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

بیشتربدانیم

کَدّب

فعالیت های اخیر
) 2کَدّبی هعذًی

کَدّب بِ دٍ دستِ تقسین هیطًَذ) 1 :کَدّبی آلی
کَدّبی آلی:
کَد جبهذ حیَاًی :کَدهزغ ،اسب ،گبٍ ،گَسفٌذ ،پَدر استخَاى ٍ.....
کَد گیبّی :خبک بزگ ،پیت ،لَم ،کوپَست ،خبک جٌگل ٍ کَد سبش
خبک بزگ :حبصل پَسیذُ ضذى بقبیبی گیبّبى ٍ تجشیِ بزگْب .
پیتًَ :عی خبک حبصل اس تجشیِ خشُ ّب ًظیز خشُ اسفبگٌَم.
لَمًَ :عی خبکبزگ حبصل اس تجشیِ بزگ چوي.
کوپَست :بْتزیي کَد بب هٌطبء گیبّی ٍ حبصل تجشیِ ضبیعبت اًذاهْبی هختلف گیبُ
خبک جٌگلیًَ :عی خبکبزگ است کِ اس تجشیِ بزگْبی گًَبگَى جٌگل است.
کَد سبش :پَضص گیبّی خبًَادُ لگَهیٌَس(یًَجِ ،ضبذر ٍ )...کِ پس اس رٍیص در
سهیي سراعی قبل اس ٍرٍد بِ فبس سایطی ٍ گل دّی بِ ٍسیلِ ضخن بِ سهیي بزهیگزدد.

هر هفته با یک گیاه

ًبم فبرسی :بزگ اًجیزی
ًبم علویphilodendron :
خبًَادُAraceae :
بَهیًَ :احی حبرُ در آهزیکبی جٌَبی
ًیبس ًَری :هتَسط (ّزگش در هعزض هستقین ًَرخَرضیذ قزارًگیزد).
ًیبس آبی :هتَسط .در تببستبى ّفتِ ایی  2ببر ٍ سهستبى ّز  10رٍسیکببر
رطَبت 60 :تب( % 80تببستبى ّفتِ ای  3ببر غببرپبضی  ،سهستبى ّفتِ ایی  1ببر
اسدیبد :خَاببًیذى َّایی ،کبضت بذر ،قلوِ سًی
خبک :هخلَطی اس خبک ببغچِ ،هبسِ ٍ خبکبزگ
کَددّیً :یبس چٌذاًی بِ تغذیِ هصٌَعی ًذارد .سبلی  2الی  3هزتبِ کَدّی

تازه ها

یک طزاح سَئیسی اس خشُ تزای تأهیي اًزصی رادیَ استفادُ کزدُ است .
تِ گشارش سزٍیس علوی خثزگشاری داًطجَیاى ایزاى(ایسٌا) ،پیص اس ایي هحققاى اس
خشُ تزای تأهیي اًزصی یک صفحِ ًوایص تا هصزف پاییي اًزصی استفادُ کزدُ تَدًذ؛
اها یک طزاح سَئیسی در ّوکاری هطتزک تا هحققاى داًطگاُ کوثزیج اس ایي گیاُ
تزای تأهیي اًزصی رادیَ استفادُ کزدُ است .
دستگاُ جذیذ ً Moss FMام دارد کِ تا استفادُ اس الکتزٍىّای فزاٍاًی کِ خشُ طی
فتَسٌتش تَلیذ هیکٌذ ،ایي گیاُ را تِ پٌلّای خَرضیذی تیَلَصیک تثذیل هیکٌذ .
تِ گفتِ «فاتیٌِ فلَر» طزاحی سَئیسی رادیَ خشُای ،در حال حاضز ایي رادیَ تٌْا
توذت چٌذ دقیقِ تا استفادُ اس اًزصی تَلیذ ضذُ تَسط خشُ کار هیکٌذ ٍ تزای
استفادُ اس رادیَ تِ حذٍد  10هتز هزتع خشُ ًیاس است .
تا تَسعِ فٌاٍری استفادُ اس گیاّاى تزای تأهیي اًزصی ،پیصتیٌی هیضَد کِ در آیٌذُ
ضاّذ ظَْر هشارع جلثکی ضٌاٍر تِ عٌَاى صًزاتَرّای پزقذرت تاضین .

معرفی کتاب
اصَل ًَیي ببغببًی
ًَیسٌذُ :دکتز هزتضی خَضخَی
اًتطبرات :داًطگبُ ضیزاس

کالس

بزگشاری

ّبی

آهَسش کبضت ًْبل ّوزا
بب

بزای

درختکبری

ضْزًٍذاى ٍ داًص آهَساى
در بَستبى ضْیذتَکلی ٍ

هزکش جَاى

بزگشاری هزاسن گزاهی
داضت رٍس درختکبری بب
حضَر قبئن هقبم ضْزدار
ٍ هسئَلیي هحتزم
ضْزداری هٌطقِ7

بزگشاری

جطٌَارُ

سبشُ

آرایی ٍ اّذاء جَایش بِ

بْتزیي سبشُ ّب

سبزیکاری در منزل

سثشی ایي ّفتِ :تادهجاى
ًام علویsolanum melongena:

سثشی یکسالِ ٍ فصل گزم تْتزیي دها دررٍس تیي  26تا  36درجِ ساًتی گزاد ٍ
درضة تیي  21تا  26درجِ ساًتیگزاد هیثاضذ.
ٍسایل هَرد ًیاس کاضت :گلذاى تشرگ کاضت تا سّکص هٌاسة تِ عوق  80تا
 100ساًتی هتز ٍیا تاغچِ ایی هٌاسة جْت کاضت ،تیلچِ
سهاى کاضت :تزای تْیِ ًطا در اٍاخز سهستاى تذر را داخل گلذاى ّای هٌاسة
هیکارًذ ٍ در ضزایط گلخاًِ ایی ًگْذاری هیکٌٌذ .هذت سهاى هاًذى تَتِ در خشاًِ
تیي  8تا ّ 10فتِ است .تعذاستزطزف ضذى سزهای تْارُ ًطا ّای  4تزگی را تِ
سهیي اصلی هٌتقل هیکٌٌذ.
خاک :خاک ضٌی لَهی عویق – حاصلخیش ٍ سّکص خَب
کاضت:تِ دٍ طزیق کطت هستقین ٍ تْیِ خشاًِ است
آتیاری :جْت تقَیت ّزچِ تیطتز ریطِ ّا پس اس اًتقال ًطا کِ اصَال آتیاری اٍل
اًجام هیطَد حذٍد یک ّفتِ تعذ دٍهیي آتیاری اًجام هیطَد ٍ پس اس آى آتیاری
هتَقف هیطَد تا تَتِ ّا پضهزدُ گزدًذ سپس آتیاری سَم اًجام هیطَد(آتیاری
سیاد اس اتتذا تاعث عذم هیَُ دّی هیطَد).
تزداضت :تزداضت سهاًی است کِ هیَُ رًگ تٌفص ٍ ضفاف تِ خَد تگیزد سیاد
هاًذى آى رٍی تَتِ تاعث تِ تذر رفتي هیَُ هیطَد ٍ رًگ آى کن رًگ هیگزدد ٍ
هشُ ی تلخ پیذا هیکٌذ

