دوهفته نامه گلفام
بهمن(93نیمه اول)
مرکس آموزش و مشاوره گل و گیاه اداره فضای سبس شهرداری منطقه7

اگر قیامت فرا رسد و رد دستىكی از شما نهالى باشد ،چنانچه بقدر كاشتن آن فرصت باشدبايد آن را ب کارد.

رسىل اکرم(ص)

بیشتربدانیم
تعًیض گلدان:
تعضی اس گیاّاى هاًٌذ حسي یَسف ،تزگ تیذی ،پیلِ آ ٍ
پَتَط چٌاًچِ در طَل دٍرُ رضذ قلوِ اس گیاُ تْیِ ضَد ًیاس تِ
تعَیط ّزسالِ گلذاى ًوی تاضذ.
تعَیط گلذاى در هجاٍرت تاد ،آفتاب ،سزها اًجام ًطَد.-آتیاری گلذاى  24ساعت قثل اس تعَیط گلذاى.

فعالیت های اخیر
 تزگشاری کالط ّای آهَسضی :گیاّاى آپارتواًی ،گلْای پیاسی ٍ سثشیکاری

تزگشاری جطٌَارُ هطکات ٍ اّذاء جایشُ تِ سِ اثز تزتز

هرهفته با یک گیاه
دراسىا پرچمی

ًام علویDracaena marginata :

خاًَادُ Liliaceae :
تَهی  :آفزیقای استَایی
ًیاس ًَری :غیز هستقین ٍسیاد
ًیاس آتی  :سیاد
رطَتت :سیاد
اسدیاد :قلوِ ساقِ
خاک  :کوپَست  +خاک تاغچِ
تعَیط گلذاى 2 :سال یکثار

تْیِ ٍیضُ ًاهِ گزاهی داضت َّای پاک ٍ ارائِ ایي ٍیضُ ًاهِ تِ کارهٌذاى
آهَسش ٍ پزٍرش هٌطقِ7

گزاهی داضت رٍس َّای پاک ٍ تزگشاری هزاسوی در تَستاى ضْیذ ًیاکی

تازه ها
گل ي گیاَان عجیب

در دًیای اطزاف ها پزاست اس اتفاقات اسزارآهیش ٍ ضگفت اًگیش ٍ جالة!تِ لطف
رساًِ ّا ٍ تحقیقات اس دًیای حیات ٍحص ٍ حیَاًات ٍ حطزات ٍ پزًذُ ّا
چیشّای سیادی تذاًین ،هسائل ضگفت اًگیشی ضٌیذُ تاضین ٍلی تِ جذ،اس دًیای
ضگفت اًگیش گیاّاى هطالة سیادی ًطٌیذُ این.
ارکیدٌ حًاصیلHabenaria radiata

ایي ارکیذُ تزای جلة ًظز گزدُ افطاى ضخصی خَد ٍ تِ رخ کطیذى قذرت خذا
تِ ضکل حَاصیل دراهذُ.ایي گیاُ تَهی چیي ٍ صاپي ٍ اس گًَِ ّای در حال
اًقزاض هیثاضذ کِ آخزیي پٌاُ گاّص کطَر صاپي است ٍلی خَضثختاًِ اخیزا
تزای حفظ ٍ تکثیز آى کارّایی اًجام ضذُ ،هیثاضذ.

معرفی کتاب
دایرة المعارف گل ي گیاٌ
وًیسىدٌ :حسیه متقی
اوتشارات :سپیدان

سبزیکاری در منزل
سبسی ایه َفتٍ :شاَیLepidium sativum

يسایل مًرد ویاز :جعثِ کاضت تا سّکص هٌاسة تِ عوق  20ساًتی هتز،
تیلچِ  ،خاک هٌاسة (خاک قَی ٍ ًن دار ٍ ٍ رسی ضٌی)
زمان کاشت :گیاّی است هقاٍم تِ سزها ٍ حساط تِ گزها تْتزیي سهاى
کاضت اٍاخز ضْزیَرهاُ ٍ اٍایل تْار هی تاضذ.
کاشت :تذر ضاّی تِ دلیل ریش تَدى تا هاسِ تادی هخلَط ضَد ٍ تِ صَرت
دست پاش کاضتِ ضَد
آبیاری :رٍساًِ  ،هذاٍم ٍ پزّیش اس خطکی خاک
برداشت :هعوَالً  ۱0رٍس تعذ اس کطت گیاُ ،آى را تزداضت کٌیذ .ضاّیّای
تاسُ را قثل اس گل دادى گیاُ ،یعٌی ٌّگاهی کِ تسیار کَچک ّستٌذ ،تزداضت
کٌیذ.

