بطم تعالی
نقالٌ  :پسهتکل کاعت بزر کاکتُس

گسد آهرىرً  :علی بَيام جُ

نيابع  :با تُجٌ بٌ گفتٌ ٍای جياب آقای دکتس ٍادی الَانی ه
جياب آقای نَيرس حطیو جعفسزادً

تابطتان 94

در بحث کاعت ه ىگَراری بزر کاکتُس بایر بٌ نُارد زیس دقت کسد :
 -1لُازم نُرد ىیاز
 -2طسیقٌ ضر عفُىی کسدن :الف .ضرعفُىی کسدن گلذاىٌ ب.ضرعفُىی کسدن بزرٍا بسای کاعت
 -3کاعت بزر
 -4ىگَراری بعرازکاعت
 -5ضهُم نُرد ىیاز
ٍسیک از نُارد فُق دارای تُضیحات نسبُط بٌ دُد نی باعر کٌ در ذیل بٌ آىَا اعارً دُاٍیم داعت.
--------------------------------------------------------------------------------------------------- -1لُازم نُرد ىیاز :
 -بسای کاعت بٌ ضیيی،پیت ناس ه گلذاىٌ ىیاز داریم.

ضیيی کاعت

پیت ناس

گلذاىٌ

 دفتس یادداعت بسای جبت نیشان رطُبت،دنا ه تاریخ کاعت بزر بسای گسفتو ىتیجٌ بَتس -رطُبت ضيج،دناضيج،ضهپاش پغتی ه .......

رطُبت ضيج

دناضيج

ضهپاش پغتی
* تُصیٌ  :در اىتذاب پیت ناس دقت فسناییر،پیت ناس اىتذاب عرً بایر از تُلیرات عسکت ٍای
نعتبس باعر.

 -2طسیقٌ ضرعفُىی کسدن :
الف.طسیقٌ ضرعفُىی کسدن نحیط گلذاىٌ  :بسای تهانی برىٌ  ،کف ه ضقف گلذاىٌ از قارچکظ ه
حغسً کظ اضتفادً نی عُد .بسای ضرعفُىی کسدن ٍُای گلذاىٌ تُضط یک دیگ ه ععلٌ گاز ،
قارچکظ ه حغسً کظ را دادل دیگ ریذتٌ ه رهی ععلٌ آتظ قسار نی دٍیم ه بٌ بیسهن از نحیط
گلذاىٌ نی رهیم تا حرهد چَار ضاعت ایو بذار کانال گلذاىٌ را ضرعفُىی کير.
* تزکس :در طی ایو فسآیير ضعی کيیر از هرهد افساد بٌ دادل گلذاىٌ جلُگیسی کيیر.
ىکتٌ بعر ایو اضت کٌ ٍس ده ناً نحیط بیسهن گلذاىٌ بایر با قارچکظ ه حغسً کظ ضرعفُىی عُد.
ب .ضرعفُىی بزرٍا بسای کاعت  :تهانی پیت ناس ٍای دسیراری عرً ىیاز بٌ ضرعفُىی دارىر،در
دادل ضیيی ٍا  2الی  3ضاىتی نتس پیت ناس ریذتٌ عُد.
بسای ضرعفُىی پیت ناس از قارچکظ ه حغسً کظ (با دهز باال  4یا  5در )1000اضتفادً نی عُد.

پیت ناس ٍا را دادل نحلُل فسه نی بسیم تا کانل دیص عُىر ه در ایو حالت  24ضاعت باقی بهاىير،
بعر از نرت زنان طی عرً با آب دالی ه قارچکظ با درصر کم عطت ه عُی نی دٍیم،انا الزم
ىیطت ضیيی ٍا را دادل نحلُل فسه ببسیم کافیطت تُضط عیليگ آب عطت ه عُی دٍیم تا ضهُم
کانال پاک بغُىر ه بطتس آنادً کاعت عُد.
* در ضرعفُىی بزرٍا ىیاز بٌ حغسً کظ ىهی باعر ه فقط از قارچکظ اضتفادً نی کيیم.
* بسای زٍکغی از ناضٌ درعت یا پُکٌ ضرعفُىی عرً در زیس بطتس اضتفادً نی کيیم تا آب بٌ
راحتی دارج عُد .

پُکٌ

 -3کاعت بزر :
بعر از تهام عرن نساحل فُق بزرٍا پاعیرً نی عُد  ،در صُرت لشهم بسای تانیو رطُبت رهی ظسف
را نی بيریم انا ایو عهل در عَس ٍای با رطُبت باالی  85درصر ىیاز ىیطت یا نی تُان با اضتفادً از
بذار آب رطُبت نُرد ىیاز گلذاىٌ را تانیو ىهُد.
* در نُقع پسکسدن ضیيی ٍا فغار هارد ىکيیر تا پیت ناس ٍا فغسدً ىغُىر ه حالت اضفيجی دُد را
حفظ کيير.ضیيی ٍا ىبایر رهی داک قسار بگیسىر تسجیحا رهی ضکُ یا ضبر نیًُ قسار گیسىر.

 -4ىگَراری بعر از کاعت :
بعر از اىجام نساحل ضرعفُىی ه کاعت بزر ضیيی ٍا را در دادل گلذاىٌ قسار نی دٍیم.
بسای ضبش عرن،بزرٍا بٌ دنای  20الی  30درجٌ ضاىتیگساد ىیاز اضت.
بعر از ضبش عرن بزرٍا رهزی  4ضاعت ىُر بسای پسهرش بزرٍا ىیاز اضت.
* ىُر حتها بایر فیلتس عرً باعر ،بسای فیلتس کسدن ىُر از ىایلُن یُ هی یا پلی کسبيات اضتفادً نی
کيیم .
* ٍس  10رهز 1بار تا  3ناً اهل نحلُل قارچکظ را اضپسی نی کيیم.
* در دهرً  3ناً دهم ٍس  15رهز  1بار ایو عهل را تکسار نی کيیم.
* در دهرً 3ناً ضُم ٍس  20رهز  1بار ایو عهل را تکسار نی کيیم.
* بزرٍا تا  9ناٍگی بایر در ٍهیو بطتس باقی بهاىير.
* در قطهت  5ضهُم نُرد ىیاز بطتس ه ضهُم نُرد ىیاز بزر اعارً عرً اضت.

 -5ضهُم نُرد ىیاز در طی ایو فسآیير
الف .قارچکظ نُرد ىیاز بسای ضرعفُىی بطتس عبارتير از  :کاربيرازیم ٍ ،گشاکُىازهل  ،کُپساکطی
کلسایر ،تُپطیو........

ب .قارچکظ نُرد ىیاز بسای بزرٍا  :تبُکُىازهل یا  previcur energy 84%SLتسکیبی از فُضتیل
الُنیيیُم  + %31پسهپانُکارب %53

* تُجٌ داعتٌ باعیر بَتس اضت ىُع ضم قارچکظ ٍس  3ناً تغییس کير.

* جهع بيری کلی از نُارد ذکس عرً در قطهت ٍای باال عسایط حسفٌ ای کاعت بزر کاکتُس در
ضساضس دىیا (در گلذاىٌ ٍا) نی باعر،تُجٌ داعتٌ باعیر در کغت داىگی اىجام ایو عهلیات نتغییس
اضت.
 -تزکس  :نهکو اضت ایو عسایط هابطتٌ با ىُع بزر دارای بسدی تغییسات باعر.

پایان

