دوهفته نامه گلفام
دی (93نیمه دوم)

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
تعزیف گیاّاى آپارتواًی:
تِ گیاّاًی اطالق هی ضَد وِ تِ دلیل ًذاضتي هماٍهت تِ سزها تایذ
درهحیطی هساعذ ٍ سزتستِ تا تَجِ تِ ًیاسّای فیشیَلَصیىی ضاى اس جولِ ًَر،
درجِ حزارت  ،رطَتت ٍ  ...در لسوت ّای هختلف آپارتواى ًگْذاری ضًَذ.

فعالیت های اخیر
 اعالم اساهی تزًذگاى هساتمِ پیاهىی ضة یلذا ٍ اّذاء گلذاى آپارتواًی ٍ
وتاب گلىاری تِ دُ ًفز تزتز اس ضزوت وٌٌذگاى

خریذ گیاٌ مىاسب:

 ضزایط هحیطی اس لثیل ًَر ،درجِ حزارت ٍ رطَتت هحل سًذگی راتایذ در ًظز گزفت.
 تٌاسة گلذاى تا فضای آپارتواى ّویطِ گیاُ ریطِ پز خزیذاری ًواییذ تزگْا ،سالِ ّا ،گلْا ٍ خان گیاُ را تِ دلت تاسدیذ ًواییذ تا اس عذمهجَد آثار تمایای آفات ٍ اهزاض ٍ علف ّای ّزس اطویٌاى حاصل وٌیذ.

تزگشاری والس آهَسضی واضت ًْال تزای ضْزًٍذاى هٌطمِ  7در سِ هزوش
آسادگاى  ،جَاى ٍ هعلن

هرهفته با یک گیاه
ًام فارسی  :ساًسَریا
ًام علوی Sansevieria trifasciata :
خاًَادُ Moraceae :
تَهی  :آفزیما
ًیاس ًَری  :هتَسط
ًیاس آتی  :ون
رطَتت :ون
اسدیاد :للوِ تزي – تمسین سالِ ّای سیزسهیٌی
خان  :ووپَست  +خان تاغچِ
تعَیض گلذاى 2-3 :سال یىثار

تزگشاری والس آهَسضی تاسیافت(تاّوىاری ادارُ تاسیافت)در هزوش جَاى

فعالیت َای اخیر
تاسدیذ آهَسضی تفزیحی ضْزًٍذاى سِ هزوش اس تاغ پزًذگاى

تازه ها
گل ي گیاَان عجیب
در دًیای اطزاف ها پزاست اس اتفالات اسزارآهیش ٍ ضگفت اًگیش ٍ جالة!تِ لطف
رساًِ ّا ٍ تحمیمات 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.
گل حساس یا گل قُر Mimosa Pudica
ایي گل اس خاًَادُ ی حثَتات یا فاتاسِ هیثاضذ ٍ تَهی آهزیىای جٌَتی ٍ هزوشی
است .جذاتیت ایي گل تِ خاطز ایي است وِ ٌّگام تزخَرد ضئ یا دست تا تزي
آى گیاُ تا تغییز فطار اُسوشی تزي ّای خَد را جوع یا تاس هیىٌذّ.وچٌیي در
ضة یا تا ًَساًات دهایی تزي ّا تاس یا تستِ هیطًَذ در ایزاى ایي گل در اٍل
تاتستاى رٍاًِ ی تاسار ضذُ ٍ سَصُ خَتی تزای خاًَادُ ّا هیثاضذ ٍ تِ لیوت ارساًی
در هیادیي گل ٍ گیاُ ٍ گلفزٍضی ّا یافت هیطَد

معرفی کتاب
مُىذسی گلخاوٍ 184:پرسص ي پاسخ راَىمای اجرای طرح ي کطت گلخاوٍ
مًلفان :مریم مرادمىذ ،سمیٍ عباس عبذلی ،رضا مرادمىذ
اوتطارات:آمًزش ي تريیج کطايرزی

سبزیکاری در منزل
سبسی ایه َفتٍ :اسفىاج Sinacia oleraceae

يسایل مًرد ویاز :جعثِ واضت تا سّىص هٌاسة تِ عوك  20ساًتی هتز،
تیلچِ  ،خان هٌاسة (ًیوِ سٌگیي ٍ غٌی اس هَاد آلی ٍ هعذًی)
زمان کاضت :اٍایل تا اٍاخز پاییش ٍیا اٍایل اسفٌذهاُ.
کاضت :تذر را تِ صَرت دست پاش ٍ یا ردیفی (فاصلِ ردیف ّا اسّن 25-15
ساًتیوتز) واضتِ ضَد سپس رٍی آى را تا الیِ ایی ًاسن اس وَد هی پَضاًین

آبیاری :رٍساًِ(تالثل اس سثش ضذى تذر خان تایذ ّویطِ هزطَب تاضذ)
خاک مىاسب :خان لَهی تا َّهَس وافی
برداضت :دٍرُ رضذ اسفٌاج  40-60رٍس هیثاضذ ٍ سهاى تزداضت ٍلتی است وِ
گیاُ  7-5تزگِ ضذُ تاضذ ٍ تا چالَی تیش اس یه الی دٍ ساًتی هتز خان لطع
ضَد.

