سبشیکاری

 تهیه و انتخاب بذر مزغوب
شایؽ ًیاقی تِ تَضیص ًثاشؽ کِ اگف ؼـ تْتفیي غاک ٍ قهیي ضاطلػیك تؿـ ًاهفغَب کاشتِ شَؼ ٍ ّوِی هفاقثتّای القم ـا
ًیك ـػایت تٌواییؽ ًتیدِای ػایؽ شوا ًػَاّؽ شؽ .پس تایؽ ًْایت ؼقت ـا ؼـ تْیِ ٍ اًتػاب تؿـ هفغَب ٍ اطالش شؽُ تٌواییؽ.
تِ عَـی کِ تؿـ اًتػاب شؽُ تایؽ ؼاـای هشػظات کاهل خٌس ٍ ـقن هَـؼ ًظف ٍ ػاـی اق آفات ٍ تیواـیّا ٍ گفؼ ٍ غاک ٍ
تػن ػلف ّفقُ تَؼُ ٍ ؼاـای قَُی ًاهیِ تیش اق 80ؼـطؽ تاشؽ .تٌاتفایي اق ففٍشٌؽُی تؿـ تػَاّیؽ تا تؿـی تا هشػظات ؾکف
شؽُ ؼـ اغتیاـ شوا تگؿاـؼ .القم تِ یاؼآٍـی است کِ هؼوَال ـٍی پاکت تستِتٌؽی شؽُی تؿـّا ،هقؽاـ هظفف ؼـ ّف هتف هفتغ
ٍ تاـیع اًقضای هظفف آى ًیك ًَشتِ شؽُ کِ قثل اق استفاؼُ ٍ ؼـ ٌّگام غفیؽ تایؽ تِ ایي ؼٍ ًکتِ ؼقت کٌیؽ .تا توام ایي
اضَال پس اق غفیؽ تؿـ تا ؼـ ًظف گففتي کلیِی ًکات ؾکف شؽُ تاق ّن تفای اعویٌاى تیشتف اق سالن تَؼى تؿـ ،ؼٍ یا سِ ػؽؼ
تؿـ غفیؽاـی شؽُ ـا الی ؼستوال کاغؿی یا پاـزِی آستفی (تٌظیف) قفاـ ؼّیؽ ٍ تفای ؼٍ یا سِ ـٍق ؼستوال ـا تا اسپفی
کفؼى آب هفعَب ًگِ ؼاـیؽ .اگف ؼـ ایي هؽت تؿـّا خَاًِ قؼًؽ تٌاتفایي تؿـ شوا سالن است .زٌاًسِ ؼـ هفاضل تؼؽی کاشت،
تؿـّای غفیؽاـی شؽُ سثك ًشؽًؽ ،تؽاًیؽ اشتثاّی ؼـ کاـ غَؼتاى تَؼُ است .تؽیْی است تؿـّائی کِ ؼـ الی ؼستوال سثك
ًشؽُ قاتلیت کاشتي ـا ًػَاّؽ ؼاشت ٍ تایؽ تؿـ هفغَتی خایگكیي آى گفؼؼ .ؼـ طَـت سالن تَؼى تؿـ آًْا ـا یک تا زٌؽ ـٍق
تا تَخِ تِ ًَع تؿـ ؼـ ؼاغل آتی کِ َّای کافی ٍاـؼ آى شَؼ غیس کٌیؽ تا پَستِی آى کوی ًفم شَؼ.

 روش کشت بذر
ایؽُآلتفیي ؼـخِ ضفاـت تفای کاشت تؿـ سثكی ،تِعَـ اػن ٍ کلی تیي  8تا  16ؼـخِی ساًتیگفاؼ است .تْتفیي فظل کشت
سثكی ؼـ ایفاى تِعَـ اػن اٍایل تْاـ یا اٍایل پاییك هیتاشؽٍ .لی ؼـ تؿـپاشی تاـیع تقَین هالک ػول ًویتاشؽ تلکِ گفهای
قهیي ٍ ؼـخِ ضفاـت َّا ـا ًیك تایؽ هؽًظف ؼاشت .کاشت قثل اق هَػؽ هقفـ هسلوا غساـاتی ًیك ؼـ تفؼاـؼ .زٌاًسِ تػَاّیؽ
عفیقِی ططیص آهاؼُ ًوَؼى تؿـّا ـا تفای کشت تؽاًیؽً ،یاق تِ اعالػات قیاؼی ؼاـیؽٍ .لی تِعَـ کلی ٍ اػن تفای تاغثاًاى
خْت سثكیکاـی هتؿکف هیگفؼؼ .تؿـّای غفیؽاـی شؽُ ـا تا تَخِ تِ تكـگی ،کَزکی ٍ ًیك ضػاهت پَست آى تِ هؽت  2تا
 4ساػت ؼـ آب قفاـ ؼّیؽ تا کوی پَست آى ًفم شَؼ .تِ ػٌَاى هثال تؿـ شاّی ٍ خؼففی تِ هؽت  2ساػت ٍ تاقال ٍ لَتیا تِ
هؽت  4ساػت تایؽ ؼـ آب تفای آهاؼُ شؽى خْت کاشت قفاـ گیفًؽ .تا توام ایي اضَال تاق ّن تِ ایي گفتِ تسٌؽُ ًٌوَؼُ ٍ
ٌّگام غفیؽ تؿـ اق ففٍشٌؽُ ًیك ؼـ ایي هَـؼ سَال ًواییؽ تا قضوات شوا هثوف ثوف تاشؽ .اق ایٌدا کاـ ـا شفٍع کٌیؽ .ضؽٍؼ
یک یا ؼٍ هتف هفتغ اق فضای تاغسِ ؼاغل ضیاط ـا تفای ایي کاـ ؼـ ًظف تگیفیؽ ٍ تا تلَک سیواًی یا سٌگ یا قلَُ سٌگ ٍ یا
آخف هطؽٍؼُی آى ـا هشػض ًوائیؽ ٍ سپس آى قسوت ـا شػن تكًیؽ ،یؼٌی تا تیل کاهال غاک ایي قسوت ـا پشت ٍ ـٍ کٌیؽ
ٍ کلَظّا ـا تا پشت تیل غفؼ ًوائیؽ ٍ تا شيکش سغص غاک ـا کاهالً طاف ٍ تفاق ًوائیؽ تا آتیاـی کفت پس اق ـشؽ تؿـّا تِ
آساًی اًدام گیفؼ .آى ٍقت تؿـّای غیس کفؼُ ٍ هَـؼ ًظف ـا تِعَـ یکٌَاغت ـٍی غاک تپاشیؽ ٍ تِ اًؽاقُی ؼٍ تفاتف قغف
تؿـ ـٍی آى ـا تا غاک تفگ الک کفؼُ تپَشاًیؽ ٍ تا سف آتپاشی کِ آب ـا کاهال پَؼـ هیًوایؽ آى ـا آتیاـی ًوائیؽ – .تَخِ
ؼاشتِ تاشیؽ زٌاًسِ ایي تستف ـا تا شیلٌگ ٍ اطغالضاً تِعَـ (شفُ) آتیاـی ًواییؽ تؿـّای کاشتِ شؽُ ،ؼـ اثف فشاـ آب تیشتف
اق ضؽ هؼوَل ؼـ ؼاغل غاک پاییي ـفتِ ٍ خَاًِی تؿـّا قاؼـ ًػَاٌّؽ تَؼ سف اق غاک تیفٍى آٍـًؽ ٍ توام قضوتّای شوا
تیًتیدِ غَاّؽ هاًؽ .سِ ػاهل هْن ضفاـت ،ـعَتت ٍ َّای هساػؽ هَخة سثك شؽى تؿـّا هیشًَؽ .پیشٌْاؼ هیشَؼ تفای

کشت ؼـ هٌكل ضتیاالهکاى اق کاشت ـؼیفی استفاؼُ کٌیؽ تا ػولیات قـاػی ًظیف ٍخیي ،سوپاشی ،کٌتفل ػلفّای ّفق ٍ
زیؽى هطظَل آساىتف ٍ ـاضتتف اًدام شَؼ .ضال اگف تػَاّیؽ تؿـ ـا ؼـ گلؽاى یا فالٍـتاکس ٍ یا یک خؼثِی زَتی تکاـیؽ
تایؽ تِ ایي عفیق ػول ًوائیؽ .ـٍشی کِ هي خْت کشت تؿـ ؼـ غاًِ تِ کاـ هیتفم ٍ ًتیدِی کاـم ًیك هغلَب تَؼُ ،ایي است
کِ اق گلؽاىّائی کِ تِ شکل هکؼة هستغیل ّستٌؽ ٍ تا ػوق کوتفی ساغتِ هیشًَؽ استفاؼُ هیکٌن زَى تسیاـ هٌاسةتف
ٍ ـاضتتف تفای کاشتي تؿـ ؼـ غاًِ هیتاشٌؽ.
ؼـاقا ٍ پٌْای آًْا اق ػوقشاى تیشتف تَؼُ ٍ تٌاتفایي هیتَاًن تؿـ تیشتفی ـا ؼـ سغص آًْا تکاـمّ .وسٌیي تِ ػلت کوی اـتفاع،
آب کوتفی ؼـ گلؽاىّا خوغ هیشَؼ ٍ ًَـ ٍ ـعَتت تْتف ٍ تیشتف ؼـ آًْا ًفَؾ هیکٌؽ ٍ تِعَـ یکٌَاغت ؼـ ّوِ خای گلؽاى
پػش هیگفؼؼ .تفای ایي کاـ هیتَاى اق خؼثِّای زَتی هػظَص ًشاء ًیك استفاؼُ کفؼ .خؼثِّای زَتی هػظَص ًشاءیا
گلؽاىّای سفالی کِ تِ شکل هکؼة هستغیل تَؼُ ٍ ػوق کوتفی ؼاـًؽ غیلی هٌاسةتف ٍ تْتف هیتاشٌؽ .ضال هػلَعی اق
هاسِ ٍ غاک تاغسِ ـا ؼـٍى گلؽاى تفیكیؽ ٍ سپس تا کف ؼست یا تِ گلؽاًی تویك ،غاک ؼـٍى آى ـا غیلی هالین تفشاـیؽ
تِعَـی کِ غاک ؼاغل گلؽاى یا خؼثِ تِ طَـت طاف اق لثِی آى ضؽٍؼ یک ساًتیوتف پائیيتف تاشؽ ،سپس آى ـا آتیاـی
ًوائیؽ ٍ طثف کٌیؽ تا آب ؼیگف اق سَـاظ قیفیي آى غاـج ًشَؼ .ضال تؿـّا ـا تِ عَـ یکٌَاغت ٍ تٌُُک ؼـ سغص غاک تپاشیؽ ٍ
ـٍی آًْا ـا تا یک الیِ تِ ضػاهت ؼٍتفاتف قغف تؿـ تا غاک تفگ الک کفؼُ یا غكُی غفؼ کفؼُ تپَشاًیؽ ٍ آًْا ـا طاف ٍ
یکؽست کٌیؽ .ایي الیِ ـا ًیك فقظ تا اسپفی کفؼى آب هفعَب ًوائیؽ ٍ آى ـا ؼـ هطل ًَـگیفی قفاـ ؼّیؽ .ؼـ ؼاغل غاًِ تِ
ّیر ٍخِ اق کَؼ ضیَاًی تفای پَشاًؽى تؿـّا استفاؼُ ًکٌیؽ زَى ضفـّای تسیاـی تفای اًساى ؼاـؼ .زٌاًسِ تؿـّای هَـؼ
استفاؼُ غیلی ـیك تاشٌؽ هثال تِ اًؽاقُی یک هاسِ تاؼی یا کَزکتف اق آى تِ خای ؼفي کفؼى تؿـّا ؼـ قیف الیِی ؾکف شؽُ
آى ـا ـٍی الیِی غكُی غفؼ کفؼُ ٍ یا غاک تفگ الک کفؼُ ٍ پف کفؼُ تِ آـاهی تِ طَـت یکٌَاغت ٍ تٌُُک تپاشیؽ .پس اق
آتیاـی پَؼـی ٍ تِ طَـت اسپفی ،تؿـّا هاًٌؽ غفتال اق ایي الیِ ػثَـ هیکٌٌؽ ٍ ؼـ ؼـٍى ایي پَشش تِ غَؼی غَؼ تِ ػوق
هٌاسثی هیـسٌؽ .هیتَاًیؽ تؿـّا ـا ؼاغل خؼثِی ًشاء ٍ یا هستقیواً ؼـ ؼاغل غكاًِ تکاـیؽ .تْتف است تؿـّا ـا تِ طَـت
ـؼیفی تپاشیؽ .فاطلِی ـؼیفّا ؼـ خؼثِ ضؽٍؼ  5ساًتیوتف ٍ ؼـ ؼاغل غفاًِی َّای آقاؼ تیي  15 – 10ساًتیوتف تاشؽ
تِعَـ کلی هیتَاى گفت تیي  5 – 3گفم تؿـ تفای ّكاـ ػؽؼ ًشاء کافی هیتاشؽ.

 انتخاب سمین و نوع خاک آن
قغؼِ قهیي یا خؼثِ ٍ گلؽاى اًتػاتی تفای سثكیکاـی تایؽ ؼاـای غاکی تا تفکیثات قیف تاشؽ:
غاک آى ًثایؽ سػت ٍ کاهال ـُسی تاشؽ کِ آب ؼـ آى خوغ شَؼ ٍ ًِ غیلی ّن هاسِای ٍ هتػلػل کِ آب تِ سفػت ؼـ آى
ففٍ ـٍؼ یا اق قیف خؼثِ یا گلؽاى تالفاطلِ غاـج گفؼؼ .غاکی تفای سثكیکاـی هٌاسة است کِ ؼـ آى ًشای گل تِ غَتی ػول
هیآیؽ ،ؼـ ایي غاک سثكی ّن تِ غَتی ـشؽ هیکٌؽ .غاک تاغسِّائی کِ ّف سالِ کشت هیشًَؽ ٍ هؼوَالً سیاُ ـًگٌؽ
تْتفیي غاک تفای کشت سثكی ّستٌؽ .غاک آٍاـ (هػلَعی اق کَؼ ضیَاًی پَسیؽُ ٍ غاک تفگ) غاک هٌاسثی است کِ
ضؽٍؼ ؼٍ تیل کَؼ ضیَاًی پَسیؽُ ًیك تفای یک هتف هفتغ ایي تفکیة کفایت هیًوایؽ .پس اق سثك شؽى تؿـّا ،پاشیؽى یک
الیِ کَؼ ضیَاًی پَسیؽُ ٍ پَؼـ شؽُ ـٍی غاک ٍ یا ؼاؼى کَؼ شیویائی هٌاسة است.

 معزفی بزخی اس اصطالحات

روش خطی :کاشتي تؿـّا ،قلوِّاً ،شاءّا ؼـ یک غظ هستقین ٍ تا فاطلِّای هؼیي.
خشانه :هطلی است کِ اق قثل تؿـ ٍ یا قلوِّا ـا ؼـ آى هیکاـًؽ ٍ تؼؽ اق ـشؽ ٍ ًوَ کافی تِ هطل اطلی هٌتقل هیکٌٌؽ.
وجین کزدن :کٌؽى ػلفّای ّفق
تُنک کزدن :کاّش تفاکن سثكیّای کاشتِ شؽُ یا ضؿف آىّا خْت تقَیت گیاّاى تاقیواًؽُ.
هزس :ضؿف کلی یا خكئی شاغِّای قائؽ ٍ تیتَف خْت تقَیت سایف شاغِّای گیاّاًی ًظیف فلفل ،تاؼهداى ٍ گَخِففًگی.
سلهشکنی :شػن سغطی غاک ،تؽٍى لغوِ قؼى تِ ـیشِّای گیاُ ،ؼـ قهاًیکِ غاک هطل کاشت غشک است.
کودسزک :ؼاؼى کَؼ تِ قهیي پس اق کشت گیاّاى

 نعنا
پیشٌْاؼ هیکٌن تا ایي سثكی کِ هَـؼ ػالقِی اکثف هفؼم است کاـ سثكیکاـی ـا شفٍع کٌیؽ کِ قضوت زٌؽاًی ًؽاـؼ ٍ
هیتَاًیؽ ـیشِی آى ـا ًیك تکاـیؽ .ایي ـیشِّا ـا هیتَاًیؽ ؼـ قهیيّای سایِ آفتاب ضیاط ،یا ؼـ تالکي ،ؼـ خؼثِ ٍ یا
فالٍـتاکس یا گلؽاى ؼـ ؼاغل غاًِ ،پشت پٌدفُی آفتابگیف تکاـیؽ .ـیشِی ایي سثكی تفای سالّا ًیك ؼـ تاغسِ یا ّف خای
ؼیگفی تاقیهاًؽُ ٍ سال تؼؽ ؼٍتاـُ شفٍع تِ ـشؽ هیکٌؽ .ـیشِی ایي سثكی ـا هیتَاًیؽ اق ؼٍستاى ٍ آشٌایاى ٍ یا اق
سثكیکاـّا تْیِ ًوائیؽ .اگف ؼـ هَقغ غفیؽ سثكی ؼقت کفؼُ تاشیؽ ؼـ ؼستِّای ًؼٌا ٍ تفغَى کِ ؼـ سثكیففٍشیّا ػفضِ
هیگفؼؼ تؼضی اق ساقِّای آًْا ـیشِ ؼاـًؽ .شوا هیتَاًیؽ زٌؽ تَتِ ـا کِ ـیشِّای سالوی ؼاـًؽ اًتػاب کٌیؽ ٍ آى ـا ؼـ
هطلی کِ هَـؼ ًظفتاى است تا فاطلِی هٌاسة تکاـیؽ ٍ آى ـا آتیاـی ًوائیؽ .غاک ایي گیاُ ـا ّویشِ هفعَب ًگِ ؼاـیؽ .پس
اق یک تا ؼٍ تاـ زیؽى یا سفتفؼاـی کفؼى ،ساقِ ٍ تفگّای خؽیؽی ایداؼ هیشًَؽ ٍ تستف کشت شوا ـا پف هیًوایؽ .هظفف
ایي گیاُ تیشتف تِ غاعف عؼن هغثَع آى است کِ تِ ػٌَاى سثكیّای اؼٍیِای ٍ هظاـف ؼاـٍئی ًیك اق آى استفاؼُ هیگفؼؼ.
ایي گیاُ ؼـ پاییك ٍ قهستاى اطغالضاً قهػت شؽُ ٍ لغافت غَؼ ـا اق ؼست هیؼّؽ .تٌاتفایي تایؽ ساقِّا ـا اق ًكؼیک سغص
غاک قغغ ًوائیؽ ٍ هقؽاـ کوی غاک کِ تا کَؼ هػلَط شؽُ است ـٍی آًْا تفیكیؽ تا ؼـ تْاـ هطظَل غَتی تِ شوا تؽّؽ .ؼـ
طَـتی کِ تستف کشت ؼـ ؼاغل ساغتواى تاشؽ تِ خای کَؼ ضیَاًی اق غاک تفگ ٍ کَؼ شیویائی استفاؼُ ًوائیؽ .تَخِ
ؼاشتِ تاشیؽ پس اق گؿشت  3-4سال ػوف هغلَب آى تِ اتوام ـسیؽُ ٍ تایؽ تِ کلی آى ـا ضؿف کٌیؽ ٍ ـیشِّای خؽیؽ ٍ
خَاى ـا خایگكیي ًوائیؽ .ایي گیاُ ـا هیتَاًیؽ ؼـ تْاـ تا قلوِ قؼى ساقِّای غشثی آى ًیك تکثیف کٌیؽ.

 ریحان
تؿـ ایي سثكی ـا ؼـ اٍایل فظل تْاـ ٍ پاییك تِ طَـت غغی یا ـؼیفی تِعَـی کِ فاطلِی غغَط ضؽٍؼ 20ساًتیوتف تاشؽ
پس اق ـفغ سفهای تْاـُ کشت ًوائیؽ .زٌاًسِ ؼـ َّای سفؼ تکاـیؽ ،سثك ًویشَؼ .تفای ّف هتف هفتغ  5/1گفم تؿـ هفغَب
کفایت هیًوایؽ .القم تِ تؿکف است کِ هطل کشت آى تایؽ آفتابگیف یا سایِ آفتاب تاشؽ ٍ قؽـی تٌکتف کاشتِ شَؼ .پس اق
ـشؽ ٍ ٌّگام زیؽى تایؽ ؼٍ یا سِ تٌؽ اق سغص غاک تاالتف آى ـا تسیٌیؽ ٍ اگف اق کف تفیؽُ شَؼ ساقِّای اطلی آى غشک
هیشَؼ .هطظَل ضؽٍؼ یک هتف هفتغ ـیطاى زِ ؼـ کفت ٍ زِ ؼـ خؼثِ یا گلؽاى ؼـ هساضت ؾکف شؽُ تفای یک غاًَاؼُی
زْاـًففی کافی است.

 تزه ایزانی
ّواًغَـ کِ اق ًام ایي گیاُ پیؽا است هَعي اطلی آى ایفاى تَؼُ ٍ اق ایٌدا تِ سایف ًقاط خْاى ـاُ یافتِ است .ایي سثكی اق
غاًَاؼُ پیاق است .سثكیّایی هاًٌؽ پیاقزِ ،هَسیف ٍ سیف خكٍ ایي غاًَاؼُ ّستٌؽ کِ ؼاـای غؽُ کَزکتف ٍ سفیؽـًگتف اق
پیاقزِ تَؼُ ٍ اق تفگّای آى تِ ػٌَاى سثكی غَـؼى استفاؼُ هیًوایٌؽ .تفگّای آى ًسثتاً پْي ٍ تلٌؽ ٍ تقفیثاً گَشتی ٍ تِ
ـًگ سثك تیفُ است کِ ؼـ هقاتل سفها هقاٍم هیتاشؽ .ؼـ فاـسی تِ آى (گٌؽًای) هیگفتِاًؽ .ؼـ اکثف ففٌّگّای لغت ،اق
ّواى کلوِ تفُ ففًگی استفاؼُ کفؼُاًؽ ٍ ؼـ تفغی اق کتة آى ـا آلیَم پفٍم ًاهیؽُاًؽ .تؿـ ایي سثكی ـا هیتَاًیؽ ؼـ فظل تْاـ
ٍ پاییك تِ طَـت غغی ٍ تا فاطلِ ضؽٍؼ  20ساًتیوتف ؼـ قسوت سایِ آفتاب ؼـٍى تاغسِ یا خؼثِ ٍ گلؽاى تکاـیؽ .تفای ّف
هتف هفتغ  2گفم تؿـ هفغَب کافی هیتاشؽ .پس اق سثك شؽى ؼـ ضالیکِ تَتِّا کَزک ٍ ـیك ّستٌؽ ٍ ٌَّق غَـاکی ًشؽُاًؽ
تْتف است آًْا ـا تا قیسی اق یک ساًتیوتفی غاک زیؽُ ٍ تِ هظفف ـساًؽُ تا ؼـ ـٍیش تؼؽی ،تفگّا تكـگتف ،قَی ٍ
غَـاکی ٍ هفغَبتف شًَؽ .ایي سثكی زٌؽ سال ؼٍام هیآٍـؼ ٍ ًیاق تِ کشت ّوِ سالِ ًؽاـؼٍ ،لی تِ هقؽاـی کَؼ اقتِ پس اق
تفؼاشت هفضلِ اٍل ًیاق ؼاـؼ ٍ ؼـ آب ٍ َّای هؼتؽل سفؼ ٍ هفعَب تاقؼّی آى تیشتف است .اگف تِ طَـت ـؼیفی ؼـ کفت
کاشتِ شَؼ ،ػولیات ٍخیي (کٌؽى ػلفّای ّفق) ٍ سلِشکٌی (شػن سغطی غاک ،تؽٍى لغوِ قؼى تِ ـیشِّای گیاُ ،ؼـ
قهاًی کِ غاک هطل کاشت غشک است) تِ آساًی ؼـ آى اًدام هیگیفؼ .فاطلِ ـؼیفّا تیي  20تا  25ساًتیوتف هیتاشؽ .ایي
گیاُ ؼاـای ٍیتاهیي  ٍ C ٍ B1 ٍ Aپتاسین ،آّي ٍ اهالش هؼؽًی قیاؼی است.

 شاهی
هَعي اطلی ایي گیاُ اـٍپای خٌَتی ٍ آسیای طغیف تَؼُ است .تؿـ شاّی ـا هیتَاًیؽ ؼـ ًَاضی هؼتؽل ایفاى ؼـ فظلّای تْاـ
ٍ پاییك تکاـیؽ .تفای ًتیدِ تْتف تایؽ ؼقت ًواییؽ کِ تِ طَـت هتفاکن تؿـ ـا کشت ًٌواییؽ ٍ تْتف است پس اق ـٍیش تفای
ـشؽ تْتف ٍ قَی شؽى ،آى ـا تٌُک (کاّش تفاکن سثكیّای کاشتِ شؽُ یا ضؿف آًْا خْت تقَیت گیاّاى تاقهاًؽُ) کٌیؽ.
تَخِ ؼاشتِ تاشیؽ ؼـ هَقغ تٌک کفؼى ،قهیي تایؽ هفعَب تاشؽ ٍ گیاُ اق قهیي اطغالضاً کٌؽُ ًشَؼ ٍ اق سثكیدات تٌُک شؽُ
ّف زٌؽ تفگّای آًْا الغف ٍ ضؼیف تاشٌؽ هیتَاًیؽ خْت هظفف استفاؼُ ًواییؽ .تفای ّف هتفهفتغ  5/1گفم تؿـ هفغَب
کفایت هیکٌؽ ٍ ّویي هتفال زِ ؼـ تاغسِ ٍ زِ ؼـ خؼثِ ٍ گلؽاى تفای تاهیي ًیاق یک غاًَاؼُ کافی است .ایي گیاُ ؼاـای
ٍیتاهیيّای  ٍ C ٍ Aاهالش هؼؽًی هثل کلسین ٍ پتاس هیتاشؽ کِ تفای کنغًَی ٍ تظفیِ غَى کاـتفؼ ؼاـؼ.

 جعفزی
ایي گیاُ تَهی اـٍپای شفقی ٍ آسیای غفتی است ٍ تِ طَـت غَؼـٍ ؼـ سَاضل ؼـیای هؽیتفاًِ ـٍییؽُ ٍ اق ایي هٌغقِ تِ سایف
کشَـّای خْاى تفؼُ شؽُ است.
گیاّی است ؼٍ یا زٌؽ سالِ کِ ؼٍـُ ـٍیش آى کَتاُ است .ؼـ هٌاقل تْتف است هطلّای سایِ آفتاب ـا تفای کشت تؿـ
خؼففی اًتػاب ًوَؼُ ٍ ّواًٌؽ شاّی اقؽام تِ کاشت تؿـ آى ًواییؽ .خؼففی ًسثت تِ سفها تسیاـ هقاٍم است ،تٌاتفایي ؼـ
هٌاعقی تا آب ٍ َّای غٌک تاقؼّی تْتفی غَاّؽ ؼاشت .یػثٌؽاى ـا تا  7ؼـخِ ساًتیگفاؼ تطول هیکٌؽ ،ؼـ هقاتل سفها
تسیاـ هقاٍم ٍ ؼـ تفاتف غشکی ضساس است .تفای ّف هتف هفتغ یک گفم تؿـ هفغَب کافی است .ـًگ تؿـ خؼففی سثك هایل تِ
غاکستفی هیتاشؽ .ایي سثكی ؼٍ سال هیهاًؽ ٍ ًیاق تِ کشت ّف سالِ آى ًیست .قهیي هطل کشت ایي سثكی تایؽ ًفم،
هفعَب ٍ ؼاـای هَاؼ غؿایی کافی تاشؽ .پس اق زٌؽ تاـ تفؼاشت خؼففی تایؽ تِ آى  50تا  100گفم (ضؽٍؼ  4هشت) کَؼ اٍـُ
(شکفی) تِ ػٌَاى کَؼ سفک (ؼاؼى کَؼ تِ قهیي پس اق کاشت گیاّاى) تفای ّف  5هتف هفتغ قهیي یا خؼثِ ٍ گلؽاى ؼاؼُ

شَؼ ،سؼی کٌیؽ ایي کَؼ ـا تِعَـ یکٌَاغت ؼـ هطل کشت پػش کٌیؽ ٍ یکدا پای تَتِّا ًفیكیؽ ،قیفا ایي کاـ تاػث سَقاًؽى
ٍ غشک شؽى تَتِّا هیشَؼ.
ؼـ سغَش کَزک ایي گیاُ ـا تا زاقَ تفؼاشت هیًوایٌؽ .قـؼ شؽى تفگّا ٍ کٌاـُ تفگّا تِ ػلت کوثَؼ هَلیثؽى ٍ هٌیكین
هیتاشؽ .پس اق ّف تفؼاشت تفای تقَیت آى اق کَؼ اقتِ استفاؼُ ًواییؽ .کَؼ ؼاهی ًپَسیؽُ تفای ـشؽ ٍ ًوَ ایي گیاُ هٌاسة
ًویتاشؽ ٍ تاػث اغتالل ؼـ ـشؽ آى هیگفؼؼ .ایي گیاُ ؼاـای هقاؼیف قیاؼی اهالش هؼؽًی ،کلسین ،آّي ،قٌؽ ٍ ٍیتاهیيّای A
ٍ  ٍ Bهقؽاـ قیاؼی ـٍغيّای ففاـ اتفی هاًٌؽ هفستیسي ٍ آپیَل هیتاشؽ.

 گشنیش
گشٌیك گیاّی است یکسالِ کِ کاشت ایي سثكی ّواًٌؽ خؼففی است .سَغتگی کٌاـُ تفگّا ٍ قـؼ شؽى تفگّای آى تِ
تفتیة هفتَط تِ کوثَؼ کلسین ٍ کوثَؼ هٌیكین هیتاشؽ.
تیواـیّای هْن آى ػثاـتٌؽ اق قًگ کاسٌی ٍ سفیؽک ؼـٍغیي.

 شویذ (شبت)
هطل تَهی آى آسیای طغیف ٍ اـٍپای خٌَتی تَؼُ ٍ اق آًدا تِ سایف ًقاط خْاى ـاُ یافتِ است.
گیاّی است زٌؽ سالِ کِ اـتفاع آى تِ یک هتف ًیك هیـسؽ ٍ ؼـ هقاتل سفها هقاٍم است .ایي گیاُ ؼـ آب ٍ َّای سفؼ ٍ
هفعَب ٍ ؼـ قهیيّایی تا غاک ًیوِ سٌگیي تاقؼّی تیشتفی ؼاـؼ .تِتؽـیح کِ َّا گفم هیشَؼ ،ساقِّایش زَتی هیشًَؽ.
هتؿکف هیگفؼؼ ایي گیاُ ًسثت تِ قهیيّای ـسی کِ آب ًویتَاًؽ ؼـ آى ففٍ ـٍؼ ،ضساس هیتاشؽ.
ؼـ ٌّگام کاشت ایي ًکتِ ـا ؼـ ًظف ؼاشتِ تاشیؽ .زٌاًسِ ؼـ آب ٍ َّای هؼتؽل کاشتِ شَؼ تاقؼّی تیشتفی غَاّؽ ؼاشت.
عفیقِ کاشت تؿـ آى ّواًٌؽ خؼففی ٍ گشٌیك است .تفای ّف هتفهفتغ  5/1گفم تؿـ هفغَب کفایت هیًوایؽ .فاطلِ تَتِّا ؼـ
کشت غغی یا ـؼیفی تایؽ  15×35تاشؽ .ایي گیاُ ـا هیتَاًیؽ ؼـ هٌاعقی کِ قهستاى زٌؽاى سفؼی ًؽاـؼ ؼـ پاییك ّن تکاـیؽ
ٍ ؼـ عَل قهستاى اق هطظَل آى استفاؼُ ًواییؽ .قهاى تفؼاشت شَیؽ ،آى ـا زٌؽ ساًتیوتف تاالتف اق غاک زیؽُ تا تتَاًؽ ساقِ
ٍ تفگّای خؽیؽی ایداؼ ٍ ـشؽ ًوایؽ .هْنتفیي تیواـیّای ایي گیاُ ،قًگ شَیؽٍ ،یفٍس هَـائیک یًَدِ ،قاـذ فَقاـیَم ٍ
ٍیفٍس  C.M.Vهیتاشٌؽ.

