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منطقه 7

ّز ّفتِ تا یک گیاُ
فعالیتْای اخیز

کاالدیَم

تِ هٌاسثت ّفتِ جْاًی کَدک هزکش آهَسش گل ٍ گیاُ اقذام تِ تزپایی
غزفِ آهَسشی جْت آهَسش تِ کَدکاى ٍ اّذای جَایش در تَستاى تاغ هَسُ
هَسُ قصز تِ هذت  4رٍس اس تاریخ  94/7/14لغایت  94/7/18اس
ساعت  9صثح الی  17تعذاس ظْز ًوَد .

ًام علویCaladium bicolour :
خاًَادُ Araceae :

ًام فارسی :فیل گَش
ًَر  :سیاد ،تذٍى تواس هستقین تا ًَر خَرشیذ )جْت حفظ رًگ ٍ
ًقَش رٍی تزگ(.
حزارت :در شة حذاقل  ٍ22-20در رٍس حذاکثز 28-24درجِ ساًتی
گزاد َّ.ای سزد سثة افتادگی در تزگ ّا ٍ ساقِ ّا
هیشَد ٍ َّای گزم سثة چزٍک در تزگ ّا هی شَد.
آب :تا سهاًی کِ گیاُ دارای تزگ است ،خاک ّویشِ هزطَب
تاشذ .در تاتستاى 2تا 3تار در ّفتِ ٍ در سهستاى در صَرت
عذم ٍجَد تزگ ٍ استزاحت گیاُ آتیاری را هتَقف ًواییذ.
رطَتت ً:سثی 90-70%الثتِ رطَتت تایذ تِ طَر غیزهستقین ٍ ًِ
هحلَل پاشی هستقین رٍی تزگ ّا تاهیي شَد ،سیزا
غثارپاشی رٍی تزگ ّا ُ آى ّا صذهِ هی سًذ )تاعث پارگی
ٍ شکاف رٍی تزگ ّا هی گزدد (.رطَتت تِ صَرت
غیزهستقین تَسط تخار شذى آب اس سیزگلذاًی گیاُ تاهیي
هیشَد.
اسدیاد  :تِ ٍسیلِ قلوِ ی ساقِ ی علفی ٍ یا در فصل سهستاى تا
جذا ًوَدى ریشِ غذُ ای ٍ کاشت آى در تستزهٌاسة هثل
کَکَپیت تِ ًحَی کِ جَاًِ غذُ ّا تِ سوت پاییي تاشذ .
پس اس تَلیذ تزگ ،گیاُ جذیذ را تِ گلذاى هٌتقل ًواییذ.
کَد ّ:ز دٍ الی چْار ّفتِ یک تار تا کَدّای کاهل تغذیِ شَد .
کوثَد هَاد غذایی سثة ریش شذى ٍ ضعف تزگ ّای گیاُ
هی شَد.
خاک :هخلَطی اس 2/1خاک تزگ + 1قسوت هاسِ شستِ شذُ +
هقذار کوی کَد حیَاًی پَسیذُ ٍ چٌذ قطعِ سغال.

تاسدیذ شْزًٍذاى هزکش آهَسش گل ٍ گیاُ اس ًوایشگاُ گل ٍ گیاُ در
تَستاى گفتگَ در تاریخ  21 ٍ20هْز ّ ٍ 94وچٌیي تزگشاری کالس آهَسشی در
ًوایشگاُ گل ٍ گیاُ تَسط کارشٌاساى هزکش در تاریخ 94/7/21

هزاسن اّذای یک قطعِ سهیي سراعی یک در یک هتز هزتع تِ شْزًٍذاى در هزکش
آهَسش تا تتَاًٌذ تِ طَر هستقین ٍ عولی هحصَالت دلخَاُ خَد را
کاشت ،داشت ٍ تزداشت کٌٌذ ٍ عولیاتی هاًٌذ ٍجیي کزدى حذف
علفْای ّزس  ،تٌک کزدى ٍ سلِ شکٌی ٍ غیزُ را خَد تز عْذُ تگیزًذ.

تیشتز تذاًین
آیا میدانید کرم های خاکی برای تولید ورمی کمپوست چه
چیسهایی میخورند؟
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