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 .بسیار کوتاه است یطبیع  هایگل عمر همه ما بر این باور هستیم که

 .های طبیعی عالوه بر زیبایی خاصی که داشته در افزایش روحیه ما نقش مثبتی دارندگل

 .شودهای مثبت در فضا میطبیعی باعث سرزندگی و ایجاد انرژیهای نگهداری از گل

 .های طبیعی این است که طول عمر بسیار کوتاهی دارنداز مهمترین معایب استفاده از گل

شاخه   طبیعی هایگل عمر توانیدهای مختلفی وجود داشته که با اجرایی کردن آنها میروش

 .بریده را افزایش دهید

 های طبیعی و کارهای مهمی که بعد از خرید آنها باید انجام دهیدلافزایش طول عمر گ

 های طبیعی گلشده از اطراف دستهجداسازی تزیینات پیچیده •

باید انجام دهید، جداسازی هر   طبیعی هایگل عمر طول افزایش مهمترین کاری که جهت 

 .گونه وسایل و تزیینات پیچیده شده از اطراف آنهاست

توانند شامل روبان، کاغذ، سیم، اسفنج یا هر چیز دیگری باشد. سپس ته  این تزیینات می

 .ها را به صورت اریب برش داده و درون گلدان پر از آب قرار دهیدشاخه

البته توجه نمایید که گلدان را سرشار از آب نکنید. زیرا این کار، پوسیدگی و لهیدگی  

 .های طبیعی را در پی خواهد داشتگل

 های طبیعیتعویض هر چند وقت یکبار آب گلدان جهت افزایش طول عمر گل •

 بریده شاخه طبیعی هایگل عمر تر شدنیکی از کارهای مهم دیگری که باید جهت طوالنی

 .انجام دهید، تعویض هر چند وقت یکبار آب گلدان است

روز در میان در نظر گرفته شده است. شما با تعویض آب گلدان باعث   3این زمان هر 

 .های طبیعی شاخه بریده خواهید شدطراوت و سرزندگی بیشتر گل

ا را مجددا  هالبته ناگفته نماند که بعد از هر بار تعویض آب، گلدان را به خوبی شسته و گل

 .داخل آن قرار دهید
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 ی گلهای پژمرده از ساقه جداسازی برگ  •

انجام دهید این   طبیعی هایگل عمر طول افزایش یکی از کارهای مهمی که باید در زمینه

 .های پوسیده را از شاخه بکنیداست که قبل از قرار دادن آنها درون آب، برگ

به خوبی جذب کرده و با انجام این کار در  شاخه هنگام قرار گرفتن درون آب، رطوبت را 

 .تاثیر زیادی خواهد داشت طراوت بیشتر گل

 .های طبیعی، حتما این روش را امتحان کنید در صورت هدیه گرفتن گل

 ها های طبیعی با میوهی دشمنی گلرابطه •

 .دها قرار گیرن های طبیعی نباید در کنار میوهشاید برایتان عجیب باشد که بدانید گل

انجام دهید، دور   طبیعی هایگل عمر طول افزایش پس مهمترین کاری که باید در رابطه با

 .هاستکردن آنها از میوه

 .شودها مربوط میدلیل این امر هم به تولید گاز اتیلن توسط میوه

تر شدن عمر طبیعی آنها  تواند باعث کوتاههای طبیعی مناسب نبوده و میگاز اتیلن برای گل

 .شود

 های طبیعی با دور کردن آنها از منبع گرما افزایش طول عمر گل •

های طبیعی این است که آنها را از های کاربردی مهم جهت نگهداری از گلیکی از روش

 .منابع حرارتی دور نگه دارید

 .شود  طبیعی هایگل عمر تواند باعث کوتاه شدننور مستقیم خورشید می

های های تهویه هوا هم در پژمرده شدن گلمنابع حرارتی نظیر: شوفاژ، بخاری و دستگاه

 .عی، تاثیر منفی خواهند گذاشتجذاب طبی
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 های طبیعی معطر در خانهپرهیز از نگهداری گل •

های طبیعی معطر در خانه باعث  دانند که نگهداری از گلمتاسفانه بسیاری از افراد نمی

 .شودپژمردگی زودهنگام آنها می

بر  های طبیعی شاداب و بی عیب و نقص را از مراکز معتبه همین دلیل بهتر است که گل

 .فروشی تهیه نماییدگل

 .های طبیعی معطر جهت نگهداری پرهیز نماییداالمکان از خرید گلحتی

 .ها در مقایسه با بقیه طول عمر بسیار کوتاهی خواهند داشتزیرا این مدل گل

 گلدان  خاک کردن  عوض مناسب زمان و  ترفندها  ، گلدان کردن  عوض مطالعه: پیشنهاد

 های طبیعی شاخه بریدههای کاربردی جهت افزایش طول عمر گلاستفاده از سایر روش

 های طبیعی تر شدن عمر گلاستفاده از شکر جهت طوالنی •

کنند که شکر باعث کاهش پژمردگی و  ضوع را تایید میفروشان هم این مو بسیاری از گل

 .شودها میافزایش طول عمر گل

گرم پر شده،  جهت انجام این کار باید دو قاشق شکر را داخل گلدانی که با یک لیتر آب

 .بریزید

 .شودها میها و در بعضی موارد باعث شکوفه دادن گلاز طرفی، شکر باعث تغذیه گل

 های طبیعی تر شدن عمر گلاستفاده از آسپرین جهت طوالنی •

، استفاده از آسپرین  طبیعی هایگل عمر تر شدنها جهت طوالنییکی از موثرترین روش

 .است

 .های طبیعی، نقش مهمی داردگل  آب و همچنین طراوت بیشتر PH آسپرین در کاهش سطح 

 .جهت انجام این کار نیاز است که تنها یک قرص آسپرین را داخل گلدان قرار دهید

https://greenlist.ir/%d8%b9%d9%88%d8%b6-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%da%af%d9%84%d8%af%d8%a7%d9%86/
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 های طبیعی شیرین جهت افزایش طول عمر گل استفاده از جوش •

های طبیعی به مدت بیشتر، استفاده از ها جهت زنده نگهداشتن گلیکی دیگر از روش

 .شیرین استجوش

ن به محض اینکه با آب ترکیب شود، تغییرات اسیدی و قلیایی آن باعث زنده  شیری جوش

 .ها به مدت بیشتری خواهد شدداشتن گلنگه

 .های طبیعی را از پژمردگی نجات دهیدروز، گل 2البته با این روش تنها بتوانید به مدت 

 های طبیعی شاخه بریدهتاثیر یخ جهت جلوگیری از پوسیدگی گل •

ها، قرار دادن چند حبه یخ داخل  های موثر جهت جلوگیری از پژمردگی گلیکی از روش

 .گلدان است

ها بخشیده و ماندگاری آنها را به مدت چند  توانید طراوت بیشتری به گلشما با این ترفند می

 .روز افزایش دهید

  ا وهتواند تاثیر مثبتی بر شکوفه دادن گلدمای آب، یکی از مهمترین نکاتی است که می

 .سرعت باز شدن آنها داشته باشد

 های طبیعی ی سیب و تاثیر آن در تازه نگهداشتن گلمعجزه سرکه •

ها را ی سیب استفاده کنید. گلتوانید از سرکهمی طبیعی هایگل عمر  طول افزایش جهت

 .درون گلدانی که با آب سرد پر شده، قرار دهید 

 .روز یکبار جهت تعویض آب گلدان اقدام نمایید 3سپس هر 

قاشق  2ی سیب را با قاشق غذاخوری سرکه 2ها داخل گلدان، قبل از قرار دادن گل

 .یدغذاخوری شکر مخلوط و سپس درون آب حل نمای 
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ها به مدت چند روز خواهید  با انجام این کار باعث سرزندگی و طراوت هر چه بیشتر گل

 .شد

 های طبیعی آشنایی با طول عمر گل

 هفته در فصل تابستان  4الی  3بریده: طول عمر گل آهار شاخه •

 هفته در اوایل فصل بهار  3بریده: طول عمر گل ارکیده شاخه •

 هفته در تمام فصول سال  2ریده: ب طول عمر گل آلسترومریا شاخه •

 هفته در اوایل فصل بهار  3بریده: طول عمر گل میخک شاخه •

 هفته در اوایل فصل پاییز  2بریده: طول عمر گل فریزیا شاخه •

 گیری نتیجه

ای بوده که وجود آنها در محیط زندگی باعث تغییر حس و  های طبیعی، موجودات زندهگل

 .شودحال روانی افراد می

شاخه بریده بسیار کوتاه بوده و به همین دلیل بهتر است که با رعایت   طبیعی هایگل عمر

 .سری نکات، طراوت بیشتری به آنها بخشیدیک

های های مهم کاربردی جهت ماندگاری بیشتر گلدر این مقاله سعی شده تا شما را با روش

 .طبیعی شاخ بریده آشنا نماییم

 


