
 آموزش کاشت وبرداشت کاھو در خانھ

 

 

 می کنیم و کاربرد بسیاری در اصوال برای ساالد و ساندویچ از آن استفاده کاھو جزو سبزیجاتی است کھ
لیموترش یا بی لیموترش می  طعم را با سس، بی سس، با این گیاه بسیار خوش. وعده ھای غذایی ما دارد

 و سکنجبین ارزش و اعتبار بسیاری دارد و تا چند برای ما ایرانی ھا کھ کاھو .خوریم و لذت می بریم
 دند با ھم کاھوش روزھای گرم تابستان کھ اعضای خانواده دور ھم جمع می سال پیش، بعدازظھرھای

دلذت می بردن سکنجبین بھ بدن می زدند و از خرت خرت کاھوھای ترد و شیرین  

انواع متنوعی دارد کاھو حس زندگی بھ  آن نیز خوش طعم است و ھمھ انواع... . کاھوی معمولی، کاھو پیچ، کاھو برگ و  .
را  خانھ و بھ روش کامال ارگانیک تھیھ کنید، ما فوت و فن آن گیاه را خودتان در اگر دوست داشتھ باشید این. انسان می دھد

می دھیم بھ شما آموزش .  

کاھو باید بگوییم، عصاره این گیاه حاوی ویتامین ھای در مورد فواید  A ، B ،K و C ( ، آھن، )برگ ھای سبز تر بیشتر در
است قدار زیادی آب و مواد قندی و ازتھو عالوه بر این م پتاسیم، منیزیم و فسفر امالح معدنی مانند ید، کلسیم، .  

عصاره برگ ھای تیره بیرونی این گیاه تصفیھ کننده و کاھش دھنده فشار خون است و در گردش مالیم خون تاثیر مثبت 
و  سردرد، سرفھ. دارد و از این رو برای رفع یبوست و صفرا مفید است طبیعتی سرد بھ طور کلی باید گفت، کاھو. دارد

حجم ادرار و . آن استفاده می شود تھیھ ساالدھا از ھضم غذا را تسھیل می کند و از این رو در. را از بین می برد دهدرد مع
ادراری را برطرف می کند دھد و سوزش مجاری خون قاعدگی را افزایش می . 

  

شادابی،  بعالوه، باعث. آور است پریشان حال دارید، کاھو مصرف کنید زیرا ملین و خواب اگر شخصیت عصبانی و
 درخشندگی و لطافت پوست بدن نیز می شود
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کدام از آنھا روش کاشت  کاھو بھ طور کلی بھ چھار دستھ تقسیم می شود و ھر از آموزش باید بگوییم پیش
دیگری متفاوت است گرمای ھر کدام باتحمل  دلیل آن نیز این است کھ. نگھداری متفاوتی دارند و . 

  

را می توانید یک ماه  نوع کاھو این. بسیار سریع رشد می کنند و پرورش آسانی نیز دارند: کاھوبرگ  
بھ دلیل لبھ ھای چین . قرمز یا سبز تیره است نوع کاھو رنگ برگ ھای این. پس از کاشت، برداشت کنید

زیبایی خاصی بھ آن می بخشدکارید،  باغچھ می خورده زیبا وقتی در . 

  

رنگ برگ ھا نیز . ھستند نرم این نوع کاھو کلھ گرد و کوتاھی دارد و برگ ھای آن: کاھوی کلھ ِگرد  
 .بھ کرم می زند و طعم شیرین و خوبی دارند

برگ ھای . بلند ھستند کشیده و برگ ھای این کاھو بھ جای اینکھ گرد و کوتاه باشند،: کاھوی معمولی  
ترد و شکننده است و طعم خوبی دارد آن . 

  

نام کاھوی چینی ھم از آن یاد  با این کاھو کھ در سال ھای اخیر در کشور ما نیز زیاد شده و: کلم پیچ  
کاھوھا رنگ روشن و آب بسیاری در خود دارند این. می کنیم، بسیار ترد و خوش طعم ھستند . 

  

 زمان مناسب برای کاشت کاھو

  

این . ھفتھ یکبار ادامھ دھید دو بذرافشانی را ھر. بتدایی فصل بھار باید بذر کاھو را بکاریدروزھای ا در
باید این را در نظر داشتھ باشید، اگر دمای باغچھ . باشد داشتھ باعث می شود تا کاشت شما بازدھی بھتری

یا گلدانی کھ کاھو را در آن کاشتھ اید، باالی ٢۴ درجھ سانتی گراد باشد، کاھوھا پیش از موعد زرد می 
باشید، در اواخر فصل تابستان یا  داشتھ برای اینکھ در فصل ھای سرد سال ھم کاھو. شوند و تخم می دھند

حتی در نیمھ . زمان خاک سرد است و کاھو خوب رشد می کند در این .فصل پاییز دوباره بذرافشانی کنید
توانید بذر کاھو را بکارید نیز می فصل زمستان . 

  



روز ٩٠تا  ٣٠: دوره رشد از ھنگام باروری تا برداشت محصول    

  

بھتر   ) تخم دادن گیاه برگ ھا و برای جلوگیری از زرد شدن(آفتاب غیرمستقیم : مقدار نور موردنیاز  
روی آن سایھ بیندازند گیاھان دیگر است آن را در جایی در باغچھ بکارید کھ . 

  

خاک باید دایم مرطوب باشد. ید آبیاری شودھر روز با: میزان آب موردنیاز   .  

  

 مراحل کاشت و نگھداری

  

یا اینکھ روی خاک بپاشید و روی آن یک الیھ نازک . میلی متری بکارید ۴تا  ۴بذر کاھو را در عمق 
 .خاک بریزید

  

و کاھو کلھ گرد  کاھوی معمولی برای. سانتی متر باشد ٨تا  ٧میان بذرھای کاھو برگ باید حدود  فاصلھ
فاصلھ باشد سانتی متر میان بذرھا ٢٠تا  ١۵باید دست کم  کاھوی چینی نیز بیشترین فاصلھ را نیاز دارد  .

کاھوھا رشد  این فاصلھ ھا برای زمانی است کھ. سانتی متر فاصلھ باشد ٣٠بذرھای آن حداقل  و باید میان
کافی نداشتھ باشند ذیھ، فضایو اگر نزدیک بکارید، ممکن است برای رشد و تغ می کنند . 

  

نگھدارید و اگر  خاک را مرطوب ھمیشھ. ھفتھ بھ خاک بدھید ۶کود را باید در ماه اول یا پس از  نخستین
را ھرس کنید علف ھرزی در اطراف خاک آن رشد می کنند، آنھا کاھو اصوال دچار بیماری یا آفت نمی  .

خیلی مھم نیست شود و اگر آفت بگیرد نیز  ا از شتھ ھا و افت ھای مضر این گیاه، لیسھ یا شفیرهام .
قارچ ھستند کھ موجب از بین رفتن کاھو می شوند حشرات، حلزون، کپک و . 

  

 برداشت



  

با اینکھ ھمیشھ کاھو را با مغز از مغازه خریداری می کنیم، اما یکی از بھترین روش ھای برداشت این 
کاھو را کامل و درستھ برداشت کنید نیز بھتر است  کلھ یل داریداگر تما. گیاه، جدا کردن برگ ھا آن است

 دوباره این باعث می شود تا ریشھ باقی مانده. ریشھ این کار را انجام دھید متری از سانتی ١.۵از فاصلھ 
 جوانھ بزند و دوباره پس از مدتی کاھو داشتھ باشید
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