دستورالعمل کاشت و نگهداری گلکاریهای فصلی و تعویض شونده (اسفند ماه )

یواى ،سػایت ًکات ریل دس کاشت ٍ ًگْذاسی
تِ استٌاد تٌذ  3هشخصات فٌی ٍ اجشائی تؼْذات پیواًکاس دس دفتشچِ ج
گلْای فصلی ضشٍسی هیثاشذ:
 تهیه بستر مناسب و عملیات اصالح خاک :خاک تاغچِ جْت کاشت گلکاسی تایذ حاصلخیض ٍ ػاسی اص تزسػلفْای ّشص تاشذ .چٌیي خاکی تایذ داسای تافت هٌاسة ٍ هتَسط تَدُ ٍ اگش خاک سٌگیي ٍ سسی تاشذ تْتش است تا
اضافِ کشدى هاسِ ٍ هَاد آلی ًظیش کَدداهی پَسیذُ ٍ یا خاکثشگ پَسیذُ آًشا اصالح کشد  .تشای تْیِ تستش هٌاسة اتتذا
تایذ ػلفْای ّشص ٍ سیشِ ّای تاقیواًذُ گیاّاى فصل قثلی جوغ آٍسی ٍ اص هحل خاسج ًوَد
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کیلَگشم دس هتش هشتغ کَدداهی پَسیذُ تِ خاک اضافِ ٍ سپس آًشا تیل صد ٍ تا شي کش سطح خاک سا صاف ًوَدُ ٍ
هجذداً دس صَست هَجَد تَدى کلَخْا ٍ هَاد دسشت آًْا سا جوغ آٍسی ًوَد  .تطَسیکِ سطح خاک کاهالً ًشم ٍ
یکٌَاخت ٍ صاف شَد  .دس ایٌحالت تستش کاشت آهادُ ًشاء کشدى گلْای ًشائی است  .الثتِ قثل اص کاشت ًشاء  ،تستش
ٍطِ تایذ کاهالً آتیاسی شَد .
هشب
دس ػشصِ ّایی کِ خاک آلَدُ ٍ یا فششدُ هی تاشذ تشجیحاً خاک تِ ػوق حذاقل  20-30ساًتی هتش تؼَیض گشدد ایي
اهش هَجة افضایش سشذ ٍ گلذّی خَاّذ شذ
 کوددهی و پخش آن  :تِ هٌظَس حفظ سطَتت؛ تأهیي هَاد غزایی ٍ ایجاد پس صهیٌِ صیثا ،ػالٍُ تش افضٍدى هقذاسهٌاسثی کَدداهی تشای اصالح تستش گلکاسی (تٌذ اٍل تَضیحات) پس اص اتوام ػولیات گلکاسی یک الیِ کَدداهی
پَسیذُ سشًذ شذُ تِ ضخاهت  10-15هیلیوتش دس سطح خاک پخش هیشَد  .کَدداهی پَسیذُ ّواًٌذ یکٌَع هالچ ػول
هیکٌذ کِ دس ًتیجِ تَْیًِ ،فَرپزیشی ٍ قذست ًگْذاسی آب خاک تستش گلْا تیشتش هیشَد.
 رعایت اصول طراحی و کاشت  :کاشت ًشاّای فصلی طثق طشح اسائِ شذُ ٍ تِ صَست سدیفی ٍ تا ًظنخاص تایذ اًجام شَد ٍ .سػایت اصَل اٍلیِ طشاحی کاشت شاهل سادگی – تٌَع – تؼادل – تأکیذ – تشتیة ٍ تسلسل ٍ
هقیاس الضاهی هی تاشذ.
تهیه و تأمین گل فصلی  :تْیِ ٍ تأهیي ًشاء ّای فصلی هٌاسة فصل تَسط پیواًکاس تایذ اص گًَِ ّای هشغَباصالح شذُ ٍ دس تسیاسی هَاسد اص اًَاع پا کَتاُ اًتخاب شًَذ ًَ .ع ٍ هشغَتیت خاکً ،شاء گل ،کَدداهی هصشفی ٍ
سایش ًْادُ ّای کشاٍسصی هَسد ًیاص تایذ تِ تأئیذ ًاظش هقین تشسذ ٍ خش یذ ٍ تْیِ ٍ حول ٍ ًقل آى تِ ػْذُ پیواًکاس هیثاشذ
ٍ حتی الوقذٍس اص هشاکض تَلیذی کِ هَسد تأئیذ دستگاُ ًظاست (ساصهاى پاسکْا) هیثاشذ تْیِ گشدد.

 عملیات کاشت گل فصلی :تؼَیض تِ هَقغ ًشاّای فصلی تا ًشاّای جذیذ ٍ دقت دس کاشت ًشاّای فصلی ٍسػایت ًکات فٌی ٍ ٍاکاسای ٍ جاًشیي کشدى ًشاّا ٍ گلْای جذیذ تِ جای گلْای اص تیي سفتِ تسیاس اّویت داسد
ضوي آًکِ تایذ دس ٌّگام کاشت ًشاّای فصلی هَاسد صیش سا دقیقاً هَسد تَجِ قشاس داد:
 دقت دس حفظ گلْا ٍ غٌچِ ّای هَجَد سٍی تَتِ دقت دس حفظ خاک اطشاف سیشِ ًشاّای فصلی دس ٌّگام پاسُ کشدى ًایلَى اطشاف ٍ یا دس آٍسدى اص گلذاى تا حذ اهکاى سیشِ ّای فشػی ًشاّا دس اثش ضشتِ ٍ  ...آسیة ًثیٌذ. ػوق کاشت تِ گًَِ ای تاشذ کِ طَقِ ًشاء صیش خاک قشاس ًگیشد. فششدى خاک اطشاف تَتِ پس اص اتوام کاشت ٍ تالفاصلِ ػولیات آتیاسی تِ طَس کاهل آتیاسی هستوش گلْای فصلی تؼذ اص ػولیات کاشت فشاّن ًوَدى هکاًی هٌاسة جْت ًگْذاسی گلْای فصلی حتی الوقذٍس اص سٍشي ًوَدى تخاسی ٍ ٍسایل گشهاصا جلَگیشی شَد ٍ دس ساػات گشم سٍص ػولیات تَْیِ ٍ َّادّی (تِ ػٌَاى هثال تاال صدى ًایلَى ّای اطشاف
گلخاًِ ٍ یا تاص ًوَدى پٌجشُ ّای گلخاًِ )اًجام شَد.
 ضوٌاً گلْای فصلی هَسد ًیاص جْت کاشت دس هاُ اسفٌذ شاهل شة تَ ،شة تَ صػفشاًی ،پاهچال ،اللِ ً ،شگسٍ تٌفشِ دس سًگْای هتٌَع هیثاشذ.

