
اهميت غذايي سبزيجات:
سبزيجات داراي انواع ويتامين ها، امالح، فيبر و كالري مورد 
نياز بدن هستند. مصرف سبزی باعث  ايجاد مقاومت در برابر 
و  ، سالمت چشم  ، سالمت پوست  ترميم زخمها   ، عفونتها 
بنابراين   . بينايی می شود و  به هضم غذا  كمک می كند 
پيشگيری  و  سالمت  حفظ  برای  ها  سبزی  روزانه  مصرف 
تغذيه در خانواده ها  از سوء  ناشی  بيماريهای  از  از بسياری 
ضروری است و در نهايت باعث ارتقاء سطح سالمتي جامعه 
مي شود. مقدار مورد نياز روزانه افراد بزرگسال به گروه سبزيها 
5-3 واحد می باشد )يک واحد شامل : 1 ليوان سبزی خام 
خرد شده  يا نصف ليوان سبزی پخته ، يک عدد سيب زمينی 

متوسط يا يک عدد خيار و گوجه فرنگی (
كاهش  و  بدن  آب  نگهداری  در  برگی  سبزيجات  مصرف 
تشنگی نيز موثر است . ضمنا ضايعات سبزيجات در تغذيه و 

رشد دام و طيور خانگی ، قابل استفاده است .

ضرورت ايجاد باغچه در منازل:
يک  تواند  می  كشاورز  غير  چه  و  كشاورز  چه  خانواده  هر 
ايــن   . باشد  داشته  سبزيکــاری  براي  كــوچک  باغچه 
تواند  زيبايی محل زندگی می  و  بر طراوت  باغچه ها عالوه 
تاريخ  تنظيم  با  و  نمايد  تامين  را  خانوار  نياز  مورد  سبزی 
سبزيهای                         گوناگون  زمانهای  در  تـوان  مـی  سبـزی  كـاشت 

مختلف در اختيار داشت . 

محل احداث باغچه و تهيه بستر کاشت  : 
زمينی كه قرار است در آن سبزی كاری شود بايد آفتابگير بوده 
و حداقل 5 ساعت در شبانه روز، نور مستقيم خورشيد در آن 
بتابد.خاك زمين سبزيکاري بايستي بافت متوسط ، نفوذ پذير 
و  مواد آلي و غذايي زيادي داشته باشد.  براي اين كار بايستي 
كمپوست يا كود حيواني پوسيده به مقدار حدود چهار تا شش 
كيلو گرم در هر متر مربع و يک تا دو كيلوگرم كود مرغي به 
زمين داده شود  و كود های شيميايي شامل سولفات پتاسيم 
به مقدار 40-30 گرم ، و سوپر فسفات تريپل به مقدار 20-30 
گرم ، و كودهای ميکرو 10- 4 گرم  به ازاي هر متر مربع به 
خاك اضافه گردد و سپس آبياري شود و بعد از آن شخم زده ،  
قطعه بندي و تسطيح گردد 0 ضمناَ زمين انتخاب شده، عاري 

از علف هاي هرز باشد.
 

مهمترين سبزيجات برگي قابل کشت در استان سيستان و 
بلوچستان عبارتند از: 

و... نعناع  تره،  تربچه،  ريحان،  شامل:  بهاره  برگي  سبزيجات 
گشنيز،  جعفري،  تره،  شاهي،  شامل:  پاييزه  برگي  سبزيجات 

اسفناج، شنبليله، شويد، تربچه، كاهو ، كلم پيچ، كرفس و ....

کاشت سبزيجات برگي: 
و  شهريور  آزاد  درهوای  پاييزه  سبزيجات  كشت  مناسب  زمان 
است.  ماه  فروردين  و  اسفند  بهاره  محصوالت  براي  و  ماه  مهر 
هستند،اما  كشت  قابل  مختلف  روشهاي  به  برگي  سبزيجــات 
بذر پاشي درهم بيشترين عملکرد را دارد . بذر را به طور مستقل 
و يا پس از مخلوط كردن با مقداري ماسه ، بطور يکنواخت در 
سطح باغچه پاشيده و توسط شن كش مقداري زير خاك شود و 
يا اينکه روي بذر مقداري خاك نرم شيرين و كمپوست پوسيده 

پخش گردد0 
و  تفريحات  از  يکي  خانوار:  اعضاي  جمعي  كار  و  كشت 
سرگرمي هاي سالم، كشت و كار در باغچه است. براي فرهنگ 
كشت  موقع  در  است  بهتر  طبيعت،   به  عالقه  ايجاد  و  سازي 
مراحل  و  نمايند  تا كشت  داده  ها  بچه  به  را  بذرها  از  مقداري 
سبزشدن، مراقبت و  برداشت را خودشان پيگيري و انجام دهند.

كاشت در جعبه : در منازلی كه باغچه ندارند می توان داخل 
جعبه ، مقداری خاك مرغوب و كود حيوانی پوسيده ريخته به 
طوريکه عمق خاك 20-15 سانتی متر باشد و سپس اقدام به 

كشت نمود . جعبه بايد در محل آفتابگير قرار گيرد .

مراقبت هاي زراعي سبزيجات برگي :
آبياري اول بالفاصله پس از كاشت سبزی ها صورت می گيرد . 
و بهتر است با آب پاش انجام شود تا بذرهای كاشته شده جابجا 
نشوند . آبياری دوم 5 روز بعد و آبياری های بعدی بسته به فصل 
هر 10-2 روز يک مرتبه انجام شود . به طوری كه خاك هميشه 
حالت مرطوب داشته باشد . پس از سبز شدن سبزيها ، دادن 
كود سرك ، وجين علفهاي هرز  به طور مرتب ، مبارزه با آفات 

و سله شکني  اهميت زيادی دارد . 
حصاركشي باغچه: در منازلي كه مرغ و ساير حيوانات اهلي 
از  جلوگيري  و  محصول  حفاظت  براي  شود،  مي  داده  پرورش 
جمع نمودن بذر و بوته ها ، الزم است حصار توري  با پايه نبشي 

يا چوبی  در اطراف باغچه كشيده شود .



برداشت سبزيجات برگي:
زمان برداشت از حدود 25 روز پس از كاشت مانند شاهي، تربچه 
اكثر سبزيجات  مانند كلم ها طول مي كشد.  ماه  تا چندين  و 
از  و  دهند  مي  گل  ماه  چند  از  پس  و  دهند  مي  چين  برگي 
بين مي روند. براي تداوم امکان برداشت سبزي ترد و تازه، به 
فاصله زماني هر 4- 2 هفته تا زمان مناسب بودن شرايط آب و 
هوايي،كشت آن تکرار شود0براي برداشت در مرحله اي كه برگ 
لطيف و شاداب است با قيچي، چاقو و در سطح زياد با اره تيز، 
برش مي شود0 در صورتي كه كود شيميايی زيادي به مزرعه 
داده شده باشد، براي جلوگيري از تجمع نيترات ضروري است 

كه برداشت در بعد از ظهر انجام گيرد .
براي برداشت سبزي ريحان ، از باالي 4-2 برگ اصلي برش شود 

و ساير سبزيجات از پايين تر برداشت مي شوند. 
بازار  بيشتر  تازه خوري و  از مصرف  اگر مقدار سبزي توليدي 
باشد، مي توان سبزيجاتي مانند : جعفري ، تره ، نعناع ، شويد ، 
گشنيز ، شنبليله و غيره را در محل سايه، روي پارچه تميز پهن 
و خشک نمود . يا مي توان سبزی را پس از شستن، خرد و در 

اندازه مناسب بسته بندي و در فريزر نگهداري نمود. 

توليد سبزيجات برگي در گلخانه خانگي و تونل پالستيكي: 
توليد سبزي  بهار كه  اوايل  از سال مثل زمستان و  در مواقعي 
تازه كاهش مي يابد، مي توان با استفاده از گلخانه و تونل هاي 
پالستيکي اقدام به توليد نمود. در اين صورت، مقدار آب مصرفي 
بسيار كاهش مي يابد كه با توجه به كمبود آب داراي اهميت 
زيادي است. سبزيجاتي مانند : ريحان، شاهي ، گشنيز ، جعفري 
، شويد، كاهو و  به طور كلي اكثر سبزيجات برگي از آبان  تا 
اسفند ماه با كشت در گلخانه و زير پوشش  پالستيکي ، زودرس 

شده و توليد آنها افزايش مي يابد .

نكات بهداشتي باغچه: 
يا كودكان آشغال و پالستيک  و  باد  1- در صورتي كه توسط 
در باغچه ريخته می شود بايد به طور مرتب  جمع آوري گردد. 
2- نفت و روغن و فاضالب ناشی از شستشوی ظروف و البسه 
كه حاوی پودر شستشو و صابون هستند بايد دور از باغچه دفع  

شوند. زيرا باعث از بين رفتن گياهان مي شود. 
و  طوفان  هر  از  بعد  بــاغچه  سبزيجات  و  گلهـا   ، درختان   -3
هفته اي يک بار در بعد از ظهر يا صبح زود آبپاشي شوند. با اين 
شستشو عالوه بر طراوت و شادابی گياهان ، خسارت آفات كنه 

و شته نيز كاهش مي يابد. 

شستشو و ضد عفونی سبزيجات : )4 مرحله دارد(
1-پاک كردن : ابتدا سبزيجات و ميوه جات را به خوبي پاك 

كرده، شستشو دهيد تا مواد زائد وگل و الي آن برطرف شود .
2- انگل زدایی : در يک ظرف 5 ليتري آب ريخته و به ازای 
هر ليتر 3 تا 5 قطره مايع ظرفشويي معمولي به آن اضافه نموده 
سپس سبزي و ميوه را داخل ظرف قرار داده و كاماًل بهم بزنيد 
و به مدت 5 دقيقه سبزي و ميوه را در كفاب نگهداريد.سپس 
سبزي يا ميوه را ازروي آب جمع كنيد و با آب سالم شستشو 
دهيد تا تخم انگلهاي باقيمانده توسط مايع ظرفشويي از آن جدا 

شود. 
3- ضدعفونی : براي نابودي عوامل ميکروبي يک گرم )نصف 
قاشق چايخوري( پودر پركلرين را در ظرف 5 ليتري پر از آب 
ريخته كاماًل حل نماييد سپس سبزي و ميوه انگل زدائي شده 
را براي مدت 5 دقيقه در محلول فوق قرار دهيد )از مواد ضد 
بجاي  توان  مي  نيز  بازار  در  شده  عرضه  مجاز  كننده  عفونی 

پركلرين استفاده نمود.(
را  ها  بايد سبزي  از ضد عفوني  : پس  4- شستشوی نهایی 

مجدد با آب سالم بشوييد و سپس مصرف نماييد.




