ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﮔﻠﺨــﺎﻧﻪ ای | ﺷﯿــﻮه ﮐــﺎﺷﺖ اﻧــﻮاع
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای
ﺑﺮرﺳ ﻧﺤﻮه ﮐﺎﺷﺖ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺧﻼﺻﻪ وار و ﺳﺎده
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای  :ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﯾ از راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﺪرن ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎ ،ﮔﺮﻣﺎ و ﮐﻢ آﺑ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ
و در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻗﻄﺒ ﯾﺎ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی اﺳﺘﻮاﯾ ﮐﻪ دارای آب و ﻫﻮای ﺳﺮد ﯾﺎ ﮔﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ
ﻣﺸﻞ ﮐﻢ آﺑ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت در

اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی اروﭘﺎﯾ و ﻏﺮﺑ ﻓﺮﻫﻨ ﻣﺼﺮف ﻣﯿﻮه ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺟﺎ اﻓﺘﺎده

اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﯿﻮه ﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﻮه ﻫﺎی زﻣﯿﻦ زراﻋ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ و ﻃﺒﯿﻌ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای رﺷﺪ
آﻧﻬﺎ از ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻮد ﯾﺎ ﺳﻢ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤ ﺷﻮد .در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﯿﻮه ﻫﺎی زﻣﯿﻦ زراﻋ ﺧﯿﻠ ﺳﺮﯾﻊ

آﻓــﺖ ﻣــ ﮔﯿﺮﻧــﺪ و در ﻣﻌــﺮض ﻧــﻮر ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ آﻓﺘــﺎب ،ﮔﺮﻣــﺎ و ﺳــﺮﻣﺎی ﺑﯿــﺶ از ﺣــﺪ دﭼــﺎر ﺳــﺮﻣﺎزدﮔ ﯾــﺎ
ﮔﺮﻣﺎزدﮔ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ از  eig-shopﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓ ﻓﻮاﯾﺪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺷﯿﻮه ﮐﺎﺷﺖ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ .ﻟﻄﻔﺎ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﺰاﯾﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎﯾ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی دارد؟
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮان ﺑﺮای ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺮد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣ ﺷﻮد:
اﻟﻒ – ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ ،ﯾﻌﻨ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﻓﻀﺎی آزاد ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ
ﯾ ﮐﯿﻠﻮ ﺗﻮت ﻓﺮﻧ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ  10ﮐﯿﻠﻮ ﺗﻮت ﻓﺮﻧ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ
ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ب – ﮔﺮﻣﺎی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ زﻣﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎی ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎی زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮ روی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ ﻫﺎی ﺧﻨ ﮐﻨﻨﺪه و ﻧﺎﯾﻠﻮن  uvدار در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣ ﺗﻮان ﻣﺤﺼﻮﻻت را از
ﮔﺮﻣـﺎی زﯾـﺎد ﻧﺠـﺎت داد و در ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻫﯿﺘـﺮ ﻫـﺎی ﻣﺨﺼـﻮص ﮔﻠﺨـﺎﻧﻪ ﻣـ ﺗـﻮان
ﺗﻮﻟﯿــﺪات ﺧــﻮد را از ﺳــﺮﻣﺎی زﻣﺴــﺘﺎن ﻧﺠــﺎت داد ،ﻫﯿﺘــﺮ اﺗﻮﻣــﺎﺗﯿ ﮔﻠﺨــﺎﻧﻪ ای آرارات ﻧﻤــﻮﻧﻪ ای از اﯾــﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﺴﺘﻨﺪ
ج – اﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮم ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮد وﺟﻮد دارد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﻮه و
ﺻﯿﻔ ﺟﺎت در ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ ﻣ ﺗﻮان ﻓﺮوش ﺧﻮد را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮد زﯾﺮا ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﺎزه ﺑﻮدن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺸﺘﺮی دارد
د – ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮه آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮه ای ﻣ ﺗﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ ﺑﺮد و در ﻣﺼﺮف آب

ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾ را ﻧﻤﻮد.
ه – اﻣــﺎن ﮐﺸــﺖ ﻣﺤﺼــﻮل ﺑــﻪ روش ﻫﯿــﺪروﭘﻮﻧﯿ) رﯾﺸــﻪ ﺷﻨــﺎور در آب( در ﻣــﺎن ﻫــﺎﯾ ﮐــﻪ ﺧــﺎک
ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
و – اﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺋﻤ و ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ
ز – اﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺎره ﯾ ﻣﺤﺼﻮل )ﻣﺜﻼ دو ﺑﺎر در ﺳﺎل ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮد(

ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗ را ﻣ ﺗﻮان در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﮐﺎﺷﺖ؟
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻮدآوری ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﺷﻮد ﻣﺤﺼﻮﻻﺗ را ﺑﺎرﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﻣﺎن

ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل از آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﮐﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای زﯾﺮ را ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
ﺗﺎن ﺑﺎرﯾﺪ:

اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای

اﻟﻒ – ﮐﺸﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒ ﺧﯿﺎر و ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧ: 

ﻗﻄﻌﺎ اوﻟﯿﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺧﯿﺎر و ﮔﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻫﻢ در
ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺳﺎل ﺧﺮﯾﺪار دارد و ﻫﻢ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻏﺬا ﻫﺎ و ﺳﺎﻻد ﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮد دارد و از اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻨﻪ
ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﺳﺎل ﻣﺤﺼﻮل ﻣ دﻫﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ﮐﺎﺷﺘﻦ ﯾﺒﺎر ﺑﺬر ﺧﯿﺎر ﯾﺎ ﮔﻮﺟﻪ دو اﻟ ﺳﻪ ﺑﺎر ﻣ ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻫﺮ ﻫﺘﺎر ﺣﺪود  600ﺗﻦ ﺧﯿﺎر ﯾﺎ ﮔﻮﺟﻪ ﻣ ﺗﻮان در ﺳﺎل ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮد
و ﻣﯿﺰان آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺗﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﺧﯿﺎر ﯾﺎ ﻓﻘﻂ
ﮔﻮﺟﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎرﯾﺪ.

ب – ﮐﺸﺖ ﻓﻠﻔﻞ دﻟﻤﻪ ای :
ﻓﻠﻔﻞ دﻟﻤﻪ ای ﻧﯿﺰ ﯾ از ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺒﺰی ﻫﺎ و از ﭘﺮ ﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﻣ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و رﺳﺘﻮران ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد  .ﻓﻠﻔﻞ دﻟﻤﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺳﻪ رﻧ ﺳﺒﺰ،
ﻗﺮﻣﺰ و زرد و ﻧﺎرﻧﺠ ﻣ روﯾﺪ و ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ ﻓﻠﻔﻞ دﻟﻤﻪ اﮐﺜﺮا از ﻧﺸﺎء آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﺬر اﯾﻦ
ﺳﺒﺰی ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﮐﺎﺷﺖ ﺟﻮاﻧﻪ ﻣ دﻫﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺬر آن را در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﻣ ﮐﺎرﻧﺪ و در اواﺳﻂ

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﯾﻌﻨ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل آﻏﺎز ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺳﺒﺰی اﻣﺎن
ﮐﺎﺷﺖ آن در اواﯾﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﺮداﺷﺖ آن در اواﺳﻂ ﭘﺎﯾﯿﺰ اﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻫﺮ ﻫﺘﺎر
 460ﺗﻦ ﻓﻠﻔﻞ ﻣ ﺗﻮان در ﺳﺎل ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮد و ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔ و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﺳﯿﺪ.

ج – ﮐﺸﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای زﻋﻔﺮان :
ﻃ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ،زﻋﻔﺮان ﻧﯿﺰ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﭘﺮورش ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ دو ﺻﻮرت آب
ﮐﺸﺖ )ﻫﯿﺪروﭘﻮﻧﯿ (و ﻫﻮا ﮐﺸﺖ اﻧﺠﺎم ﻣ ﭘﺬﯾﺮد ،در روش ﻫﯿﺪروﭘﻮﻧﯿ ﻫﻢ ﻣﺼﺮف آب ﮐﺎﻫﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ
و ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺼﻮل دﻫ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ زﻋﻔﺮان از ﭘﯿﺎز آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﻌﻨ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﭘﯿﺎز آن را از ﺧﺎک در آورده و
در ﻣﺤﯿﻄ ﺧﻨ و ﺑﺪور از آﻟﻮدﮔ ﻗﺮار ﻣ دﻫﻨﺪ .در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﭘﯿﺎز زﻋﻔﺮان را درون ﻇﺮف ﻫﺎﯾ ﺗﺎ
ﻧﯿﻤﻪ آب ﻗﺮار ﻣ دﻫﻨﺪ ،ﻣﻬﺮﻣﺎه زﻋﻔﺮان ﺟﻮاﻧﻪ زده و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آذر ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻫﺮ
ﻫﺘﺎر ﺣﺪود  10اﻟ 12 ﮐﯿﻠﻮ زﻋﻔﺮان ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد.

د – ﮐﺸﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺗﻮت ﻓﺮﻧ: 
ﺗﻮت ﻓﺮﻧ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ زﻋﻔﺮان ﺑﻪ دو روش آب ﮐﺸﺖ و ﻫﻮا ﮐﺸﺖ ﯾﻌﻨ رﯾﺸﻪ ﺷﻨﺎور در اب ﯾﺎ رﯾﺸﻪ در
ﺧـﺎک ﭘـﺮورش داده ﻣـ ﺷـﻮد .ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺑـﺮای ﮐـﺎﺷﺖ ﺗـﻮت ﻓﺮﻧـ ﺑـﻪ دو روش ﻋﻤـﻞ ﻣـ ﮐﻨﻨـﺪ ،روش اول
ﮐﺎﺷﺖ ﻧﺸﺎء و روش دوم ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺬر ﺗﻮت ﻓﺮﻧ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺸﺎء ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﺬر ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
وﻟ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﺷﺖ ﻧﺸﺎء در زﻣﺎن و ﻣﺼﺮف آب ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾ زﯾﺎدی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻮﺗﻪ ﯾﺎ ﺑﺬر ﺗﻮت
ﻫﺎ را در اواﺧﺮ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﯾﺎ اواﯾﻞ ﺑﻬﺎر ﻣ ﮐﺎرﻧﺪ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﯿﻮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل

ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯿﻮه دﻫﻨﺪ.

ه – ﮐﺸﺖ اﻧﻮاع ﺳﺒﺰی ﺧﻮردﻧ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ :
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮ ﺑﺎزده ﺗﺮﯾﻦ روش ﮐﺎﺷﺖ اﻧﻮاع ﺳﺒﺰی ﻫﺎی ﺧﻮردﻧ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
زﯾﺮا ﻫﻢ دوره ﺑﺎزدﻫ ﮐﻮﺗﺎﻫ دارﻧﺪ و ﻫﻢ رﺳﯿﺪﮔ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺬر ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ از
اﻧﻮاع ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ و در اوﯾﻞ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در زﻣﯿﻦ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎرﯾﺪ و ﺗﺎ اواﺧﺮ
ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﺒﺰی ﺗﺎزه ﺑﺮای ﺧﻮردن ﯾﺎ ﻓﺮوش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﺒﺰی ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﯾﺤﺎن ،ﮔﺸﻨﯿﺰ،
ﺷﻮﯾﺪ ،ﺧﺮﻓﻪ ،ﺟﻌﻔﺮی ،اﺳﻔﻨﺎج ،ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ ،ﺷﺎﻫ و… ﺑﺎﺷﻨﺪ.

و – ﭘﺮورش ﮔﻞ ﻫﺎی زﯾﻨﺘ: 
ﭘـﺮورش ﮔﻠﺨـﺎﻧﻪ ای ﮔـﻞ و ﻓـﺮوش آﻧﻬـﺎ ﻧﯿـﺰ ﻣـ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺴـﯿﺎر ﭘـﺮ ﺑـﺎزده ﺑﺎﺷـﺪ .اﻓـﺮاد ﻋـﺎدی ،ﺷﻬـﺮداری ﻫـﺎ،
رﺳﺘﻮران ﻫﺎ ،ﺗﺎﻻر ﻫﺎ ،ﮔﻞ ﻓﺮوﺷ ﻫﺎ و… از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﭘﺮوﭘﺎ ﻗﺮص ﮔﻞ ﻫﺎی زﯾﻨﺘ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺬر ﮔﻞ ﻫﺎ را در
ﺑﻬﺎر ﺑﺎرﯾﺪ و ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل از ﺳﺎﻗﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎی
ﻣﻌﺘﺪل ﺑﯿﻦ  22اﻟ 26 درﺟﻪ ،ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻮدن ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و… ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﮔﻞ ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ در ﺑﺎزار ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ ،ﮐﺎر ﺗﻤﺎم اﺳﺖ! ﺑﺮای داﺷﺘﻦ درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ  2اﻟ 3 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾ
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ  500ﻣﺘﺮی ﻫﻢ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ.

ز – ﮐﺸﺖ ﺧﺮﺑﺰه ،ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﯾﺎ ﻃﺎﻟﺒ: 
ﯾ دﯾﺮ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﭘﺮ ﺳﻮد و ﺧﻮﺷﻤﺰه ای ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﭘﺮورش دﻫﯿﺪ ،ﻫﻨﺪواﻧﻪ،
ﺧﺮﺑﺰه ﯾﺎ ﻃﺎﻟﺒ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﯿﻮه ﮐﻪ ﺟﺰو ﺻﯿﻔ ﺟﺎت ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣ آﯾﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌ
ﺑﺬرﺷﺎن در اواﯾﻞ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد و در اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﯾﻌﻨ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓ در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد و ﺑﺮای داﺷﺘﻦ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻮد آوری ﺑﺬر آﻧﻬﺎ را در اوﯾﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ در زﻣﯿﻦ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎرﯾﺪ ﺗﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻨﺪواﻧﻪ ،ﺧﺮﺑﺰه
ﯾﺎ ﻃﺎﻟﺒ ﺗﺎزه ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ :ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﻪ اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﻮز ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺎک
زﻣﯿﻦ از ﻟﺤﺎظ  PHو  ، ECﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و… ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ داران ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﮔﺮدد .ﭘﯿﺮوز و ﭘﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

