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

ًَر بیشتربدانیم

فعالیت های اخیر

یه از عَاهل هَثر زر رشس ٍ تٌسرستی گیاّاى است ٍ تاعث عول فتَسٌتس هی شَز
گیاّاى زیٌتی را از ًظر ًیاز ًَری تِ  4زستِ تمسین هیىٌٌس:
گیاّاى سایِ زٍست :تِ شست ًَر ووتری ًیاز زارًس ٍ تایس از ًَر هستمین ذَرشیس
ترگساری غرفِ
زٍری وٌٌس هثل فیلَزًسرٍى ،پتَس للثی ،عشمِ یا پاپیتال ٍ غیرُ.
آهَزشی زر رٍز خوَْری
گیاّاى آفتاب زٍست :تِ شست ًَر ًسثتا زیازی احتیاج زارًس ٍ تایس آى ّا را زر اسالهی()12/1/94
خای آفتاتگیر وشت ورز هاًٌس گل سرخ ،هیره ،گالیَل ،شوعساًی ،واوتَس ّا ٍ
غیرُ.
گیاّاى سایِ آفتاب زٍستً :یاز ًَری حسٍاسط زارًس هعوَال زارای ترگْای اتلك ٍ
رًگی هی تاشٌس هثل تٌفشِ ،ورٍتَى ،زراسٌا ،تگًَیا ،حسي یَسف ،پتَس اتلك،
تٌداهیي اتلك ٍ غیرُ.
ترگساری غرفِ آهَزشی زر
گیاّاى غیرحساس :ایي لثیل گیاّاى هیتَاًٌس شست ّای هرتلف ًَر را تحول وٌٌس
رٍز طثیعت()13/1/94
ٍ تِ رشس ذَز ازاهِ زٌّس هاًٌس یاس زرز ٍ زرشه.

هر هفته با یک گیاه
ًام فارسی :پتَس
ًام علویscindapsus pictus :
ذاًَازُAraceae :
تَهیًَ :احی خٌَب شرق آسیا

شرٍع

والس

ّای

آهَزشی

از

تارید

 22/1/94زر سِ هروس
آزازگاى ،هعلن ٍ خَاى

ًیاز ًَریً :ژاز ّای اتلك شست ًَر تایس تیشتر تاشس ٍ ًژازّای سثس هىاى
ًین سایِ هٌاسة است.
ًیاز آتی :تاال زر تاتستاى ّفتِ ایی  3تار ٍ زهستاى ّر ّفتِ یىثار.
رطَتت 50 :تا( % 70تاتستاى ّفتِ ای  3تار غثارپاشی  ،زهستاى ّفتِ ایی  2تار
اززیاز :للوِ زًی.
ذان :هرلَطی از ذان تاغچِ ،هاسِ ٍ ذاوثري.
وَززّیّ :ر زٍ تا سِ هاُ یىثار وَز زّیس.

تازه ها

آلَئِ ٍرا یه گیاُ رایح آپارتواًی است ٍ تطَر سٌتی زر هٌازل ترای
ذَاطسارٍیی عالی آى پرٍرش زازُ هی شَز .آلَئِ ٍرا یه گیاُ چٌسسالِ
است ٍ تِ ذاًَازُ سَسي ( )  lily familyتعلك زارز.آلَئِ ٍرا تَهی افریما ٍ
هٌاطك هسیتراًِ ای است.
 250گًَِ هرتلف از آلَئِ ٍرا ٍخَز زارز.گیاُ آلَئِ ٍرا تَاسطِ ترگْای ولفت
آتسار ٍ وَزُ هاًٌس ذَز ،هشرض هی شَز .اًسازُ گیاُ هوىي است از چٌس
ساًتیوترتا چٌس زسیوتر وِ تستگی تِ گًَِ آى زارز ،هتغیر است.هرالثت از
گیاُ آلَئِ شثیِ هرالثتْای گیاُ واوتَس است.
تعضی از ذَاص آلَئِ ٍرا:
شیرُ آلَئِ ٍرا ترای زرهاى تریسگیْای ذفیف ،سَذتگیْا ،گسش حشرات،
آفتاب سَذتگی ٍ غیرُ هَثر است.زر الین گرم،گیاّاى آلَئِ ٍرای تحت
وشت تیرٍى،گلْای زیثایی تَلیس هی وٌٌس وِ زارای سالِ تلٌسی ّستٌس،وِ
زر رًگْای هتٌَعی ٍخَز زارًس .اگر وِ آلَئِ ٍرا تعٌَاى گیاُ آپارتواًی واشتِ
شَز،شىَفِ ًرَاّس زاز.

معرفی کتاب
اطَل ًَیي تاغثاًی
ًَیسٌسُ :زوتر هرتضی ذَشرَی
اًتشارات :زاًشگاُ شیراز

سبزیکاری در منزل
سبزی این هفته:گَخِ فرًگی
نام علمیSolanum lycopersicum:

هْاد هْرد ًیاس :
بذر یا ًشاء ،گْجَ فزًگی ،خاک گلذاى ،کْد هایع
در صْرتی کَ بذر گْجَ فزًگی داشتَ باشیذ ،بزای پزّرع ًشاء خاک
باغچَ یا گلذاى را شیار دُیذ ّ بذر را بزیشیذ ّ بَ اًذاسٍ دّ بزابز حجن بذر
رّی آى ُا خاک بپاشیذ.
ُز رّس بَ بذرُا آب دُیذ .با آبپاع آبیاری کٌیذ تا بذرُا جابجا ًشًْذ.
کاشتي بذر در عوق بیشتز ،دّ ایزاد دارد ،اّل ایٌکَ اهکاى خفگی بذر ّجْد
دارد ّ دیگزی دیزتز طبش شذى بذرُاطت.
بعذ اس جْاًَ سدى بذرُا ،صبز کٌیذ تا قذ آى ُا بَ  ۵تا  ۱۰طاًتی هتز
بزطذ .ایي جْاًَ ُای بلٌذ شذٍ ًشاء ُظتٌذ.
ًشاء ُا را با ریشَ بَ آراهی اس خاک بیزّى آّریذ ّ ُز ًشاء را در یک
گلذاى بکاریذ.
اگز بخْاُیذ آى ُا را در باغچَ بکاری بِتز اطت فاصلَ ُز ًشاء تقزیبا بیي
 4۰تا  6۰طاًتی هتز باشذ.
اگز بَ اًذاسٍ کافی جا ًذاریذ طعی کٌیذ تعذاد سیادی ًشاء تْلیذ ًکٌیذ؛ کَ
هجبْر شْیذ آى ُا را در هظاحت کوی جا دُیذ.
بِتز اطت خاک کوی طبک باشذ کَ آبیاری بَ خْبی اًجام شْد.
هثال هی تْاًیذ هخلْطی اس کْکْ پیت ّ خاک باغچَ را اطتفادٍ کٌیذ.
بَ ایي گیاٍ دطت ًشًیذ تا بَ ارتفاع  ۳۰طاًتی هتز بزطذ .طپض اگز پاجْع
داشت جذا کٌیذ .کوی کَ بلٌذتز شذ بزگ ُای پائیٌی را ُزص کٌیذ ّ طاقَ را
بَ کوک یک طٌاب ًاسک ببٌذیذ ّ طز دیگَ طٌاب را بَ باال ّصل کٌیذ تا
بْتَ بتْاًذ دّر ایي طٌاب باال رفتَ ّ رّی سهیي ًیافتذ.
گْجَ فزًگی ًیاس بَ خاک ُویشَ هزطْب دارد؛ اها ًَ خیض!
ًکتَ دیگز در هْرد آبیاری ایٌکَ گْجَ فزًگی دّطت ًذارد اس غزّب بَ
بعذ آبیاری شْد .پض در طْل رّس آبیاری را اًجام بذُیذ ّ .در فصْل گزم
طال بَ آب بیشتزی ًیاس دارد

