
 بسمه تعالی

 

 

 کاشت سبزیجات در گلدان: عنوان مقاله 

  

 

 کاشت سبزیجات در گلدان

بدون شک عطر و طعم سبزی .کاشت سبزیجات در گلدان یکی از جذابترین کارهای کشاورزی است 

شمامی توانید هر نوع سبزی را در هر . خانگی بسیار بهتر از سبزی هایی که از مغازه ها تهیه میکنید

زیجات فصل و زمانی در منزل داخل گلدان هایتان برداشت نماییدولی بهترین زمانی که برای کاشت سب

 .می توان در نظر گرفت فصل بهار می باشد

 ابزار مورد نیاز برای کاشت سبزیجات در گلدان
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 کاشت سبزیجات در گلدان
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 بیلچه

 الک

 تهیه خاک جهت کاشت سبزیجات در گلدان
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 کاشت سبزیجات در گلدان

 .جهت کاشت سبزیجات در گلدان استفاده نمود خاک باغچه یا خاک برگ می توان از

 .یک بستر غیر خاکی است از آن میتوان برای کاشت سبزیجات در گلدان استفاده کرد پرایت

 .های شیمیایی خاک خود را تقویت نماییدکود خاک سبزیجات می توانید بدون نیاز به تقویت برای

تفاله خشک شده چای، خاک برگ، کودهای حیوانی یا خاکستر چوب و موارد این چنین جزء کودهای 

 .ارگانیک و طبیعی به شمار می آیند و برای سبزیجات مناسب هستند

 راهنمای کاشت سبزیجات در گلدان
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 کاشت سبزیجات در گلدان

 .باشد انقضا قبل از کاشت بذر سبزیجات دارای

 .استفاده کنید بذر های اصالح شده برای پرورش سبزیجات با کیفیت می توانید از

 .برای قراردادن گلدان در نظر بگیرید مکان مناسب

 .است پشت پنجره بهترین مکان برای گلدان ها

 .استفاده کنید رسنتپر نور فلو در صورت عدم وجود نور کافی می توانید از المپ

 .استفاده نمایید گلدان های عمودی برای صرفه جویی درفضای مکانتان می توانید از

 .استفاده نمایید جعبه های چوبی عالوه بر گلدان می توانید از

 .کنید خاک را الک پس از انتخاب خاک مناسب

 .داشته باشدخاک بریزید زهکش سانتی متردر یک گلدان که ۱۵به ارتفاع 

 .نمایید صاف پس از ریختن خاک در گلدان سطح خاک را

 .بپاشید بذر سبزیجات را روی سطح خاک

 .خاک روی بذرها بریزید سانتیمتر۰٫۵ سپس
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 .به صورت منظم به بذرها آب بدهید آبپاش به صورت

 . باشد خیس  و خشک خاک نباید خیلی

 .تامین گردد رطوبت خاک بایستی شرایط

بذرها میشود و مانع از رشد بذرسبزیجات  جابجایی الزم است بدانید که اب به مقدار و شدت زیاد موجب

 .می گردد

 .ندارند نیاز نور تا قبل از جوانه زنی بذرها به

 .از جوانه زدن بذر سبزیجات حتما باید نور را تامین کنید بعد

 .در داخل گلدان نکارید میکس سبزیجات را به هیچ عنوان به صورت

اگر چند نوع بذر سبزیجات دارید در هر قسمت بذر مربوط به یک نوع سبزی را بکارید و با فاصله بذر 

 .مربوط به سبزی دیگر را بکارید

 .را روی برگ ها اسپری نمایید ترکیب آب و الکل برای جلوگیری از آفات سبزیجات در گلدان میتوانید

 با ته مانده سبزیجاتکاشت سبزیجات در گلدان 

 پیازچه

 .پیاز را در یک گلدان یا مستقیما در خاک بکارید تا مجددا رشد کند دورانداختنی ریشه

 نعناع

 .هستند ریشه نعناع جزو سبزیجاتی است که با

 .کافی است چند شاخه از آنها را در یک لیوان آب قرار دهید تا شروع به جوانه زدن و بزرگ شدن کنند

 .توانید نعناع را برداشت نمایید می مدت کوتاهی پس از

 ریحان و گشنیز

 .دوباره سبز کنید هایشان ساقه راحتی با استفاده از توانید به این دو گیاه را می

 .های این گیاهان را در ظرف آبی قرار دهید تا ریشه بزنند برای این کار ساقه

 .خاک بکارید شدند آنها را در متر پنج سانتی ها حدودا وقتی ریشه

 .زنند و بعد از مدتی یک گیاه کامل خواهید داشت های جدید جوانه می برگ چند هفته در عرض



 کرفس

قرار  جلوی نور خورشید ها جدا کرده و سپس آن را در یک کاسه آب ته کرفس را به طور کامل از ساقه

 .دهید

 .واهید بودهایی ریز به رنگ سبز خیلی روشن خ شاهد برگ یک هفته پس از گذشت

 .منتقل کنید گلدان حال باید که گیاه را به

های تازه جوانه  به یاد داشته باشید کل قسمتی که در کاسه آب بود را زیر خاک بپوشانید و فقط برگ

 . زده را بیرون از خاک قرار دهید

 .آبیاری نمایید خوبی به

 .خواهید بود زیبایی و های سبز برگ در این صورت بعد از گذشت چند هفته شاهد

 

 


