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 باغچه  یهااز گل  یروش نگهدار
 

تجربه نشون میده که مراقبت و نگهداری از گل های باغچه برای رشد مناسب و سالمت اونا کاری ضروریه. بعضی از این  

گل ها کامالً به تغییرات شرایط آب و هوایی حساس هستن و تو شرایط سخت میتونن تو مدت زمان کوتاهی پژمرده و از بین 

نتیجه خوبی از اون بگیرین، باید کارهای دیگه ای غیر از آبیاری و کندن  برن. اگه در حال پرورش گل هستین که امیدواریم

و کنترل آفات و بیماری ها را نیز    علف های هرز باغچه خود انجام بدین. سایر کارها مثل چیدن گل های پژمرده، هرس

  مقاالت  های باغچه صحبت کنیم، با باید در نظر داشته باشین. تو این مقاله، ما قصد داریم به نحوه مراقبت و نگهداری از گل

   .همراه باشید سبز آفرین

 اصول نگهداری از گل های باغچه چجوریه؟

 :خالصه نحوه مراقبت از گل های باغچه شامل موارد زیر هستن به طور

 .گل های خود را به طور منظم آبیاری کنین •
 .کود مناسبی به اون ها بدین •
 .علف های هرز رو از باغچه خود خارج کنین •
 .روی خاک خود مالچ بریزین •
 .نور آفتاب کافی برای اون ها فراهم کنین •
 .بشه  جلوگیری و کنترل آفات باید انجام  •
 .پیشگیری و کنترل بیماری ها باید انجام بشه •
 .محافظت از گل ها در برابر حیوانات مهمه •
 .گل های خود را هرس کنین •
 .اون ها رو گلچین کنین •
 .اون ها رو تو خاک محکم کنین •
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 .گل های خراب و پژمرده رو بچینین •
 .در باغچه خود از وسایل تمیز استفاده کنین •
 .خاک رو عوض کنین •

 ها را به طور منظم آبیاری کنین  گل -۱

در فصل تابستان، حداقل باید هر روز یک بار گل های خودتون رو آبیاری کنین. گیاهان تو این فصل آب زیادی از دست 

میدن و اگه خوب آبیاری نشن، میتونن پژمرده بشن یا رشدشون متوقف بشه. فصول دیگه بسیار خنک و مرطوب هستن و  

دو بار گل هاتون رو آبیاری کنین. وقتی نوبت به تعیین مقدار آب برای استفاده تو باغچه میشه، باید   شما میتونین هفته ای

گونه های مختلف گل ها و نیاز آبی اون ها رو در نظر بگیرین. از عوامل دیگه در نگهداری از گل های باغچه که میتونین  

 .شماس  در نظر بگیرین، نوع خاک باغچه و میزان بارندگی تو منطقه

آبیاری بیش از حد و روش های آبیاری ضعیف، میتونن باعث بیماری های قارچی تو گل ها بشن. بنابراین توصیه  :نکته

میشه که حد تعادل رو رعایت کنین و از روش های آبیاری ایمنی مانند استفاده مستقیم از آب بر روی خاک، نه روی شاخ و 

 .برگ استفاده کنین

   

 از کودهای مناسب استفاده کنین -۲

خاک های باغچه با گذشت زمان حاصلخیزیشونو از دست میدن و گل ها رو تو معرض مواد مغذی ناکافی قرار میدن. 

هایی از باروری خاک تو باغچه خودتون رو مشاهده کردین، باید بالفاصله از کودهای مناسب برای رشد هنگامی که نشونه 

گل هاتون استفاده کنین. بهترین کودها برای گل ها، کود های محلول در آب یا مایع هستن. بعضی از کودها در صورت  

که مقادیر زیادی از اون ها استفاده میشه یا تو زمان   استفاده نادرست میتونن گیاهان رو بسوزونن. به عنوان مثال، زمانی

اشتباهی مورد استفاده قرار میگیره. برای جلوگیری از این مشکل، باید دستورالعمل های تولید کننده برای کود رو دنبال 

 .کنین
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اون ها تو بازار زیاد  وقتی به دنبال کود مایع محلول تو آب هستین، باید بهترین اون رو انتخاب کنین، چون انواع تقلبی

هستن. چرا این نوع کود، جزو بهترین کودها برای این گل های باغچه هستش؟ خب، این ماده غنی از عناصر غذایی  

فراوونی تشکیل شده که چندین ماه پس از استفاده آزاد میشن. از جمله مزایای این کود شامل هفت صفات میکروبی مفید  

 .مورد دوم شامل مقاومت در برابر خشکسالیه را باید اضافه کردخاک و هشت صفات پودری هستش و 

نیستش، برای افراد و  (GMO) درصد ارگانیک و طبیعیه و حاوی محصوالت تراریخته ۱۰۰عالوه بر این، کود مایع 

الزم   حیوانات خانگی بی خطر هستش و به راحتی تو یک قوطی اسپری ریخته میشه، بنابراین آماده سمپاشی هستش و دیگه

نیز تهیه کنین، اون رو طبق توصیه با آب مخلوط کنین و به   نیست به دنبال سمپاش باشین. همچنین میتونین پودر اون رو

شکل اسپری ازش استفاده کنین. این نوع کود در برندهای مختلف موجود هستش، بنابراین همیشه میتونین سایز متناسب با  

 .تعداد گل های خودتون رو پیدا کنین

 علف های هرز رو از باغچه گل ها حذف کنین  -۳

یکی از رازهای نگهداری از گل های باغچه میتونه حذف علف های هرز باشه. علف های هرز برای جذب منابع با گیاهان  

مفید رقابت میکنن و میتونن آفات و بیماری ها رو تو خودشون جای بدن. برای اینکه از گل های خود بهترین نتیجه رو  

 .از بین ببرین بگیرین، باید هر گونه علف هرز موجود تو باغچه رو

اگر تو یک باغ کوچک تر گل میکارین یا از گلدون استفاده میکنین، میتونین علف های هرز رو فقط با ریشه کن کردن 

کنترل کنین. برای یک باغ بزرگ تر شما باید از ابزار باغبونی مانند بیل و کلنگ استفاده کنین و بعد از هر هفته میتونین 

 .رین علف های هرز رو از بین بب

 روی خاک خود مالچ بریزین  -۴

مالچ کاری عمدتاً برای کمک به خاک در حفظ رطوبت انجام میشه و برای مکان هایی که کمبود آب دارن توصیه میشه. این  

کار مزایای دیگه ای مثل کنترل علف های هرز و تنظیم دمای خاک رو داره و این شامل پوشش خاک با مواد طبیعی یا  

گه تصمیم دارین از مالچ در باغچه خود استفاده کنین، باید مواردی رو انتخاب کنین که زیبایی گل های  مصنوعی هستش. ا

شما رو تحت شعاع قرار ندن. برخی از مالچ های پیشنهادی شامل چمن، برگ، تراشه های چوب و کاغذهای پلی اتیلن 

 .هستن

 میزان نور آفتاب کافی رو برای گل ها تأمین کنین  -۵

به اندازه کافی از اون بهره   رشید منبع انرژی گیاهان هستش و بنابراین شما باید اطمینان حاصل کنین که گل هاتوننور خو

مند میشن. بعضی از گل ها هر روز به ساعت های زیادی به نور خورشید احتیاج دارن، در حالی که بعضی دیگه مانند گل 

براین باید میزان نور مورد نیاز گل های خود را بدونین، تا نور کافی های خونگی فقط به چند ساعت نور نیاز دارن. بنا

 .برایشان فراهم بشه

یکی از راه های مورد اطمینان برای نگهداری از گل های باغچه و اینکه آنها به میزان کافی در معرض نور خورشید قرار 

احداث کنین. این کار اساساً برای جلوگیری از دارن، اینکه باغچه خود را دور از ساختمان های بلند یا درختان بزرگ 

انسداد نور خورشید هستش. اگه گل ها نتونن ساعت های طوالنی در برابر نور خورشید دووم بیارن، میتونین در اطراف  

 .باغچه یا گلدون های خود مانعی قرار بدین تا در بعضی از ساعات روز جلوی نور خورشید گرفته بشه
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 از ایجاد آفات جلوگیری کنید  -۶

آفات میتونن به راحتی گل ها رو از بین ببرن، بنابراین جلوگیری از حمله اون ها به باغچه شما امری مهم و ضروریه. 

یری همچنین با در امان نگه داشتن باغچه خود از علف های هرز و با نصب موانع و تله ها میتونین از حمله آفات جلوگ

کنین. برخی از آفات که باید از اون ها آگاه باشین شامل اشکاالتی نظیر، کنه ها، شته ها، مگس های سفید و مگس ها هستن.  

اگه گل های شما به طور تصادفی توسط آفات مورد حمله قرار بگیرن، باید از سموم دفع آفات مناسب برای از بین بردن 

 .یتونین گل های بسیار آسیب دیده رو برای کنترل آفات از بین ببرینموجودات مضر استفاده کنین. همچنین م 

هنگام جستجوی سموم دفع آفات خوب باید بسیار مراقب باشین، چون بیشتر سموم موجود تو بازار جعلی هستن. این آفت کش 

ات دور میکنن، ضد بین میبرن، گل ها رو زنده میکنن و باغچه رو از آف ها به طور موثری ارگانیسم های مضر رو از

باران هستن و میتونن برای محافظت از گل های خانگی هم استفاده بشن. اون رو در یک قوطی اسپری بریزین و سپس  

 .استفاده کنین

 باید از ایجاد بیماری ها پیشگیری شود  -۷

سط قارچ ها، باکتری ها و  مانند آفات، بیماری ها هم برای گل های باغچه کامالً مضر هستن. بیشتر بیماری های گل ها تو 

ویروس ها ایجاد میشن. بعضی از بیماری هایی که باید از اون ها آگاهی داشته باشین شامل آنتراکنوز، لکه برگی باکتریایی،  

 .آفت گلبرگ تخمک و زنگ سفید اسفناج هستش. برای نگهداری از گل های باغچه باید با بیماری ها مبارزه کنین

بیش از حد باغچه و گلدون ها میتونین از بیماری های قارچی جلوگیری کنین. از طرف دیگه، با استفاده با اجتناب از آبیاری 

از ابزارهای تمیز برای رفع علف های هرز و هرس میتونین از بیماری های باکتریایی و ویروسی پیشگیری کنین. اگه گل 

ز بین بردن میکروارگانیسم های بیماری زا استفاده کنین. شما  ها به بیماری آلوده بشن، باید از مواد شیمیایی مناسب برای ا

 .باید بسته به علت بیماری به دنبال بهترین قارچ کش، باکتری کش یا ویروس کش باشین
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 از گل ها در برابر حیوانات محافظت کنین  -۸

و از بین ببرن. حیوانات دیگه ای بعضی از حیواناتی که از گل تغذیه میکنن، با خوردن شاخ و برگ گل ها، میتونن اون ها ر

مثل سگ و گربه نیز میتونن برای گل های باغچه مخرب باشن. بهترین راه برای محافظت از باغچه خود در برابر حیوانات 

نصب مانع هستش. میتونین از مانعی مانند حصار سیم استفاده کنین، که حداکثر محافظت را داشته و باغچه رو همچنان در  

 .رار میدهمعرض دید ق

 گل ها را بچینین و هرس کنین -۹

تو دنیای مراقبت و نگهداری از گل های باغچه، هرس کردن فرآیند حذف ساقه برای تشویق رشد و تقویت فرم خوب گل ها  

هستش. توصیه میشه گل های خود را هرس کنین تا باعث تشکیل گل های بیشتر بشه. از طرف دیگه، هرس فرایند قطع 

ش از حد رشد یافته برای کنترل رشد گل هاس. اگه بعضی از گل ها شاخه هایی دارن که در حال رشد سریع شاخه های بی

 .هستن، میتونین برای رسیدن به ارتفاع یکنواخت و اشکال فشرده، اون ها رو کوتاه کنین

 گل ها را دستچین کنین -۱۰

د فضای رشد گل های باقیمونده هستش. اگه باغچه شما دستچین کردن شامل فرآیند از بین بردن گل های اضافی برای ایجا

منابع کافی مورد نیاز همه گل ها رو نداره، میتونین این روند رو انجام بدین. از طرف دیگه، این فرآیند شامل از بین بردن 

ترل آفات و گل های نامطلوب )تحتانی، ضعیف، آلوده یا بیمار( هستش، تا فضای بیشتری برای گل های باقیمونده یا کن 

بیماری ها فراهم بشه. اگه تو باغچه گل خود گیاهان نامطلوبی دارین، باید اون ها رو حذف کنین تا گل های سالم دیگه به 

 .درستی رشد کنن

کردن گل   تاثیر دست چین

   هباغچ

https://sabzafarin.com/
https://www.instagram.com/sabzafarin_com
tel:09914248783
mailto:info@sabzafarin.com


           

 سبزآفرین

https://sabzafarin.com 
 

@sabzafarin_com 

 
Tel: 09914248783 
Email: info@sabzafarin.com 

 

 گل ها رو با چوب یا فلز نوک تیزی محکم کنین  -۱۱

محکم کردن گل ها برای پشتیبانی از ساقه ها یکی دیگر روش های نگهداری از گل های باغچه هستش. این شامل تثبیت یک  

عیف یا جایی که  میله یا چوب در زمین و گره زدن ساقه بر روی اون هستش. این روش بر روی گل هایی با ساقه های ض

گل ها برای رشد به جهت خاصی نیاز دارن، استفاده میشه. اگه تو باغچه خود چندین گل با ساقه ضعیف دارین، میتونین از 

چوب های بامبو یا هر نوع چوب دیگه ای برای محکم کردن اون ها استفاده کنین. باید چوب ها رو تو زمین ثابت کرده و  

 .صوص گل های باغچه یا نوارهای پارچه ای روی اون ها ببندینساقه ها را با نخ، نوار مخ

 شاخ و برگ های مرده باید حذف شوند  -۱۲

به فرآیند از بین بردن گل برگ های پژمرده یا مرده از یک گل، تشویق به شکوفه زدن بیشتر گفته میشه. این روند میتونه  

رو مرتب تر نگه داره. برای حذف شاخ و برگ های گل ها،  دوره شکوفایی رو طوالنی کنه. همچنین میتونه ظاهر گل ها 

میتونین با استفاده از انگشتان خود سر گل های قدیمی یا مرده رو از بین ببرین. اگه گل های شما گل برگ های زیادی برای 

 .برداشتن دارن، میتونین با استفاده از یک ابزار برشی در مدت زمان کوتاهی اون ها رو از بین ببرین

 از وسایل تمیز برای باغچه گل استفاده کنین  -۱۳

ابزار باغبانی میتونه باعث شیوع بیماری ها بشه، بنابراین باید اطمینان حاصل کنین که ابزارهای علف های هرز و هرس،  

یز و ضد همیشه عاری از میکروارگانیسم های بیماری زا هستن. بنابراین توصیه میشه قبل و بعد از استفاده، اون ها رو تم

عفونی کنین. وقتی نوبت به ضدعفونی وسایلتان میرسه، ابتدا باید به دنبال یک ماده ضدعفونی کننده خوب مانند، سفید کننده  

کلر، فسفات تری سدیم یا الکل ایزوپروپیل باشین. با مواد ضد عفونی کننده میتونین وسایل رو شستشو بدین. همچنین میتونین  

پنج دقیقه در مواد شیمیایی فرو ببرین. اگه تصمیم دارین وسایل خود رو از طریق غوطه ور کردن  ابزار رو حداقل به مدت 

 .تو مواد ضد عفونی، تمیز کنین، مجبور به استفاده از یک ظرف بزرگ خواهین بود

 خاک رو عوض کنین -۱۴

خاک با گذشت زمان خواص یکی دیگر از راه های نگهداری از گل های باغچه اینکه خاک اونا را باید عوض کرد. 

فیزیکیش رو از دست میده و ظرفیت اون ها رو برای حفظ رشد گیاه کاهش میده. اگه خاک باغچه یا گلدون شما به دلیل از  

بین رفتن خصوصیات فیزیکی نتونه به رشد گل ها کمک کنه، باید اون رو تعویض کنین. میتونین از بازار گل محلی خود  

نین میتونین از خاک مکان دیگه ای تو خانه یا محل کار خود استفاده کنین، اما برای از بین بردن  خاک جدیدی بگیرین. همچ 

 .آفات و بیماری ها باید از کمپوست استفاده کنین
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 کالم آخر 

هم آشنا شین و برای این کار میتونین مقاالت دیگه ما رو در سبزآفرین بخونین همونطور که   تقویت گل و گیاه شما میتونین با

مراقبت از گل های باغچه کار آسونی هستش، اما انجام اقدامات الزم نیاز به دقت و توجه زیادی داره. اگه در حال پرورش 

 .با و پرگل استفاده کنیناین گل ها هستین، میتونین از این مقاله برای داشتن یک باغچه ای زی
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