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کتابچه کشت سبزیجات

 )۱پیازچه
پیازچه ،گیاهی دائمی است .ولی در خانه و مزرعه به عنوان گیاه یک ساله یا
دو ساله کاشته می شود .محل اصلی و بومی این گیاه کامال روشن نیست
ولی عده ای معتقد هستند که از سیبری ،یا اروپای شرقی به نقاط دیگر
جهان منتقل شده است .برگ های این گیاه باریک و به ارتفاع  ۲۵تا ۳۵
سانتیمتر می رسد .رنگ برگ پیازچه ،سبز تیره است و در سال دوم گل
می دهد.
گل پیازچه ،از نوک ساقه میانی که تا  ۱۰۰سانتیمتر ارتفاع پیدا می کند و
به شکل لولهای می باشد به صورت چتری و به رنگ های سفید مایل به سبز
ارغوانی و بنفش خارج می شود.
بذر این گیاه را با توجه به آب و هوای محل ،از اوایل اسفند ماه تا اواخر خرداد ماه می کارند.
به این منظور بایستی ابتداء زمین را کامال آماده ساخت و با کود کافی تقویت نمود.
پس از آن که بذر را در زمین پاشیدند روی آنها را با کمی خاک برگ پوسیده و یا خاک نرم می پوشانند.
روش کاشت:
با توجه به اینکه این محصول در محیط منزل پروش می یابد و منزل یک محیط کنترل شده است بنابراین در طول سال
قابل کشت می باشد .برای کشت ابتدا خاک را در بستر ریخته و سپس بذرها را بر روی سطح خاک با فاصله مناسب (۵-۳
سانتیمتر) از هم قرار داده و دو برابر اندازه بذر ،خاک بر روی آن ها ریخته و سپس آبیاری انجام می شود .البته به صورت
دستپاش بر روی سطح خاک نیز امکان کشت وجود دارد.
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 )۲مَرزه
مرزه گیاهی است یک ساله ،محل اصلی و اولیه این سبزی را قسمت های
جنوبی کشور فرانسه می دانند.
روی ساقه های مرزه شاخه های زیادی می روید و بوته آن به  ۲۵تا ۳۰
سانتیمتر می رسد .برگ های آن باریک وکشیده بوده و بسیار خوشبو و
معطر می باشند .این گیاه برای معطر ساختن غذاها و به صورت خام
مصرف می شود .گل های این گیاه ریز و صورتی رنگ می باشند.
روش کاشت سبزی مرزه:
این گیاه را می توان از اواسط فروردین ماه تا اواخر اردیبهشت ماه با توجه
به وضع هوا کاشت .مرزه در خاکهای سبک و شنی ماسهای بهتر عمل
می آید.
در زمان برداشت شاخههای جوان و کوچک را برای مصرف قطع می
کنند و مجددا شاخه های جدید رشد کرده و قابل برداشت می گردند.
مرزه را بصورت کرتی و دستپاش می کارند.
روش کاشت:
با توجه به اینکه این محصول در محیط منزل پروش می یابد و منزل یک محیط کنترل شده است بنابراین در طول سال
قابل کشت می باشد .برای کشت ابتدا خاک را در بستر ریخته و سپس بذرها را بر روی سطح خاک با فاصله مناسب از هم
قرار داده و یا به صورت دستپاش بر روی سطح خاک می پاشیم و سپس دو برابر اندازه بذر ،خاک بر روی آن ها ریخته و
سپس آبیاری انجام می دهیم.
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 )۳نعناع
نعناع ،گیاهیست دائمی که به صورت خودرو ،می روید و به هیچ
عنوان به وسیله بذر کشت نمی شود .نعناع با ریشه دوانیدن خود
بخود زیاد می گردد .برگ این گیاه سبز تیره و کنگره کنگره و بسیار
معطر می باشد .مصرف آن به دو صورت خشک شده و تازه بوده و
تازه آن همراه خوراکی ها ،مصرف می شود.
برای معطر ساختن شیرینی و تُرشی بکار می رود و خشک شده آن
را برای معطر ساختن دوغ و ماست و خیار نیز مصرف می کنند.
روش کاشت سبزی نعناع:
با توجه به اینکه این محصول در محیط منزل پروش می یابد و منزل
یک محیط کنترل شده است بنابراین در طول سال قابل کشت می
باشد .ریشه نعناع را به قطعات چند سانتیمتری تقسیم نموده و در
نقاط مختلف به خصوص در کنار باغچه می کارن و سپس خاک بر
روی ان می ریزیم .این ریشهها ،پس از سبز شدن بسرعت ریشه
دوانیده و ساقههای جدید را بوجود می آورند .نعناع را به هر طریقی
که بکارند نتیجه نهایی به صورت نامنظم و کَرتی خواهد بود ،چون
ریشهها به اطراف می دوند و ساقه می دهند.
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 )۴ترخون
ترخون ،گیاهی است دائمی که محل اصلی و اولیه آن را در سیبری ،اروپای
شرقی و آسیای شمالی می دانند .از ریشه این گیاه ،هرساله ساقه های زیادی
می روید که گاهی بلندی آنها به  ۷۰تا  ۸۰سانتیمتر می رسد .برگ این گیاه
باریک و بلند و به رنگ سبز تیره بوده و مزه آن تُند و بسیار معطر می باشد.
ترخون را به عنوان سبزی خام مصرف می کنند و برای معطر ساختن خیارشور
و ساالد و غیره استفاده می کنند.
روش کاشت سبزی ترخون:
از اوایل فروردین تا اواخر خرداد ماه میتوان این سبزی را کشت کرد.
ترخون را بوسیله ریشه تکثیر می کنند .به این ترتیب که اوایل بهار ریشهها
را از زمین خارج ساخته و قطعه قطعه می کنند .هر قطعه را در نقطهای
جداگانه به صورت خطی و یا متفرق می کارند .معموال چون ریشه گسترش
پیدا می کند ،پس از کاشت ریشه ها ،آبیاری زمین ضرورت دارد.
بنابراین ابتدا نشاء مورد نظر را تهیه کرده و تا فاصله  ۵الی  ۱۰سانتی از ریشه
آن را جدا کنید .یعنی ما به ریشه نیاز داریم و باید ساقه ترخون را جدا کنیم .ریشه ترخون را تا عمق  ۵سانت داخل خاک
قرار دهید.
در موقع کاشت بایستی سعی شود که ریشه های کهنه و پوسیده را جدا کرده از زمین خارج ساخت و ریشه های جوان را
انتخاب نموده و کاشت .آبیاری این گیاه به فاصله هر  ۵روز ضرورت دارد.
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 )۵ریحان
ریحان ،گیاهیست یک ساله که محل اصلی و اولیه
آن هندوستان می باشد .برگهای ریحان ،به رنگ سبز
یا بنفش و بسیار معطر و تُند است .برگ این گیاه به
صورت خام با غذاها مصرف می شود.
آب و هوا و خاک  :این گیاه در بیشتر نقاط ایران
کاشته می شود و معموال بذر آن را از نیمه فروردین
ماه تا اواخر خرداد ماه با توجه به آب و هوای مناطق
می کارند.
ریحان ،احتیاج فراوان به آب دارد .در صورتی که با
کمبود آب روبرو شود از بین خواهد رفت .این گیاه
درصورتی که در زمینی که مواد غذائی کافی داشته
باشد کاشته شود ،محصول خوبی خواهد داد.
روش کاشت سبزی ریحان:
ریحان را به دو صورت دستپاش در زمین های کَرت بندی شده می کارند و چون در زمان برداشت با ساقه به بازار ارائه می
گردد ،لذا آن را با ساقه از بوته جدا می کنند ،یا آنکه با ریشه از خاک خارج ساخته ،ریشهها را قطع نموده به بازار ارائه می
دهند .مراقبت اساسی در کاشت ریحان ،حفظ رطوبت و آبیاری بموقع زمین می باشد.
با توجه به اینکه این محصول در محیط منزل پروش می یابد و منزل یک محیط کنترل شده است بنابراین در طول سال
قابل کشت می باشد .برای کشت ابتدا خاک را در بستر ریخته و سپس بذرها را بر روی سطح خاک با فاصله مناسب از هم
قرار داده و یا به صورت دستپاش بر روی سطح خاک می پاشیم و سپس دو برابر اندازه بذر ،خاک بر روی آن ها ریخته و
سپس آبیاری انجام می دهیم.
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 )۶شاهی
شاهی ،گیاهیست یک ساله که وسیله بذر تولید و تکثیر
می شود .شاهی را اغلب به صورت خام مصرف می کنند.
محل اصلی و اولیه این گیاه دقیقا مشخص نشده لکن
مسلم است که از نواحی سرد معتدل و مرطوب مانند ،اروپا
به سایر نقاط جهان انتقال یافته است.
این گیاه در نواحی و مناطق گرم ،قبل از آن که برگها
نمو کامل بنمایند به گل نشسته و تولید بذر می کند .به
همین دلیل بایستی بذر آن را خیلی زود و در اوایل بهار
کاشت .البته بنا به شرایط آب و هوا در هر محل این زمان
تغییر می کند.
شاهی احتیاج به آب و رطوبت زیاد دارد و باید هر  ۳تا ۴
روز یک مرتبه آبیاری شود و در زمینهای مرطوب و نمدار
کاشته شود.
روش کاشت سبزی شاهی:
این گیاه را به صورت دستپاش ( کَرتی ) می کارند و برداشت محصول آن به صورت برش شاخ و برگ انجام می گیرد .با
توجه به اینکه این محصول در محیط منزل پروش می یابد و منزل یک محیط کنترل شده است بنابراین در طول سال
قابل کشت می باشد .برای کشت ابتدا خاک را در بستر ریخته و سپس بذرها را بر روی سطح خاک با فاصله مناسب از هم
قرار داده و یا به صورت دستپاش بر روی سطح خاک می پاشیم و سپس دو برابر اندازه بذر ،خاک بر روی آن ها ریخته و
سپس آبیاری انجام می دهیم.
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 )7جعفری
جعفری گیاهی دو ساله به ارتفاع  ۰/۳تا یک متر می باشد .برگهای
جعفری ،شفاف به رنگ سبز تیره ،دارای بریدگیهای لوزی یا مثلث
شکل با تقسیمات فرعی است.
جعفری در مقابل خشکی حساس ولی در مقابل سرما بسیار مقاوم
است .کشت گیاه جعفری در هر نوع آب و هوایی امکان پذیر است
ولی در آب و هوای خشک بهترین نتیجه را می دهد .جعفری یک
گیاه سایه دوست است.
روش کاشت جعفری:
زمان کاشت جعفری در سبزیکاریهای بزرگ و در مناطق معتدله
در بهار و گاهی نیز در پائیز است ،بذر گیاه جعفری را از اسفند تا
فروردین می کارند .با توجه به اینکه این محصول در محیط منزل
پروش می یابد و منزل یک محیط کنترل شده است بنابراین در
طول سال قابل کشت می باشد .برای کشت ابتدا خاک را در بستر ریخته و سپس بذرها را بر روی سطح خاک با فاصله
مناسب از هم قرار داده و یا به صورت دستپاش بر روی سطح خاک می پاشیم و سپس دو برابر اندازه بذر ،خاک بر روی آن
ها ریخته و سپس آبیاری انجام می دهیم.
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 )8تره
تره ،کوچکترین گونه از خانواده پیازچه بوده و یکی از پرمصرف
ترین و پرطرفدارترین سبزی ها در بین خانواده های ایرانی می
باشد که در تهیه انواع غذاها مورد استفاده قرار می گیرد .
تره از نظر خواص درمانی شبیه پیاز و سیر است ولی طعم و
بوی مالیم تری دارد .تره گیاهی سه ساله و مقاوم در برابر
سرما ،با برگ های بسیار ظریف و ترد می باشد که بعد از
چندین بار چیدن ،برگهایش ضخیم و پهن می شوند.
به طورکلی می توان بیان نمود که گیاه تره برای رشد ،هوای
خنک را بیشتر از هوای گرم می پسندد و گرمای زیاد باعث از
بین رفتن تره می شود .بهترین زمان کاشت تره ،فصل بهار و
پاییز است .
تره از جمله گیاهان حساس به خشکی خاک است و برای رشد کردن نیاز به آب فراوان دارد .در صورت آبیاری کم ،برگ
های تره پژمرده ،چروکیده و سوخته خواهند شد .همچنین در صورت زیاده روی در آبیاری ،شاهد کوتاهی قامت گیاهان
خواهید بود .
روش کاشت تره:
با توجه به اینکه این محصول در محیط منزل پروش می یابد و منزل یک محیط کنترل شده است بنابراین در طول سال
قابل کشت می باشد .برای کشت ابتدا خاک را در بستر ریخته و سپس بذرها را بر روی سطح خاک با فاصله مناسب از هم
قرار داده و یا به صورت دستپاش بر روی سطح خاک می پاشیم و سپس دو برابر اندازه بذر ،خاک بر روی آن ها ریخته و
سپس آبیاری انجام می دهیم.
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 )9گشنیز
گشنیز گیاهی علفی ،بی برگ ،به ارتفاع  ۳۰تا  ۶۰سانتی متر و دارای
ساقه راست شفاف و کم و بیش شیاردار است.
گشنیز گیاهی است نور پسند و در طول رویش به مقدار زیادی نور
نیازمند است .بذور پس از رویش قادرند تا سرمای  -۸تا  -۱۰درجه
سانتیگراد را تحمل کنند.
گشنیز به نور زیاد خورشید نیازمند است .در خانه میتوانید گشنیز را
پشت پنجره نورگیر پرورش دهید.
گشنیز معمو ًال به صورت بهاره و پائیزه کشت می شود .در کشت بهاره
زمان مناسب کاشت اوایل بهار (فروردین) و هنگامی که درجه حرارت
خاک (تا عمق  ۵تا  ۶سانتی متر) به  ۷تا  ۸درجه سانتی گراد برسد.
روش کاشت گشنیز:
با توجه به اینکه این محصول در محیط منزل پروش می یابد و منزل
یک محیط کنترل شده است بنابراین در طول سال قابل کشت می باشد .برای کشت ابتدا خاک را در بستر ریخته و سپس
بذرها را بر روی سطح خاک با فاصله مناسب از هم قرار داده و یا به صورت دستپاش بر روی سطح خاک می پاشیم و سپس
دو برابر اندازه بذر ،خاک بر روی آن ها ریخته و سپس آبیاری انجام می دهیم.
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 )۱0تربچه
تربچه گیاهی است از لحاظ مصرف یکساله ،از لحاظ تهیه بذر
دوساله ،این گیاه از ترب کوهی وحشی که اصالح و تربیت شده
بدست آمده است .محققین گیاه شناسی محل اولیه و اصلی آن را
کشورهای مصر و یا چین می دانند.
تربچه ،یکی از سبزی های اشتها آور است که در اکثر خانواده ها آن
را مصرف می کنند .برگ آن نیز خوراکی می باشد .عده زیادی از
مردم تربچه را در منزل می کارند و در سر سفره اغلب خانوادهها
دیده می شود .کشت تربچه ،به دو طریق خطی ( ردیف کاری )،
دستپاش ( کرتی ) انجام می شود.
زمان کاشت تربچه ،در فضای باز بنا به سردی هوا از اول اسفند ماه
تا اول آبانماه توصیه می شود و می توان پیاپی آن را کاشت و برداشت
نمود.
روش کاشت تربچه:
با توجه به اینکه این محصول در محیط منزل پروش می یابد و منزل
یک محیط کنترل شده است بنابراین در طول سال قابل کشت می باشد .برای کشت ابتدا خاک را در بستر ریخته و سپس
بذرها را بر روی سطح خاک با فاصله مناسب( ۱تا  ۲سانتی متر) از هم قرار داده و یا به صورت دستپاش بر روی سطح
خاک می پاشیم و سپس دو برابر اندازه بذر ،خاک بر روی آن ها ریخته و سپس آبیاری انجام می دهیم.
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