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بیشتربدانیم

فعالیت های اخیر

تمسین تٌذی گیاّاى تز اساس طَل سًذگی

یه سالِ  : Annualگیاّاى وَتاُ عوز وِ چزخِ سًذگی آى ّا اس رٍیص داًِ
تا تَلیذ داًِ در یه فصل رٍیص اتفاق هی افتذ .ایي گیاّاى تیطتز در
سراعت اّویت دارًذ(هاًٌذ غالت ،لَتیا)
دٍسالِ ّا  : Binnualایي گیاّاى هعوَال سال اٍل رضذ رٍیطی(تَلیذ ریطِ،
تزي ٍ سالِ) ٍ سال دٍم رضذ سایطی (تَلیذ گل،هیَُ ٍ تذر) را تِ ّوزاُ
دارًذ(.هثل وزفسَّ ،یح ،چغٌذرلٌذ)
چٌذسالِ ّا : perinnualگیاّاًی وِ اس سالی تِ سال دیگز تا دٍرُ ّای
هتغیز گل دادى ،سًذگی هی وٌٌذ(هاًٌذ اًَاع درختاى هیَُ ٍ درختچِ ّاٍ)...

هرهفته با یک گیاه

 تزگشاری

والس

آهَسضی تٌفطِ آفزیمایی
تا حضَر دوتز پَریا
هعصَهی در هزاوش خَاى ٍ

آسادگاى
 واضت ًْال در هذارس

هٌطمِ  7تا ووه داًص

ًام فارسی :حسي یَسف
ًام علویColeus blumei :
خاًَادُLabiatae :
تَهی :خاٍا

آهَساى ٍ آهَسش واضت ٍ
ًگْذاری ًْال تِ داًص

ًیاس ًَری :سیاد (در پر وًرتریه وقطٍ مىسل قرار دادٌ شًد چًن کمبًد وًر سبب
کمروگ شدن برگُا میشًد).
ًیاس آتی :سیاد (تابستان َفتٍ ای 4بار زمستان َفتٍ ایی  1بار).
رطَتت :هتَسط(تابستان َفتٍ ای  2بار غبارپاشی  ،زمستان َر  10ريز یکبار).
اسدیاد :در اوثز فصَل تا استفادُ اس للوِ سالِ تىتیز ًواییذ.
خان :ووپَست  +خان تاغچِ(کًددَی با کًد مىاسب درفصل رشد ماَی یکبار).
تعَیض گلذاىٌّ :گاهی وِ گلذاى اس ریطِ پز گزدیذ.

آهَساى

 واضت ًْال هثوز ٍ
غیزهثوز رایگاى در هٌاسل

هٌطمِ 7

تازه ها
ًخل استیلت یا درختی وِ راُ هیزٍد
ّوِ ًَع گیاُ را دیذُ تَدین ٍلی گیاّی وِ تتَاًذ راُ تزٍد را ًذیذُ
تَدین!ًخل استیلت یا  Socratea exorrhizaاس خاًَادُ اریىا ٍ تَهی
خٌگلْای تاراًی آهزیىای هزوشی ٍ خٌَتی هیثاضذ ایي ًخل تا تىیِ
دادى ٍ سَار ضذى تز عصاّای خَد وِ ّواى ریطِ ّا تاضٌذ در صَرت
لحطی هَاد غذایی یا سایِ اًذاسی درخت دیگز هیتَاًذ تزاحتی تِ خای
دیگزی خَد را هٌتمل وٌذ! سالِ ی ایي درخت درٍالع تا سهیي تزخَردی
ًذارد ٍ ایي ریطِ ّا ّستٌذ وِ هثل عصا تاال پاییي یا خاتدا هیطًَذ
هثال سالِ تَسیلِ ی ایداد ریطِ ّای عوَدی خَد تذٍى ایٌىِ خَد
را ضخین وٌذ ٍ فمط تا افشایص ارتفاع ریطِ ّا هیتَاًذ خَد را تِ ًَر
تیطتز تزساًذ.

سبزیکاری در منزل
سثشی ایي ّفتِ :ریحاى Ocimum basilicum L.

ریحاى گیاّی یه سالِ تا تزگْای تخن هزغی ضىل ٍ تسیار گزهادٍست.
دٍ ًَع ریحاى ٍخَد دارد:تٌفص ٍ سثش
ٍسایل هَرد ًیاس واضت :خعثِ واضت تا سّىص هٌاسة تِ عوك  20ساًتی
هتز ،تیلچِ  ،خان هٌاسة (خان لَی ٍ ًن دار ٍ ٍ رسی ضٌی)
سهاى واضت :گیاّی است هماٍم تِ گزها ٍ حساس تِ سزها تْتزیي سهاى
واضت اٍایل تْار هی تاضذ ٍ حذالل تِ 6ساعت ًَرآفتاب ًیاس دارد.
واضت :تذر ریحاى تِ صَرت دست پاش واضتِ ضَدّ .وچٌیي دلت ضَد
وِ پیص اس وطت ،تذر آى رطَتت ًثیٌذ چَى تِ علت خارج ضذى هادُ
هَسیالص تذرّا تِ ّن هیچسثٌذ .پس اس واضت رٍی تذرّا را تاالیِ ًاسوی
اس وَد تپَضاًیذ.

معرفی کتاب
دًیای ضگفت اًگیش واوتَس ّا
ًَیسٌذگاى :هعصَهِ استىاًی -سّزا خاتزاالًصار
اًتطارات :هزسداًص،آتٌگاُ

آتیاری :رٍساًِ  ،هذاٍم ٍ پزّیش اس خطىی خان
تزداضت :ریحاى تاسُ را لثل اس گل دادى گیاُ ،اس ارتفاع  10ساًتیوتزی
تاالی سطح خان تزداضت ٍ اس تِ گل رفتي آى خلَگیزی وٌیذ.

