًذ.

هر هفته با یک گیاه

ًام فاسسی :آًتَسیَم
ًام علویAnthurium andreanum :
خاًَادُAraceae :
تَهیًَ :احی هشطَب ٍ پشتاساى آهشیکای جٌَتی
ًیاص ًَسی :هتَسط (ّشگض دس هعشض هستقین ًَسخَسضیذ قشاسًگیشد).
ًیاص آتی :دس تاتستاى ّفتِ ای 2الی  3تاس صهستاى ّفتِ ایی  1تاس).
سطَتت :تاال(تاتستاى ّفتِ ای  5تاس غثاسپاضی  ،صهستاى ّفتِ ایی  2تاس.
اصدیاد :اص طشیق کاضت تزس ٍ تقسین تَتِ ٍ گاّی قلوِ گیشی اص ساقِ.
خاک :پیت هاس(خاک تشگ)+پشلیت یا هاسِ ضستِ ضذُ+یک الیِ رغال.
کَددّی :دس صَست ٍجَد کوثَد هَاد غزایی ّش دٍ تا سِ ّفتِ یکثاس تِ
خصَظ دس فصَل سضذ.

تازه ها

آیا تا حاال ایي هیَُ ّای ضگفت اًگیض سا دیذیذ؟ هیَُ ّای عجیة ٍ غشیة،
تیطتش دس ًَاحی گشهسیشی سضذ هی کٌٌذ.
دس ایٌجا تِ هعشفی تشخی اص ایي هیَُ ّا هی پشداصین:
سهثَتاى :هیَُ ای است ضیشیي تا پَست هَداس ،ضخین ٍ قشهض سًگ کِ
گَضت آى سفیذ تا یک ّستِ تضسگ دس ٍسط آى است .ایي هیَُ دس
کطَسّای آسیای جٌَب ضشقی یافتِ هی ضَد .ایي هیَُ داسای خَاظ
داسٍیی است .تَهیاى تشای آى دستَسات خاصی داسًذ.

هٌگَستیي :هٌطاء اٍلیِ ی ایي هیَُ ی ًاضٌاختِ است .عذُای تش ایي تاٍسًذ
کِ ایي هیَُ هتعلق تِ جضایش ساًذا یا جٌگل ّای هاالیا است .ایي هیَُ تِ
عٌَاى " هلکِ هیَُ ّایی استَایی " ضٌاختِ ضذُ است .گَضت ایي هیَُ
سفیذ سًگ است ٍ طعن ضیشیي ٍ تٌذ داسد.

فعالیت های اخیر
تشگضاسی غشفِ آهَصش

گلکاسی ٍ ساخت تشاسیَم
دس هذسسِ دختشاًِ هعلن
ٍ

غشفِ

آهَصش

سثضیکاسی دس تَستاى

ضْیذ ًیاکی تِ
هٌاسثت دِّ هثاسک فجش

تشگضاسی غشفِ آهَصش ٍ
ثثت ًام کاضت ًْال
سایگاى دس سٍص  22تْوي
هاُ دس هسیش ساّپیوایی
ضْشًٍذاى عضیض
تشگضاسی یکصذٍضاًضدّویي
جلسِ ّن اًذیطی هشاکض
آهَصش گل ٍ گیاُ  22هٌطقِ
تْشاى دس ضْشداسی هٌطقِ7

سبزیکاری در منزل
سثضی ایي ّفتِ :جعفشی
ًام علویPetroselinum sativum :

ایي گیاُ دٍ سالِ است کِ دس سال اٍل تَلیذ تشگ هیکٌذ کِ اص آًْا تِ
عٌَاى سثضی استفادُ هیطَد ٍ دس سال دٍم تَلیذ ضاخِ گل دٌّذُ
هیکٌذ.
ٍسایل هَسد ًیاص کاضت :جعثِ کاضت تا صّکص هٌاسة تِ عوق  20ساًتی
هتش ،تیلچِ  ،خاک هٌاسة (سثک ٍ ضٌی تا َّهَس کافی)
صهاى کاضت :صهاى کاضت جعفشی دس سثضیکاسیْای تضسگ ٍ دس هٌاطق
هعتذلِ دس تْاس ٍ گاّی ًیض دس پائیض است.
کاضت :جعفشی سا دس سدیفْایی تِ فاصلِ  20تا  25ساًتی هتش سٍی سدیف
هیکاسًذ.فاصلِ تیي سدیفْا دس کطتْای هکاًیضُ  25ساًتی هتش است.

معرفی کتاب
دسختاى ٍ دسختچِ ّای ایشاى
ًَیسٌذٍُ :لی اهلل هضفشیاى
اًتطاسات :فشٌّگ هعاصش

آتیاسی :سٍصاًِ  ،هذاٍم ٍ پشّیض اص خطکی خاک.
تشداضت :تشگْای آى سا تا داس ٍ چاقَ ّای تیض اص تاالی جَاًِ اًتْایی کِ
هعوَال یک الی دٍ ساًتی هتش تاالی سطح خاک قشاس داسد قطع هیکٌٌذ.

