پرورش سبسیها داخل آپارتمان
گستزش سًذگي ضْز ًطيٌي هَخت سز ثِ فلك كطيذى ثزج ّب ٍ آپبرتوبى ّب ٍ ًبپذيذ ضذى خبًِ ّب ي حيبط دار ٍ ثبغچِ ّبي
كَچك ٍ ثشرگ سيجبي آى در ضْزهبى ضذُ است  .در ًتيدِ ثسيبري اس ػالقوٌذاى ثِ سجشي كبري اس ايي لذت هحزٍم ضذُ اًذ ٍلي
هب هي خَاّين ضوب را ثب پزٍرش سجشيْبي تبسُ داخل خبًِ كِ كبري سزگزم كٌٌذُ ،خبلت ٍ هقزٍى ثِ صزفِ است آضٌب كٌين :
ثذر ّز ًَع سجشي (تزُ ،ضبّي ،ضٌجليلِ ،ريحبى ،خؼفزي ،گَخِ فزًگي ،فلفل رًگي ،حتي كذٍ ٍ ثبدهدبى ) را در ّز سهبى ٍ ّز فصلي
هيتَاى در آپبرتوبى (چِ در ثستزُ اي خبكي ٍ چِ غيزخبكي ) كبضت ٍ اس خَردى آى لذت ثزد؛ ثٌبثزايي سجشي كبري در خبک ،آى
ّن در فضبي آپبرتوبًي ،سْل ٍ لذت ثخص است.
ابسار الزم جهت كاشت سبسی :
ثذر ،خبک استبًذارد ،گلذاى هٌبست ،دستکص ،آثپبش كَچك ،ثيلچِ ٍ الك تٌْب اثشارّبي كبضت سجشي در آپبرتوبى ّستٌذ .
ًکتِ هْن ايي است كِ در اًتخبة ثذر هٌبست ٍ خبک استبًذارد اس راٌّوبيي فزٍضٌذگبى هحصَالت كطبٍرسي استفبدُ كٌيذ .
خَضجختبًِ ثذر ثيطتز سجشيدبت در ّز ضزايغي پزٍرش هي يبثذ ٍ ثزاي ايي هٌظَر هي ضَد اس خؼجِ ّبي چَثي ،سغل ّبي
پالستيکي ،گلذاى ّبي ثشرگ ٍ كَچك ،اًَاع ظزٍف هبيغ ظزف ضَيي ٍ حتي ثغزي ّبي ًَضبثِ خبًَادُ استفبدُ كزد  .هْن ،ػوق
گلذاى ٍ ،خَد سُ كص هٌبست ٍ آثيبري ثِ هَقغ ٍ تٌظين ثزًبهِ كَددّي آًْب است.

روش كاشت :
ثزاي كبضت سجشي در خبًِ رٍشّبي هختلفي ٍخَد دارد .قذم اٍل اًتخبة ثذر هٌبست ٍ استبًذارد است؛
اثتذا ثذرّب را رٍس قجل اس كبضت در آة ٍلزم هيريشين ٍ ثيي  8سبػت تب سِ رٍس هدبسين آًْب را در آة ًگِ دارين تب هتَرم ضًَذ .
سپس خبک خَة ٍ ثب كيفيت ٍ هٌبسجي را اًتخبة ٍ الك هي كٌين ٍ ثِ ارتفبع حذاقل  15سبًتيهتز در يك گلذاى كِ سّکص
داضتِ ثبضذ هيريشين.
ثذرّب را اس آة خبرج ٍ ثِ رٍي يك پبرچِ يب رٍسًبهِ قذيوي هٌتقل هي كٌين تب ًن آًْب گزفتِ ضَد.
سغح خبک را هي كَثين ٍ صبف هي كٌين ٍ ثذرّب را ثِ صَرت فبصلِ دار رٍي سغح خبک هي پبضين ٍ رٍي ثذرّب را ثب كوي خبک
هيپَضبًين اهب دقت كٌيذ كِ اگز سبيش ثذر دٍ هيلي هتز ثبضذ ،حذاكثز دٍ هيلي هتز ثبيذ رٍي آى ثب خبک پَضبًذُ ضَد .
در هزحلِ ثؼذ ،سغح هقغغ گلذاى را ثب يك ثزگ رٍسًبهِ هي پَضبًين تب ثذرّب دقيقب سيز رٍسًبهِ قزار ثگيزًذ ٍ ثب يك آثپبش كَچك
ٍ رٍساًِ دٍ تب چْبر ثبر رٍي رٍسًبهِ آة هي ريشين تب سغح آى كبهال خيس ضَد ٍ گلذاى ر ا دٍ تب پٌح رٍس در گزم تزيي خبي هوکي
قزار دّيذ.
در صَرتي كِ ثِ ضزايظ السم ثزاي پزٍرش سجشي دستزسي ًذاريذ ،اس كيت ّبي ّيذرٍپًَيك استفبدُ كٌيذ  .ايي ٍسيلِ ثذٍى ًيبس
ثِ خبک ثب استفبدُ اس هبيغ هغذي ٍ ًَر هخصَظ ثِ رضذ سزيغ گيبُ كوك هي كٌذ .ايي دستگبُ ّب در اثؼبد هختلف اس خولِ هٌبست
ثزاي هصبرف خبًگي ًيش سبختِ ضذُاًذ.

نكات مهم :


ثزاي رضذ سجشيّب خبي كبفي در ًظز ثگيزيذ .



دقت كٌيذ پٌدزُ اي كِ اًتخبة هي كٌيذّ ،ز رٍس ثبيذ  6سبػت ًَر ثتبثذ ٍ ثؼذاسظْزّبي خيلي داغي ًذاضتِ ثبضذ  .پٌدزُ
رٍ ثِ خٌَة اس ايي خْت كِ ثزگ گيبُ ًوي سَسد يب پٌدزُ آضپشخبًِ كِ گيبُ ًشديك هحل آضپشي ضوبست ،هٌبسجٌذ.



هي تَاى گلذاى آهبدُ ضذُ را دٍر اس ًَر ٍ در خبي تبريك ًگِ داضت تب سجشي ّب دٍ تب سِ هيلي هتز رضذ كٌٌذ ٍ رٍسًبهِ
آرامآرام ثبال ثيبيذ  .در ايي هزحلِ ،رٍسًبهِ را ثزهي دارين ٍ هستقيوب ثِ گيبُ آة هي دّين ٍ در ايي هزحلِ گلذاى را در
هؼزض ًَر قزار هي دّينّ .ز چِ ًَر ثيطتزي ثِ سجشي ّب ثزسذ ثْتز است اهب اگز چي يي فضبيي در آپبرتوبى ًذاضتين،
هيتَاًين اس الهپّبي فلَرسٌت استفبدُ كٌين.



ثؼذ اس گذضت حذٍد دٍ ّفتِ ثِ گيبُ كَد هي دّين ٍ تزخيحب اس كَد عجيؼي استفبدُ هي كٌين اهب اگز ايي كَد در دستزس
ًجَد ،سزاؽ كَدّبي ضيويبيي استبًذارد هي رٍين .در هَرد دادى هقذار كَد دقت كي يذ كِ اضبفي ًجبضذ  .ثسيبري اس
سجشيّب دٍستذار خبک هؼوَلي ٍ حتي ضؼيف ّستٌذ  .دٍس هَرد ًيبس رٍي ثستِ ايي كَدّب ًَضتِ ضذُ است ٍ خبي
ًگزاًي ًيست.



گيبُ را ثِ عَر هٌظن آة دّيذ ٍ اس خزٍج آة ثؼذ اس ّز ثبر آثيبري هغوئي ضَيذ  .يکي اس ػَاهل هْن اس ثيي رفتي سجشي،
هبًذگبري آة ٍ پَسيذگي ريطِ است پس ثبيذ ظزفي را اًتخبة كٌيذ كِ سُ كص هٌبست داضتِ ثبضذ .



گلذاى را ّزچٌذ ٍقت يك ثبر ثچزخبًيذ تب سجشي در توبم خْبت يکسبى رضذ كٌذ.



ثگذاري سجشي
د
اگز توبم ايي هزاحل ثِ درستي اًدبم ضَد ثؼذ اس گذضت حذٍد دٍ ّفتِ سجشي ّب آهبدُ خَردى هي ضًَذ
 15-20سبًتيهتز رضذ كٌذ سپس اقذام ثِ ثزداضت كٌيذ  .اهب تَصيِ هي ضَد كِ تب يکي دٍ ثبر ايي سجشي ّب (ثِ ٍيژُ
تزُ) را ًخَريذ ٍ ثب قيچي آًْب را ثچيٌيذ تب پبيِ آًْب قَي تز ضَد.



در ّز ثبر تٌْب ¼ آى را ثزداضت كٌيذ.



ثگذاريذ ثزگ گيبُ تب ثزداضت ثؼذي ثِ اًذاسُ كبفي رضذ كٌذ.



ثزاي خلَگيزي اس آفت سدى گيبّبى ّز اس چٌذ گبّي ثبيذ هقذاري آة را ثب الکل هخلَط كٌين ٍ ثِ خبي سن ،رٍي
سجشيّب ثپبضين  .حتي اگز ايي سجشي ّبي هب هَرد حولِ ضتِ ّب ّن قزار گزفتِ ثبضٌذ ثب ايي كبر ،آًْب اس ثيي هي رًٍذ .اس
عزف ديگز ،چَى عي هزاحل رضذ اس ّيچ سوي ّن استفبدُ ًوي كٌين ،سجشيدبت كبهال ارگبًيك (عجيؼي) ّستٌذ.
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