
 توانیدمی شما. شودمی استفاده کیسه این فواید از مختلفی صنایع در و هستند شماربی کنفی کیسه های کاربرد

 قدمت کنفی گونی از استفاده. ببینید... و بندی بسته داخلی، طراحی لباس، طراحی و مد دنیای در را کنفی پاچه

 استفاده باربری و بندی بسته برای مخصوصاً مختلف هایزمینه در کیسه این از گذشته از و دارد زیادی

 ساخته چگونه و چیست؟ کنفی کیسه بدانید باید ابتدا گونی این از استفاده دالیل از اطالع برای. کردندمی

 این بدانیم خواهیممی بلکه ببریم نام را کنفی کیسه های کاربرد و فواید خواهیمنمی مقاله این در اما ؟شودمی

دارد؟ هاییاستفاده چه کشاورزی صنعت در کیسه  

 زمینه در را جدیدی های ایده خواهیدمی یا ندارد وجود گیاه رشد و باغچه و باغ ساختن برای کافی فضای وقتی

.داد خواهد شما به زیادی هایانتخاب کنفی کیسه کنید، امتحان کشاورزی  

 فلفل، سبزی، کاهو، و کنید استفاده باغداری کارهای برای محصوالت دیگر یا برنج کنفی گونی از توانیدمی حتی

. فقط کافی است مقداری خاک در کیسه کنفی بریزید و بعد دانه گیاه دهید پرورش زمینی سیب و گوجه

را در آن خاک کنید.  موردنظر  

قرار دهید  جاییدربه همین دلیل بهتر است این کیسه ها را از اول  شوندمیکیسه های کنفی در طبیعت تجزیه 

. شودمیو بخشی از باغ یا باغچه شما  شدهتجزیهگیاهتان بروید. بعد از یک یا ده ماه کیسه کنفی  خواهیدمیکه 

خاک ریخته شده و گیاه کاشته شده بعد از گذشت این زمان کار خوبی  در آنحرکت دادن کیسه کنفی که 

و ممکن است هنگام جا به جایی پاره شود. شودمینیست زیرا این کیسه بسیار سست   

دور این کیسه ها را با نخ کنفی  توانیدمیی م . شما حتدهندمیکیسه های کنفی چهره زیبایی به باغچه شما 

.ی طبیعی در باغتان کنیدهاآنگلد را شبیه به هاآنببندید تا   

 زنبورهاتا با استفاده از دودش  سوزاندمیاین کیسه را  هاآنهم عاشق استفاده از کیسه کنفی هستند  زنبورداران

آن را دوست دارند. زنبورهاحاصل از سوختن کیسه کنف بوی خاصی دارد که را آرام کنند. دود   

و اگر کمپوست  کنندمیکرم های خاکی عاشق کیسه کنفی هستند و به تجزیه کردن و پاره کردن آن کمک 

از پارچه کنفی استفاده کنید.  توانیدمی سازیدمیطبیعی   

جلوگیری  هاآنه و سبزیجات از جمع شدن حشرات دور از پارچه کنفی روی جعبه های میو ایالیهگذاشتن 

. کندمی  

از کیسه کنفی استفاده کنید. کافی است  توانیدمیهرز جلوگیری کنید بازهم  هایعلفاز رشد  خواهیدمیاگر 

 هاعلفروزنامه به زیرش اضافه کنید تا از رشد  الیهیکبزارید و  موردنظرکیسه کنفی روی قسمت  الیهیک

 جلوگیری کنید. 



 

تنها از  بینیدمیکه  طورهمانتعدادی از کاربرد های متفاوت گونی کنفی در زمینه کشاورزی هستند  هانکتهاین 

از گونی  توانمیبلکه در پروسه کاشت و برداشت هم  شودمیاین کیسه برای بسته بندی محصوالت استفاده ن

رزی برای نتایج بهتر استفاده کرد.کشاو  

 


