
اگر خواص و مزایای گیاه فلفل سیاه را  

 .نمی شناسید با ما همراه شوید 

 های تیره کوچک به نام فلفل تولید می  های گل سبز و میوه  گیاه فلفل سیاه گلدار است که خوشه 

می  که  آن  کند  ادویه  توانید  به  و  کرده  خشک  را  کرد  ها  تبدیل  سفره  معمولی    فلفل   گیاه. های 

کنون در اندونزی،   سیاه آسیای جنوب شرقی، ویتنام، برزیل و سایر مناطق بومی جنوب هند است و ا

گرمسیری رایج است، فلفل سیاه یک گیاه گرمسیری است که شرایط گرم و مرطوب با زمستان  

این مقاله اطالعات مهمی را در راجب   فلفل   گیاه های معتدل را دوست دارد. ما می خواهیم در 

نمی شناسید و اطالعات کافی در موردش    به شما ارائه کنیم. پس اگر شما هم این گیاه را سیاه

 .ندارید به شما پیشنهاد می کنیم که تا آخر این مقاله همراه ما باشید
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 ی آشنا می شویم ؟در این مطلب با چه موارد

 سیاه  فلفل گیاه •

 بکاریم؟  چگونه را سیاه فلفل گیاه •

 سیاه  فلفل گیاه از  نهگداری در مهم نکات •

 پایانی  کالم •

 

 

 

 

 گیاه فلفل سیاه 

و قرمز اغلب به طور همزمان روی گیاه یافت می شوند. میوه قرمز یک میوه   سیاه   فلفل   گیاه 

در حال رسیدن است. فلفل ها را بسته به نوع "گیاه فلفل سیاه" که می خواهید می توانید 

نهایی می به عنوان رنگ  را  یا قرمز بچینید. اگر فلفل سیاه یا سبز  های    خواهید، دانهسبز 

خواهید،  یا سفید و حتی قرمز می  سیاه  فلفل  گیاه د بچینید. اگرفلفل را زمانی که سبز شدن 

های فلفل را وقتی قرمز شدند بچینید. اما قبل از هر چیز باید یاد بگیرید که چگونه گیاه  دانه

فلفل را بکارید، چگونه آن را بزرگ کنید و چگونه از گیاه فلفل برداشت کنید. برای یادگیری 

 .قاله را از دست ندهیداین اطالعات ادامه این م
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 گیاه فلفل سیاه را چگونه بکاریم؟ 

است.   سیاه  فلفل  گیاه یکی از سواالتی که معموال از ما پرسیده می شود درباره چگونگی کاشت

کثر اوقات با بذر می کارند. در  .ادامه مراحل کاشت فلفل سیاه را خواهید دید گیاه فلفل را ا

 خرید دانه فلفل سیاه  .1

دانه های فلفل سیاه فقط برای مدت کوتاهی قابل دوام هستند و ماه ها به خوبی ذخیره نمی شوند. 

پس باید از انتخاب دانه های کهنه و آسیب دیده خودداری کنید زیرا نمی توانید با استفاده از آنها  

بکارید. اگر گیاه فلفل سیاهی در اطراف شما هست سعی کنید که دانه های آن را چیده  فلفل سیاه  

و برای کاشت آماده کنید. اما اگر گیاه فلفل سیاهی ندارید  

و یا فروشگاه های   ادویه خرید می توانید از فروشگاه های

 .مربوط به بذر گیاهان، بذر تازه فلفل را تهیه کنید

 خیساندن دانه فلفل سیاه  .2

اگر می خواهید که زودتر گیاه شما رشد کند و فلفل بهتری 

آب خیس  در  بذرها یک شب  بگذارید  باید  کنید  برداشت 

این کار  آنها نرم شود.  کم  تا پوشش دانه های مترا شوند 

جوانه زدن نهال ها را آسان تر می کند. اگر این مرحله انجام  

با  ها  دانه  پوشش  تا  کشد  می  طول  زیادی  زمان  نشود 

دانه رط داخل  از  بتواند  گیاه  جوانه  و  نرم شود  وبت خاک 

 .بیرون بیاید. پس انجام این مرحله را هرگز فراموش نکنید

 کاشتن بذر فلفل سیاه  .3

در این مرحله داشتن یک خاک مناسب مهم ترین شاخص برای کاشت بذر فلفل سیاه است. سعی  

 محصوالت   خرید باشد. همچنین می توانیدکنید تا در جایی گیاه را بکارید که خاکی مناسب داشته  

ادامه ارگانیک .در  دهید  انجام  معتبر  کز  مرا از  با   را  خاک  دا زهکشی از  و  باال  خوب  آلی  مواد  رای 

 .سانتی متر از هم بکارید 7سانتی متر و فاصله  3استفاده کنید و بذرها را به عمق 
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 گرم و مرطوب نگه داشتن خاک  .4

خاک را گرم و به طور یکنواخت مرطوب نگه دارید. تا زمانی که بذرها جوانه بزنند و برگ ها رشد کنند 

ز در این مورد بسیار مهم است و شما باید دمای خاک را باید خاک را مرطوب نگه دارید. دما خاک نی 

 .درجه سانتیگراد برسانید و روی همین دما حفظ کنید 26تا 

 پیوند گیاه بعد از رشد  .5

گیاه فلفل سیاه فقط تا زمان جوانه زدن باید در چنین شرایطی باشد. بعد از جوانه زدن باید آن را به  

. اما زمان دقیق انجام این پیوند کی است؟ برای پاسخ به این  باغچه و یا ظرف دیگری پیوند بزنید

سانتی متر رسید، وقت آن است که پیوند را    15به   گیاه  جوانه سوال باید بگوییم که هر وقت طول

 .دهیدانجام 

 

 نکات مهم در نهگداری از گیاه فلفل سیاه 

کاتی برای نگهداری از گیاه فلفل سیاه وجود دارد که شما با انجام آنها گیاه می تواند درست رشد ن

کند و در این مدت رشد دور از بیماری ها و حشرات باشد. با ما همراه باشید تا با این نکات آشنا  

 .شوید
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 قرار دادن در معرض گیاه در نور کافی 

حدود شش ساعت در روز نور خورشید دریافت کند بهترین  گیاه فلفل در مکانی با سایه جزئی که  

عملکرد را دارد. اگر در داخل خانه گیاه فلفل سیاه می کارید، پنجره ای را انتخاب کنید که آفتاب 

صبحگاهی زیادی داشته باشد. به هر صورت باید نور خورشید را برای این گیاه تأمین کنید زیرا یکی  

 .رای گیاه فلفل سیاه استاز مهم ترین شاخص های رشد ب

 مرطوب نگه داشتن خاک 

گیاه فلفل سیاه سیاه به خشکی مقاوم هستند و باید خاک خود را مرطوب نگه دارند. گیاه فلفل 

طور منظم آبیاری کنید تا خاک اطراف ریشه آن مرطوب بماند. گیاه فلفل دوست    سیاه خود را به

کز معتبر در کنار مرغوب می توانید از ادویه  عرقیات  خرید  دارد تا همیشه مرطوب باشد. در برخی مرا

 .یدها و محصوالت ارگانیک نیز نهایت استفاده را ببر

 

 گرم نگه داشتن گیاه فلفل سیاه 

درجه سانتی گراد نیاز دارند.   15گیاهان فلفل سیاه به سرما مقاوم نیستند و برای زنده ماندن به  

درجه سانتی گراد وجود دارد، فلفل را در فصل سرد   15اگر خطر کاهش دما در منطقه شما به زیر  

ر انجام این  زمستان به داخل خانه منتقل کنید. سرما می تواند گیاه فلفل سیاه را از بین ببرد پس د

 .نکته هوشیار باشید
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 کالم پایانی 

گیاه فلفل سیاه کامال آسیب پذیر است و شما باید شرایط مورد نظر را برای رشد این گیاه ایجاد  

ارگانیک تهیه   از فروشگاه های خرید محصوالت  تا دانه گیاه فلفل را  کنید و همچنین سعی کنید 

شما در مورد گیاه فلفل افزوده باشد. از اینکه تا آخر این کنید. امیدوارم که این مقاله به اطالعات  

 .مقاله با ما همراه بوده اید کمال تشکر و قدردانی را داریم
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