(( ماهنامه علمی  ،آموزشی گلفام ))
مرکس آموزش و مشا وره گل و گیاه

((آیا ًسیسُ ای چًٍَِ ذساًٍس ٌفتار پاویشُ را بِ زرذت پاویشُ ای تطبیِ وززُ وِ
ریطِ آى ثابت ٍ ضاذِ آى زر آسواى ا ست )) .
(( سٌره ابراىیم آیو )) 24

علمی  ،آموزشی
بیطتز بساًین :

ّز ٌل ًواز یست اس سیباییْا ،ػطك ،هحبت  ،زلتٌٍی ،آراهص ،تٌْایی
ٍ ...ضایس بارّا ضاذِ ٌلی را ّسیِ زازُ ایس اها بِ ٍالغ ًویساًستیس با ایي
اًترا ب چِ پیاهی را بِ زٍستاى هٌتمل وززُ ایس زر ایي لسوت ها ًوًَِ
ای اس ایي ٌلْا ٍ ًواز ّز یه را هَرز بزرسی لزار هیسّین تا زر اًتراب
صحیح ضوا را یاری زّین .
ًزٌس  :ذَرضیس ّوَارُ هیسرذطیس سهاًی وِ با تَ ّستن ّ ،سیِ زازى
ٌل ًزٌس ًطاى احتزام است .
ضمایك  :ابزاس ارازت ذالصاًِ زر سهاى ٍزاع یه زٍست .
سًٍَلِ آبی  :فزٍتٌی ٍ تَاضغ
زاٍٍزی  :ضوا زٍست بی ًظیزی ّستیس .
هزٍاریس  :ػطك بی ریا ٍ ٍفازاری
سٌبل  :تماضای ػفَ ٍ برطص
ازریس  :اس ایٌىِ هزا زرن هیىٌیس سپاسٍشارم
سَسي ٍ :صف سیبایی ضاز زلی ٍ وزضوِ
ّویطِ بْار ّ :وسرزی زر سَي ؛ اًسٍُ ٍغن
اطلسی  :حضَر تَ آرام برص رٍح هي است .
آفتابٍززاى ً :طاى غزٍر ٍ طلَع ذَرضیس سًسٌی

آًیشن

نکاتی چند در مٌرد نگيداری از گل ً گیاه
 اٌز اس وَزّایی استفازُ هیىٌیس وِ اس فضَالت پزًسٌاى تْیِ ضسُ اًس لبل اس استفازُ
السم است آًْا را با اًَاع لارچ وطْا ضس ػفًَی وٌیس .
ّ زٌش ٌلساى ٌل را هستمین زر بزابز ًَر ذَرضیس ًٍذاریس .
 بزای آبیاری ٌلْا ّویطِ اس آب ٍلزم استفازُ وٌیس چَى آب سزز ٍ یا ٌزم بِ ٌلْا
لطوؼِ هیشًس
 بِ ٌٍّام ذزیساری ٌیاُ پطت ٍ رٍی آًزا با زلت ًٍاُ وٌیس تا آفت سزُ ًباضس .
ٌ لْای رس ذطه را رٍی وتزی آب جَش ًٍِ زاریس تا زٍبارُ تاسُ ضَز.
 زر سهستاى ٍلتی اس یه ٌلفزٍضی ٌیاُ آپارتواًی هیرزیس آًزا زر یه وارتي لزار زازُ
ٍ بِ ذاًِ ببزیس تا َّای سزز باػث پژ هززٌی آى ًطَز .
ٍ سایل باغباًی را زاذل ذاًِ ًیاٍریس تا آفات ٍ آلَزٌیْا ٍارز ذاًِ ًٍززز .
ٌ لْا بِ هَسیمی آرام ػاللِ زارًس،بزایطاى یه هَسیمی هالین
بٍذاریس تا بْتز رضس وٌٌس .

پَتَس
هطرصات:

ایي ٌیاُ سازٌاّص آسیای جٌَب ضزلی است  .رًً بزٌْا اس سبش تا سبش

ابلمی با هرلَطی اس رًٍْای سرز ٍ سرز تٌس ٍ سفیس وزم است  .ضاذِ ّای باال رًٍسُ ٍ
آٍیشاى آى بسًِ زیَارّای اتاق را تشئیي هیٌوایس رطَبت ون هحیط را تحول ٍ تىثیز آى
سازُ است .

هزالبت :
ًَر  :هحیط ًیوِ سایِ را تزجیح هی زّس ً.ژازّای ابلك رًً هتٌَع ذَز را زر سایِ اس

زست هی زٌّس .
زها  :زر زهای  24زرجِ ساًتی ٌزاز بْتزیي رضس را زارز .

ذان :
رطَبت  :هِ پا ضی رٍساًِ با آب ٍلزم
تغذیِ  :هاّی یىبار زر فصل رضس

تزویبی اس ذان باغجِ  ،هاسِ ٍ ذاوبزي

آٍیطي  ،یىی اس لسیوی تزیي ٌیاّاى ازٍیِ ای ٍزارٍیی  ،یًَاًیاى آى را
ًواز ضجاػت هی زاًستِ اًس.
هطرصات ٌیاُ :
 ریطِ هستمین ٍون ٍبیص چَبی• ٌیاّی ذطبی ٍچٌس سالِ
 بزٌْا وَچه ،هتمابل ٍون ٍبیص ًیشُ ای•سالِ هستمین ٍچْا رٌَش
ضىل
• ٍپَضیسُ اس وزوْای ذاوستزی رًً ٍحاٍی اساًس
•ٌلْا وَچه ٍبِ رًً ضفیس ٍارغَاًی هطاّسُ هی ضَز
• هیَُ فٌسٍلِ لَُْ ای رًً ٍزارای چْار بذر بِ رًً لَُْ ای تیزُ
•ذَاظ زرهاًی :
•اساًس آى زر صٌایغ زارٍساسی ،صٌایغ غذایی ،وٌسزٍ ساسی ،صٌایغ
بْساضتی ٍآرایطی
• ذلط آٍر ٍ بزای هؼالجِ سزفِ
• تمَیت وٌٌسُ هؼسُ ٍوبس ،ضس ًفد ضىن ،بزطزف وٌٌسُ ػفًَت ّای رٍزُ ،
•ضس حالت تَْع ٍاستفزاؽ
•واربزز زر فضای سبش :
• بِ ػٌَاى ٌیاُ پَضطی ٍبزای واضت زر هیاى ٌلسًٌ ّا ٍباؽ ّای صرزُ
ای بىار هی رٍز.
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