
:گل آرايي در منازل

اگر شما مايليد كه از گياهان خانگي به عنوان يك عامل تزئيني براي دكوراسيون منازل استفاده نمائيد به توصيه

 هاي زير توجه فرمائيد:

و مجزا خودداري نمائيد.-1  از به كار بردن تعداد زيادي از گياهان آپارتماني به صورت منفرد

زماني حاصل مي شود كه شما چند نوع گياه آپارتماني را در يك گلدان زيباترين دكور اتاق پذيرايي-2

و  و بدين ترتيب كه گياه بلندتر را در مركز باكس يا گلدان قرار دهيد بزرگتر در كنار هم قرار دهيد

. در چنين حالتي توصيه مي شود باكسدهمين طور به ترتيب تا به انتها به كوتاهترين گياه ختم نمايي

ن مورد نظر را در گوشه اي قابل توجه اطاق پذيرايي قرار گيرد.يا گلدا

و بزرگ جثه را به صورت انفرادي در تركيب اطاق جاسازي نمائيد به عنوان-3 بعضي از گياهان شاخص

، بهتر است  مثال گياهي مانند نخل زينتي كه جزء گياهان آپارتماني بزرگ جثه با برگ هاي مجزا است

 حد فاصل صندلي هاي نشيمين اتاق پذيرايي قرار گيرد. به صورت انفرادي در

يده مي شود، بنابراين آنها را در اتاق هاي بزرگ تر استفاده نماييد؛دگياهان بزرگ از فاصله اي دور بهتر-4

 به همين ترتيب گياهان كوچكتر را جهت رويت بهتر در اتاق هاي كوچكتر قرار دهيد.

م و متداول براي دكوراسيون داخلي معرفي تعدادي از گونه هاي گياهي ناسب

 منازل:

و...�  گياهان مناسب براي اتاق نشيمن : بگونيا، افالندرا، كاكتوس ها، دراسنا، فيلودندرون، مارانتا

.

ي آفريقايي، ساكسي فراژ� ي نرم، بنفشه گياهان مناسب براي اتاق خواب: سرخس ها، مارچوبه

. و ...



و..� و پاگردها: برگ عبايي، سجافي، خورشيدي، آزاليا .. گياهان مناسب براي پلكان



رعايت موارد ذيل در هنگام استفاده از كودهاي شيميايي مي تواند تاثيرات مفيد

و نمو گياهان بيشتر نمايان سازد.  آن ها را بر رشد

ا هاي آنها خصوص هاي درج شده روي بروشوربه توصيه در هنگام استفاده از كودهاي شيميايي بايد-1

و ميزان مصرف توجه نمود.  به زمان

و درختچه ها بايد زير سايه انداز درخت را شخم سطحي زد.-2  قبل از كود دهي درختان

بعد از كوددهي بايد با جابجايي خاك سطح كود داده شده را پوشاند تا در معرض تابش آفتاب قرار-3

 نگيرد.

با-4  يد آبياري صورت گيرد.بعد از كوددهي

و پتاسه را بهتر است-5 و قبل از آغاز فصل رشد( ماه كودهاي فسفر و زمستان) زودتر هاي پاييز

 استفاده نماييم.

و در چند نوبت) استفاده نماييم.-6 و به صورت سرك ( به ميزان كم  كودهاي ازته را درفصل رشد

بكودهاي محلول-7 ) و در چند نوبت ا توجه به مندجات بروشور آن ) استفاده را بايد به ميزان كم

 نماييم.



در صورت تشخيص استفاده از سموم جهت رفع مشكل گياه آن را با رعايت نكات

 ذيل سمپاشي نماييد.

با-1 و يا قوطي آنها كه در ارتباط به منظور مصرف صحيح سموم به دستورات مندرج در پشت پاكت

سي2الي5/1نماييد معموال مصرف سموم به نسبت ميزان تركيبشان با آب است توجه سي

 استفاده مي گردد.

جا-2 به پشت برگهاي گياه هنگام سم پاشي توجه خاصي مبذول نمائيد، زيرا آفات اغلب در آن

 اجتماع مي يابند؛ پس آنها را كامال ضد عفوني نماييد.

د ودر صورت سكونت در منازل اگر منزلتان حياط دار است سمپاشي را در حياط منزل انجام دهي-3

و يا حمام منزل صورت گيرد.  آپارتماني بهتر است عمل سمپاشي در بالكن



و ماسك به منظور رعايت نكات ايمني-4 در هنگام سمپاشي گياهان خانگي از پيراهن آستين بلند

و نيز ظروف محتوي سم را از دسترس اطفال دور نگه داريد.  استفاده نماييد

و در بيشتر-5 و يا حشرات نظير شپشك ها، شته ها بيماري هاي گياهان خانگي در اثر حمله قارچ ها

 ... ايجاد مي گردد.

و حشره كش در جدول زير به معرفي-6 به منظور آشنايي شما شهروندان عزيز با سموم قارچ كش

 چند نمونه متداول از آنها مي پردازيم.

حشره كش هاقارچ كش ها
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