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 .رسدکار چندان دشواری به نظر نمی یآپارتمان گیاهان نگهداری از

اینکه شما بتوانید تمام شرایط الزم جهت پرورش گیاهان را فراهم نمایید از مهمترین  

 .مواردی بوده که باید مورد توجه قرار گیرد

 .های اصولی داردسری مراقبتگیاه جهت رشد نیاز به یک

کنید در درجه اول اهمیت  آگاهی در مورد مشخصات گیاهی که در محیط منزل نگهداری می

 .قرار دارد

دقتی  طراوت و سرسبزی خود را در اثر بی آپارتمانی گیاهان افتد کهگاهی اوقات اتفاق می

 .دهندما از دست می

ب، خاک و  ترین روش جهت مراقبت از رشد گیاه، توجه به مواردی از جمله نور، آآسان 

 .سایر موارد است

تر بتوانیم از پس مراقبت از  کسب اطالعات الزم در این زمینه باعث خواهد شد تا ما راحت

 .مان برآییم گیاهان خانگی

 گیاهان از نگهداری عمومی راهنمای جهت اطالع بیشتر شما عزیزان در ادامه مقاله به

 .اشاره خواهیم کرد آپارتمانی

 علمی  هاییافته اساس بر  آپارتمانی گیاهان  انگیزشگفت های فایده مطالعه: پیشنهاد

 تی را جهت نگهداری از گیاهان آپارتمانی باید رعایت نمود؟ چه نکا

ای جز فراگیری اصول مهم  خود را پرورش دهید، چاره آپارتمانی گیاهان برای اینکه

 .نگهداری از آنها نخواهید داشت

محیطی آنها بندی کرده و در مورد شرایط زیستاگر شما گیاهان خانگی خود را دسته

 .تر خواهد شدمایید، کار شما بسیار آسان اطالعات الزم را کسب ن 
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 تاثیر هوای تازه در رشد بهتر گیاهان آپارتمانی  •

وجود دارد، تاثیر هوای تازه در   آپارتمانی گیاهان که در زمینه نگهداری از  اصل مهمی

 .رشد هر چه بیشتر آنهاست

 .ها به هوای تازه جهت رشد نیاز دارندای هستند که به مانند انسانگیاهان، موجودات زنده

های صبح،  خواهید گیاه خانگی شما سبزی و طراوت خود را حفظ کند در نزدیکیاگر می

 .پنجره را باز گذاشته و اجازه دهید این موجود زنده کمی نفس بکشد

 .یاه رسیده و در رشد سریع آن تاثیرگذار خواهد بود با انجام این کار، اکسیژن کافی به گ

 نور کافی و تاثیر آن در پرورش گیاهان آپارتمانی •

به شمار  آپارتمانی گیاهان دانیم نور از مهمترین اصول نگهداری ازهمانطور که می

 .رودمی

 .در واقع، هیچ گیاهی در اطراف ما وجود نداشته که بدون نور بتواند رشد کند

کنید، جزو نکات  اما اینکه گیاه را از لحاظ دریافت نور کافی در کدام مکان نگهداری می

 .توجه بودتوان نسبت به آن بیمهمی است که نمی

برخی گیاهان به نور کمتر  البته این مورد بستگی به نوع گیاه و شرایط رشد آن دارد. زیرا 

 .و برخی دیگر به نور بیشتر جهت رشد نیاز دارند

غیرمستقیم خورشید باعث طراوت و شادابی هر چه بیشتر آن  قرار دادن گیاه در نور

 .شودمی

 آبیاری منظم و به موقع گیاهان آپارتمانی جهت رشد بهتر •

مانی بسیار کوتاه و به مقدار زیاد نباید در فواصل ز آپارتمانی گیاهان دانیم کههمگی ما می

 .آبیاری شوند
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تواند در رشد موثر گیاه، اثر معکوس داشته باشد. نکته مهم آن است که  زیرا این مورد می

 .خاک گیاه باید به اندازه کافی، مرطوب باشد

شود. البته  خیس بودن بیش از حد خاک باعث پژمردگی و از بین رفتن طراوت گیاه می

 .از نکات مهمی بوده که باید به آن توجه شودآبیاری یکی 

تواند  سوراخ کردن زیر گلدان باعث انتقال آزاد جریان هوا در خاک شده که این عامل می

 .ها فراهم نمایدامکان تنفس را برای ریشه

توان به رشد آهسته برگ، ریزش  می آپارتمانی گیاهان آبیاز مهمترین عالئم کم .1

 .های کدر اشاره نمودا و برگهها و گلزودهنگام برگ

توان به ایجاد قارچ یا کپک روی سطح  آبی گیاهان خانگی میاز مهمترین عالئم پر .2

 .ای پوسیده اشاره نمود های قهوهخاک، ماندن آب در کف ظرف و برگ

 خاک؛ مهمترین عامل پرورش گیاهان خانگی  •

هر گیاهی جهت رویش به خاک مناسب و مغذی نیاز دارد. همواره توصیه شده که مقداری  

 .ماسه را با خاک مخلوط نمایید

 .تواند بسیار موثر و کاربردی باشدزیرا ماسه جهت رشد بهتر گیاه می

 .تعویض خاک گیاه بعد از مدت زمان مشخصی باید انجام شود

ه به ته گلدان رسیده، باید جهت تعویض به موقع آن های گیاهنگامی که احساس کردید ریشه

 .اقدام نمایید

ماه در نظر گرفته شده است. زیرا بعد از این مدت، خاک    7تا  6زمان تعویض خاک گلدان، 

 .تمامی مواد مغذی خود را جهت رشد گیاه از دست خواهد داد
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 بهترین زمان جهت کود دهی گیاهان خانگی جهت رشد بهتر  •

خواهد شد که گیاه مقدار قابل مشخصی از مواد مغذی جهت رشد را از دست   آبیاری باعث

 .بدهد

 .ها دارندنیاز به مواد مغذی بیشتری در مقایسه با گیاهان موجود در باغچه آپارتمانی گیاهان

 .به همین خاطر توصیه شده که به گیاهان خانگی در فواصل زمانی مشخص، کود داده شود

ار در نظر گرفته شده است. البته قبل از کوددهی، شرایط گیاه را از این زمان، هر ماه یکب 

 .هر لحاظ بررسی کرده و سپس جهت انجام آن اقدام نمایید

زیرا بعضی از گیاهان پژمرده، بهتر است که در ابتدا آبیاری و سپس در مورد آنها عملیات  

 .کود دهی انجام شود

 آپارتمانی بهترین دمای مناسب جهت نگهداری از گیاهان  •

وجود داشته، توجه به دما و   آپارتمانی گیاهان از مهمترین نکاتی که در زمینه نگهداری از

 .رطوبت است

های آپارتمانی،  طبق نظر متخصصان، بهترین دما جهت نگهداری از انواع گیاهان زینتی)گل

 .گراد استدرجه سانتی 25الی  22دوست و…(، های سایهگل

 .آوردیی است که گیاه را پژمرده نکرده و از پا در نمیاین دما، بهترین دما

ای تواند بر قهوهکند، این عامل میاز آنجا که در فصل زمستان رطوبت محیط کاهش پیدا می

 .های گیاه تاثیر منفی داشته باشدو پژمرده شدن برگ

 توان از بین برد؟آفات گیاهان آپارتمانی را چگونه می

به خوبی نگهداری کنید، شاهد ایجاد آفات در آنها نخواهید   آپارتمانی گیاهان اگر از •

 .بود 
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دهند. عواملی نظیر:  تعداد کمی از گیاهان در برابر آفات از خود مقاومت نشان می •

زا، آبیاری بیش از حد، نور کم و سایر موارد باعث از بین رفتن  شرایط استرس

 .شوند طراوت گیاه می

ی  هایی نظیر: شپشک، شپشک آردی، شته، کنهموارد ذکر شده، آفتعالوه بر تمام   •

های گیاه تغذیه کرده و باعث پژمرده شدن این موجود زنده تار عنکبوتی از برگ

 .شود می

بهترین و موثرترین روش جهت جلوگیری از آفت، پیشگیری بوده که باید هر چند   •

 .دهید وقت یکبار گیاه را از لحاظ سالمتی مورد بررسی قرار

کش استفاده کرده و  های آفتتوانید از الکل یا صابوندر صورت مشاهده آفت می •

های گیاه بزنید. با انجام این کار، هر گونه آفت ایجاد شده بر  آنها را بر روی برگ

 .روی گیاه از بین خواهد رفت

 گیری نهایی نتیجه

رسد. اما رسیدگی  ی، کار چندان دشواری به نظر نم آپارتمانی گیاهان نگهداری از •

 .خواهدبه آنها، عشق و عالقه می

نکته مهم این است که به هنگام خرید، گیاه سالم را جهت نگهداری در محیط منزل   •

 .انتخاب نمایید

 .زیرا نگهداری از آن، چندان سخت نبوده و مشکلی برای گیاه ایجاد نخواهد شد •

 


