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 کاشت سبزیجاتمناسب ف وظر: عنوان مقاله 

 

 ظرف کاشت سبزیجات

معموال جنس گلدان ها در .برای کاشت سبزیجات فضای مناسب برای رشد آن ها الزم و ضروری است 

تنها نکته مهم .جنس گلدان استفاده کنید پرورش سبزیجات تفاوت چندانی ندارد و شما می توانید از هر 

 .برای پرورش سبزیجات در گلدان ،عمق گلدان و تعداد دفعات آبیاری می باشد

 اشت سبزیجاتعمق ظرف ک

 .متر است سانتی۱۰کوتاه   و تمام سبزیجات ریشه تربچه عمق گلدان برای حداقل

 .بهتر است از گلدان های مستطیلی استفاده شود اکثر سبزیجات برای کاشت

 .است عمق کم گلدان های مستطیلی دارای

 انتخاب ظرف کاشت سبزیجات
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 ظرف کاشت سبزیجات

  ظروف شیشه ای کاشت سبزیجات

 .معموال از هر محفظه ی شیشه ای تمیزی را میتوانید به عنوان گلدان استفاده کنید

 .نباشند زیادی بزرگ توجه داشته باشید که شیشه های انتخابی، برای کاشت گیاه

هستند، انتخاب مناسبی به عنوان خاک گلدان شیشه ای  گیاهی کود مخلوط خاک های گلدانی بر پایه ی

 .است

فضای گلدان ، نیاز  تهویه ی مقداری ریگ و سنگریزه برای ایجاد یک الیه در کف شیشه به منظور

 .دارید

بریزید تا محلی برای زهکش شدن آب اضافی  ریزه سنگ در کف گلدان به مقدار نصف فضای شیشه

 .باشد

توجه داشته باشید که گلدان های شیشه ای، محلی برای خروج آب ندارند بنابراین خاک خیس 

 .می شود موجب مرگ گیاهان گلدان،

 .می ریزید خاک گلدانی بقیه فضای گلدان شیشه ای را

 . ما برای کاشت گیاه آماده استدر این زمان، گلدان ش
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 .میتوانید بذر سیزیجات خودرا در داخل آن بپاشید

 .با اسپری مرطوب نمایید

 .کاشته شده باشید رویش سبزیجات پس از چند روز منتظر

  سبدهای آویز کاشت سبزیجات

 .یک سطل یا گلدان مناسب پیدا کنید

 .ای باشد که درون سبد جای بگیرد گلدان به اندازه

 .بماند کامال ثابت کنید، باید روی زمین کنید و آن را آماده می هنگامی که شما بر روی آن کار می

های فشرده، طناب، زنجیرهای کوچک فلزی یا هرچیزی که  توانید از پالستیک می ساخت زنجیرها برای

 .تان هست استفاده کنید در دسترس

سبد هنگام آویزان ماندن باید بدانید که چند سوراخ روی لبه سبد ایجاد می  نچرخیدن و ثابت ماندن برای

 .کنید، تا کامال ثابت و محکم بایستد

 .را فراموش نکنید زهکشی

 .زده تا در هنگام آبیاری آب اضافی آن خارج شود چند سوراخ در انتهای گلدان

 .یددرون سبد توجه کن نوع خاک برای یک کشت مناسب و متوسط باید به

 .های سبک گلدانی استفاده کنید یا خاک های مخصوص باغبانی کمپوست از

 .زیاده روی نکنید کودهای آلی هنگام استفاده از

 .در سبد به شدت اجتناب کنید خاک رسی های سنگین مثل از خاک

 .ها سنگین بوده و ممکن است زنجیرهای سبد را تحت فشار قرار داده و سبد بیافتد این خاک

های مخروطی  توانید از برخی کیسه های دو گیاه کاشته شده در سبد می ریشه پیچیدن جلوگیری ازبرای 

 .های با تار و پود عریض استفاده کنید شکل کنفی یا پارچه

 .دارند مراقبت هر روزه سبدهای آویزان نیاز به

 .آبیاری کنید و خاک و کود آن را چک کنید هر روز

 .ها را مصرف کنید د، مرتبا آنهنگامی که سبزیجات رشد کردن



 .نگه دارید مرطوب همواره خاک این سبدها را

یک بطری آب را با سوراخی کوچک در روی درب آن از باالی سبد آویزان کنید تا سبد را مرطوب نگه 

 .دارد

 سبد های پالستیکی

 

 ظرف کاشت سبزیجات

 .را کف سبد میوه پالستیکی پهن کنید پالستیک یک

 .بیرون از سبد باشد لبه های پالستیک به طوری که

 .قرار گرفته باشد به اندازه مساوی از هر طرف

 .پر می کنیم خاک مناسب بعد آن را با

 .سپس بذر سبزیجات دلخواه خود را می کاریم

 باغچه های عمودی

 .در فضا می شود صرفه جویی استفاده از باغچه های عمودی باعث

 .ایجاد کنید قرار دادن گلدان ها در طبقات و  استند می توانید این باغچه های عمودی رو با ساخت یک
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 .رو روی دیوارها نصب کنید کم عمق شکل و گلدون های مخصوص مستطیلی می توانید از

 .داخل آن ها سبزیجات دلخواه خود را بکارید

 .جای مناسبی برای قرار دادن این نوع از گلدون ها است دیوار بالکن

 باکس چوبی

 

 ظرف کاشت سبزیجات

 .استفاده کنید جعبه ی بزرگ چوبی در صورت داشتن فضای کافی میتوانید یک

 .کنید کرت بندی بعد از ریختن خاک فضای داخلش رو

 .اختصاص بدهید کاشت سبزی خاصی هر کرت رو به

 جعبه های بذر

 .هستند مقرون به صرفه از نظر فضا و مقدار مصرف خاک

 .می باشد سای متر ۱۲٫۵ عمق آنها

 .به سرعت رشد می کنند بذر ها
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