بازیافت مواد درمنسل

با برگ های خشک باغچه منسل چه کنیم؟
سَساًذى تزگ ّا تاعث هی ضَد کِ َّا آلَدُ ضَد ٍ آلَدگی َّا تِ سالهت خاهعِ غذهِ هی سًذ ٍ تزای افزاد هثتال تِ
آسن ٍ دیگز آلزصی ّا تسیار خغزًاک است ٍ تذیي تزتیة سَساًذى تزگ ّا در حیاط هٌشل تزای ّوسایگاى ایداد هشاحوت
هی کٌذ  .اغَل ضْزًطیٌی هذیزیت ّای اخزایی قذیوی ٍ کٌِْ ایی تزای سَساًذى ستالِ ٍ هَاد سایذ اعوال هی کٌذ.
کَد ّواى خاک اغالح ضذُ ٍ غٌی ضذُ است کِ سالهت ٍ حاغلخیشی خاک را افشایص هی دّذ ٍ هَاد رستٌگز را تِ ریش
ساسٍارُ ّای خاک افشٍدُ ٍ خاک را حاٍی هَاد هعذًی هی کٌذ ّوچٌیي تِ خاک کوک هی کٌذ تا ّویطِ رعَتت خَد را
حفظ کزدُ ٍ خطک ًطَد.
تا تاسیافت تزگ ّای هٌشل هیتَاى تسیاری اس ّشیٌِ ّای هالیاتی ٍ هػزفی ضْزداری کاّص داد.
چِ تایذ کزد؟
تا الضثزگ کزدى تاغچِ (تا تزگ پَضاًذى سغح تاغچِ) هی تَاى عالٍُ تز ایٌکِ در سهاًی کِ هی تایست غزف خوع کزدى
تزگ ّا ضَد غزفِ خَیی کزد ،هَاد هغذی ٍ هعذًی تیطتزی را تِ خاک تخطیذ ٍ آى را حاغلخیش کزد.
ٌّگاهی کِ چوي ّا را هی چیٌین تْتزیي راُ ایي است کِ چوي ّای چیذُ ضذُ تِ خاک تاسگزداًذُ ضَد چزاکِ تذیي عزیق
ًیتزٍصى کِ تسیار ارسضوٌذ است دٍتارُ تِ خاک تاسگزداًذُ هی ضَد ٍ خاک حاغلخیشتز هی ضَد( .سز سًی چوي ّای ّشار
فَت هزتع_ّز فَت هعادل  30/48ساًتی هتز است_ اس سثشُ سار ّا حاٍی  6پًَذ_ّز پًَذ  454گزم است_ ًیتزٍصى ٍ 1
پًَذ پتاسین است.).
تٌاتزایي تزگ ّای درختاى را در هزاتع ،خٌگلشارّا ،چوي سار ّا در سیز درختاى ٍ تَتِ ّا تگذاریذ تا تِ تذریح تدشیِ ضَد.
یکی اس راُ ّای تاسیافت ایي تزگ ّا کَد ساسی است کِ در ایي قسوت تِ آى خَاّین پزداخت:

طریقه کودسازی:
کَد ساسی یکی اس راّْای عثیعی فزایٌذ تاسیافت در هٌشل است کِ تا استفادُ اس تزگ ّا ٍ چوي ّای چیذُ ضذُ ٍ سایز هَاد
سائذ تاغچِ ایي کار را اًدام داد  .ریش ساسٍارُ ّای عثیعی هاًٌذ تزکیشُ ّا ٍ یاختِ ّا ٍ غیزُ در اثز فعل ٍ اًفعاالت تا کَد هی
تَاًذ تِ گیاّاى کوک کٌذ تا تز اهزاؼ ٍ آفت ّا غلثِ کٌٌذ .رعَتت کافی خاکَّ ،ا ٍ دهای هٌاسة تِ عولکزد عثیعی ایي
ریش ساسٍارُ ّا کوک هی کٌذ .در عَل هذت سهاى ّ 4-5فتٌِّ ،گاهی کِ خاک تَسظ هَاد هعذًی حاغلخیش هی ضَد کَد
آهادُ است تا در تاغچِ هَرد استفادُ قزار گیزد.

خَاظ کَد:
 -در اثز آتیاری خاک در عیي حال کِ ّویطِ رعَتت خَد را حفظ هی کٌذ فزٍ ضستِ ًوی ضَد_هَاد هعذًی اش را اسدست ًوی دّذ_ ٍ ًیاس تِ آتیاری کوتزی دارد.
-خلَگیزی اس اتتال تِ تعضی آفت ّای گیاّی -کاّص ًیاس تِ استفادُ اس آفت کص ّا ٍ قارذ کص ّا تِ دلیل ٍخَد هیکزٍب ّا ٍ قارذ ّای هفیذ در خاک-افشایص هیشاى تزداضت هحػَالت کطاٍرسی ٍ گل ّا-تْثَد ساختار خاک -تاسیافت هَاد اس راُ عثیعی ،کوک کزدى تِ سالهت خاک ٍ حاغلخیشی خاک تذٍى استفادُ اس کَد ّای ضیویایی -غزفِ خَیی در فضا اس عزیق ًیاس کوتز تِ هحل ّای دفي ستالِ ٍ کاّص تَلیذ گاس هتاىرٍش ّای تْیِ کَد1:
 - 1ضاخ ٍ تزگ ّا ٍ هیَُ ّا _ّن سثش رًگ ٍ ّن سرد رًگ_ را خوع کٌیذ .تزگ ّا ٍ هیَُ ّای سثش حاٍی هقادیز
تاالی ًیتزٍصى ّستٌذ(تزای ایي کار اس علف ّای ّزس کِ تَسظ ریطِ ّای سهیٌی رًٍذُ تکثیز هی سًَذ استفادُ
ًکٌیذّ ).وچٌیي هی تَاًیذ اس کَد حیَاًات گیاّخَار ًیش استفادُ کٌیذ .ضاخ ٍ تزگ ّای سرد رًگ ،هیَُ ّای درخت
کاج ،تزگ ّای سَسًی ضکل(کِ اتتذا هی تایست خزد ضًَذ ٍ ًثایذ تطکیل دٌّذُ تیص اس  %10کل کَد تاضٌذ) ٍ
خاک ارُ چَب(عالٍُ تز کزتي دارای ًیتزٍصى ًیش هی تاضذ) حاٍی هقادیز تاالی کزتي ّستٌذ.
ٌّ - 2گاهی کِ ایي هَاد را اًثاضتِ هی کٌیذ در یک سوت هَاد سثش رًگ ٍ در عزف دیگز ستالِ ّای سرد رًگ را
تگذاریذ.
 - 3کوی اس خاک تاغچِ را تِ آى اضافِ کزدُ ٍ سپس آًْا را خزد کٌیذ تا تذیي ٍسیلِ کَد سزیعتز درست ضَد.
 - 4تِ آى آب اضافِ کٌیذ تا کَد ّویطِ رعَتت خَد را حفظ کٌذ.
 - 5ایي تَدُ را ّفتِ ای یک تار سیز ٍ رٍ کٌیذ( .تا ایي کار کَد سزیعتز درست هی ضَد).
ٌّ - 6گاهی کِ رًگ تَدُ سیاُ ضذ ٍ دیگز هَاد داخل آى قاتل تطخیع ًثَدًذ کَد آهادُ است .ایي پزٍسِ تیي 4
ّفتِ تا یک سال هوکي تِ عَل تیاًداهذ کِ تستگی تِ سیز ٍ رٍ کزدى هذاٍم کَد ٍ هزعَب ًگِ داضتي ّویطگی
آى دارد.
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