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بیشتربدانیم
ضذػفًَی کزدى خاک:
گاَی خاک دارای عًامل بیماریشای باکتزی ي قارج ي...است کٍ
بزای گیاٌ مضز می باشذَ.مچىیه ممکه است تخم علف َای
َزس ي یا آفات در آن يجًد داشتٍ باشذ .لذا بایذ درصًرت مًارد
فًق خاک گلذان را تعًیض وماییم:
ضذػفًَی خاک در هٌشل(در سطح کَچک) :مخلًط خاک را
در دیگ ریختٍ ي مزطًب میکىیم سپس در دیگ را ريی آن قزار
دادٌ ي حزارت مالیم میذَیم تا دمای خاک بٍ  80- 75درجٍ
ساوتی گزاد بزسذ.حزارت را بٍ مذت  30دقیقٍ ادامٍ میذَیم ي
میگذاریم تا خاک سزد شًد سپس استفادٌ میکىیم .

هر هفته با یک گیاه
ًام فارسی :سیٌگًَیَم(پٌجِ غاسی)
ًام ػلویsyngonium podophyllum :
خاًَادُAraceae :
بَهیًَ :احی آهزیکای هزکشی
ًیاس ًَری :کن تا هتَسط بِ کن ًَری بسیارهقاٍم
ًیاس آبی :هتَسط ،در تابستاى ّزّفتِ  3بار ٍ در سهستاى ّز ّفتِ یکبار.
رطَبت 50 :تا( % 70تابستاى رٍساًِ غبارپاضی  ،پز ًوَدى سیزگلذاًی اس آب).
اسدیاد :قلوِ ساقِ در بْار کِ دارای ریطِ ّای َّایی است در بْار.
خاک :هخلَطی اس خاک باغچِ ،هاسِ ٍ خاکبزگ.
کَددّیّ :ز دٍ تا سِ هاُ یکبار کَد دّیذ.

تازه ها
باغباًی بِ بْبَد ٍضغ جسواًی سالخَردگاى کوک هی کٌذ
پژٍّطگزاى هیگَیٌذاًجام فؼالیت باغباًی ،افشٍى بزحفظ سالهت جسواًی
،بِ تقَیت ًیزٍی باسٍ ٍ افشایص سطح اػتواد بِ ًفس سالخَردگاى کوک هی
کٌذ .کاًذیک ضَهیکز استاد ػلَم گیاّی داًطگاُ کاًشاس اػالم کزد ًتایج
تاسُ تزیي تحقیقات ها ًطاى دادُ است آى دستِ اس افزاد سالخَردُ ای کِ
بِ باغباًی ٍ پزٍرش گل ٍ گیاُ هی پزداسًذ ،اس تَاًایی جسواًی بْتز ٍ ًیزٍی
باسٍی بیطتزی بزخَردارًذ  .در ایي تحقیق پاًشدُ هَرد اس هَارد بْذاضتی ٍ
ٍضؼیت جسواًی دٍ گزٍُ اس سالخَردگاى  ،گزٍّی کِ باغباًی هی کزدًذ ٍ
گزٍّی کِ بِ ایي فؼالیت ػالقِ ای ًذاضتٌذ  ،هَرد بزرسی ٍ ارسیابی قزار
گزفت.پژٍّطگزاى داًطگاُ کاًشاس ضاخص ّایی ّوچَى هیشاى تزاکن
استخَاى  ،کیفیت خَاب  ،آهادگی جسواًی ً ،یزٍی باسٍ ٍ ٍضؼیت رٍحی ٍ
رٍاًی سالخَردگاى را هَرد هطالؼِ قزار دادًذ ًٍتایج ارسیابی ّا ًطاى داد
کساًی کِ باغباًی هی کٌٌذ در هقایسِ با دیگزاى اس ًیزٍی باسٍی بیطتز ٍ
ّوچٌیي ػشت ًفس باالتزی بزخَردارًذ .

معرفی کتاب
اصَل ًَیي باغباًی
ًَیسٌذُ :هزتضی خَضخَی
اًتطارات :داًطگاُ ضیزاس

فعالیت های اخیر
باسدیذ ضْزًٍذاى هزکش
آسادگاى اس بَستاى
باسیافت در هٌطقِ16

بزگشاری

آهَسضی

کالس

باسیافت با ّوکاری ادارُ

باسیافت هٌطقِ در رٍس سهیي
پاک در هزکش جَاى

باسدیذ ضْزًٍذاى هزکش
جَاى

اس

بَستاى

جوطیذیِ

سبزیکاری

سبشی ایه َفتٍ:کذٍّا
کذٍ تٌبلCucurbita maxima :
کذٍحلَاییcucurbita moschata:
کذٍخَرضتیcucurbita pepo:
کذٍّا هَطي اصلی آًاى آفزیقا است .بَتِ ّا رًٍذُ هیَُ آًْا اس  100گزم تا
300کیلَگزم هتغیز است.
کاضت :بؼذ اس بزطزف ضذى خطز سزهای بْارُ بذرّا را  48ساػت قبل اس
کاضت بِ هذت  24ساػت بِ صَرت غزقاب ٍ  24ساػت بِ صَرت
خَاباًیذى در پارچِ خیس آهادُ جَاًِ سًی هیکٌینّ .ز  35تا  50ساًتیوتز
باالی داؽ آب حفزُ ای بِ ارتفاع  4ساًتی هتز حفز کزدُ ٍ  3الی  4ػذ بذر
در داخل آى قزار هیذّین ٍ رٍی آى را با خاک هزطَب هیپَضاًین.تا سهاى
سبش ضذى گیاُ آبیاری ًبایذ اًجام ضَد.
داضت :پس اس سبش ضذى بذرّا ٍ تٌک کزدى آًْا آبیاری را چٌاى بِ تاخیز
هیاًذاسین تا گیاُ رٍ بِ پژهزدگی رٍد.اس دیگز اقذاهات هْن دفغ ػلف ّای
ّزس ،حذف جَاًِ اًتْایی  ،هَاظبت در دٍرآبیاری ٍ هیشاى آب را بایذ
طَری تٌظین ًوَد کِ یقِ گیاُ بِ داخل آب ًزٍد ،کَد سزک سِ بار در
طَل فصل رضذ اضافِ گزدد.
بزداضت :اس هزداد بِ بؼذ هی تَاى بزداضت را اًجام داد .در هَرد کذٍ
خَرضتی هیَُ را بایذ ّزچِ سٍدتز بزداضت کزد سیزا کذٍّای قلوی
باسارپسٌذتز ّستٌذ ٍ دٍم ایٌکِ ّزچِ بَتِ هیَُ کوتزی داضتِ باضذ بِ
تَلیذ هیَُ ّای بؼذی بیطتز تحزیک هیگزدد.

