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 خاک سبزی کاری

. در یک نگاه همه سبزیجات برای رشد نیازمند مقدار مناسبی از مواد ارگانیک در خاک خود هستند

خاک سبزیجات غنی از مواد ارگانیک ، باعث تامین چندین هدف می شود که کلیدی ترین آن آماده 

د ارگانیک در خاک همچنین وجود موا. سازی بسیاری از مواد غذایی مورد نیاز جهت رشد و نمو است

در نتیجه این امر ریشه گیاه به راحتی قادر است در درون . سبب نرم شدن آن می شود  سبزی کاری 

وجود مواد ارگانیک در خاک سبزی کاری مانند اسفنج کوچک جاذب آب . خاک حرکت و رشد نماید 

ما به شما نکات الزم  .عمل کرده و به خاک اجازه می دهد تا آب را برای مدتی درون خود نگه دارد

 .برای انتخاب خاک مناسب جهت کشت سبزی جات را یاد میدهیم

 انتخاب خاک سبزی کاری مناسب برای کاشت گیاه

برای انتخاب یک . خاک سبزی کاری مناسب برای رشد بهتر گیاه باید با توجه به نوع گیاه تهیه شود

 :خاک مناسب برای سبزی کاری به نکات زیر توجه کنید
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 .ک باید دارای زهکشی مناسبی باشدخا

 .از مواد مغذی کافی برخوردار باشد

 . نباید سخت و کامال رسی باشدکه آب درآن جمع شود

همچنین نه خیلی ماسه ای که آب به سرعت در آن فرو برود و یا از زیر جعبه یا گلدان بالفاصله خارج 

 .شود

 .خاک سبزی کاری با وزن متوسط انتخاب کنید

 .بهتر از خاک های سبک نگه می دارند ی با وزن متوسط اب را خاک های

 .خاک های سبک زمانی که به مدت طوالنی در معرض آفتاب قرار میگیرند بیش از حد خشک می شوند

 .از خاک سبک زمانی استفاده کنید که میخواهید گلدانتان را آویزان نمایید

از حد گیاه باعث از بین رفتن و پوسیدگی ریشه گیاه اگر خاک خیلی سنگینی انتخاب کنید با ابیاری بیش 

 .خواهید شد

 .اگر خاک سنگین باشد اجازه ایجاد تهویه ی مناسب اطراف ریشه رانمیدهد

 .بنابراین سعی کنید خاک هایی با بافت متوسط را برای سبزی کاری انتخاب کنید

 .خاک باید عاری از باکتری های غیر هوازی،قارچ،میکرو ارگانیسم های پاتوژن باشد

خاک مناسب برای سبزی کاری باید حد کافی از عناصر میکرو و ضروری مورد نیاز گیاه را در خود 

 .داشته باشد

 .از عناصر ضروری مورد نیاز گیاه میتوان به نیتروژن ، پتاسیم و فسفر اشاره کرد

 .ز عناصر ریز مغذی میتوان گوگرد، منیزیم ، آهن، روی، کلسیم و منگنز را نام بردهمچنین ا

 .خاک سبزی کاری مناسب باید عاری از بذر علف های هرز و مواد شیمیایی مضر برای گیاه باشد



 

 خاک سبزی کاری

 انواع خاک سبزی کاری

 خاک های مناسب سبزی کاری معموال در رده ی خاک های الی قرار میگیرند

 .ذرصد مواد الی دارند ۲۰خاک های الی حدودا 

 .هداری آب در آنها به نسبت باال میباشدقدرت نگ

 .از لحاظ ازت غنی هستندو از لحاظ پتاسیم فقیر هستند

 انتقال دما در آن ها کند است و امکان سرد شدن خاک در فصول سرد سال وجود دارد

 .در فصل سرد کشت گیاهان حساس و خیلی حساس توصیه نمی شود

PHپایننی دارند که با افزایش آهک به خاک اصالح میشود. 

 .در مقابل فرسایش مقاوت چندانی ندارند

 خاک باغچه

 ابتدا می بایست خاک باغچه را با بیلچه زیر و رو کنید و کلوخ ها را نرم کنید

 .سنگ ها و علف های هرز را از خاک جدا کنید
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 .اما اگر میخواهید از این خاک استفاده کنید باید قبل از کاشت آن را ضد عفونی کنید

 .برای این کار میتوانید از محلول های مخصوص ضد عفونی یا قارچ کش ها استفاده کنید

 خاک برگ

 .این خاک از جمله خاک های ارگانیک است

 .دقت کنید خاک برگی که تهیه میکنید کامال پوسیده شده باشد

 .خاک برگی که استفاده میکنید نباید هیچگونه بذر علف هرز یا الودگی دیگری داشته باشد

 .خاک برگ مناسب باید الک شده باشد

 .بهتر است این خاک را به صورت بسته بندی های موجود در بازار تهیه کنید

ضد عفونی کرده و الک  اگر خودتان خاک برگ آماده کرده اید باید توجه کنید همانند باال باید خاک را

 .کنید

 بستر های آماده کشت

 .این نوع خاک را میتوانید به صورت آماده از بازار تهیه کنید

 .بستر های آماده کشت حاوی مواد مغذی کافی و یافت مناسبی هستند

 .بستر های آماده کاشت گیلدا میتواند انتخاب مناسبی برای سبزی کاری در منازل شما باشد



 

 خاک سبزی کاری

  

  روشهای تشخیص بافت خاک سبزی کاری

 .در این روش برای تشخیص نوع بافت خاک باید مرطوب و به اصطالح مال رو باشد

 .است رسی اگر خاک در دست به راحتی به توپ تبدیل شد و حالت چسبنده بود نوع خاک

 .است ماسه ای-رسی اگر خاک در دست به راحتی به توپ تبدیل شد و حالت ناهمواربود نوع خاک

اگر خاک دردست به راحتی به توپ تبدیل شد ولی براق بود و موجب ساییدگی و حالت ناهموار داشت 

 .است رس شنی نوع خاک

 .است شن و ماسه ای اگرخاک در دست به راحتی به توپ تبدیل نشد وناهموار بود نوع خاک

-لومی  م جدا شد نوع خاکاگر خاک در دست به راحتی به توپ تبدیل شد و به سادگی بافت خاک از ه

 .است شن و ماسه ای

 .است یلوم –شنی  اگر خاک در دست به صورت لغزنده و نرم بود نوع خاک

 روش های غنی سازی خاک سبزی کاری
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های کامل موجود در بازار  کود برای بهبود کیفیت خاک از نظر عناصر مورد نیاز گیاه میتوانید از

 .استفاده کنید

اگر احساس میکنید خاک شما از نظر مواد آلی ضعیف است میتوانید از کودهای دامی خشک شده یا 

 .ورمی کمپوست استفاده کنید

 .در استفاده از کود دامی دقت کنید که کامال خشک ، پوسیده و بدون بو باشد

 .میتوانید از برگ های خشک شده هم برای ارتقا کیفیت خاک خود استفاده کنید

 .در هر فصل رشد خاک خود را با مواد الی ارگانیک مخلوط کنید تا شاهد عملکرد بهتری باشید

 (حداقل یک الی دو هفته. ) کاشت بذر ها انجام دهیدتمام این اقدامات را باید قبل از 

PH مناسب خاک سبزی کاری 

 .بیشترین رشد را دارند ۸تا  ۴٫۵بین  PH اکثر گیاهان در خاک با

 .خنثی بهترین عملکرد را دارند PH اما سبزی جات در

PH در خاک های بسته بندی شده،مناسب برای استفاده شما در نظر گرفته شده اند. 
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