
منسوجات در دنیا است که برای تولید پوشاک، فرش، پرده، کفش، بسته بندی  ترینقدیمیپارچه کنفی یکی از 

گونی کنفی است.  شودمی. یکی از محصوالت پرمصرفی که با پارچه کنفی ساخته شودمیو... تا به امروز استفاده 

صنعت  در مثالعنوانبهر صنایع مختلف داد. دی دزیا کاربردهایگونی کنفی عالوه بر مصارف بسته بندی 

 در کاربردهایی چه کنفی کیسهدارد ) زیادی کاربردهای و شودمیمختلفی از گونی کنفی  هایاستفادهکشاورزی 

 3یادی مثل از بین رفتن محصوالت در برابر سرما یا گرما را حل کند )مشکالت ز تواندمیو  (دارد؟ کشاورزی

از  توانندمی(. البته تنها باغداران و کشاورزان نیستند که کشاورزی و باغداری در کنفی گونی از استفاده دلیل

در خانه از این کیسه  کاریگلبرای کاشت گیاه و  تواندمی هرکسیگونی کنفی در کارشان استفاده کنند بلکه 

استفاده از کیسه کنفی برای پرورش گل و گیاهان خانگی را آموزش  استفاده کند. در این مقاله چند روش

.دهیممی  

 

 جایگزین ظرف موقت گل و گیاه

از کیسه های کنفی استفاده کنید. این کیسه  توانیدمیموقت برای رشد گل و گیاه  هایگلداناستفاده از  جایبه

بعد از آماده شدن گل یا گیاه  یدتوانمیاستفاده کنید. حتی  هاآنچندین بار از  توانیدمیهستند و  ترارزانها 

. البته برای شوندمیدر خاک تجزیه  کمکمکنف را مستقیم در خاک بکارید و الیاف  کیسه کنفی موردنظرتان

طبیعی و بدون هیچ مواد  کامالًاست  شدهاستفادهشوید پارچه کنفی که در دوخت آن کاشتن کیسه باید مطمئن 

 شیمیایی اضافه باشد.

 

با کیسه کنف هاآنتزئین گلد  

ا ت که به نظرتان زیبی اسهایگلداناستفاده از گونی کنفی یک روش بسیار سریع و ساده برای زیباتر کردن 

را با استفاده از  (بسازیم؟ گلدان کنفی گونی با چگونه) هر ظرف پالستیکی یا قوطی فلزی توانیدمینیستند. شما 

و  ایقهوهتناژ رنگی  کیسه کنفی تبدیل به یک گلدان زیبا کنید. پارچه کنفی ظاهری زیبا و ساده دارد و با

.شودمییعی در کنار هر ترکیب رنگ یا گل و گیاهی زیبا طب  

 

گلدان هایسوراخپوشاندن   

خاکی   شودمیآب اضافه خارج  بااینکه زمانهمکه  کندمیزیر گلدان با گونی کنفی کمک  هایسوراخپوشاندن 

شود. ترراحتخانگی  هایگلداننگهداری و تمیز کردن  کندمیبه بیرون نریزد. این روش کمک   



 

 انبار کردن سبزیجات

بسته بندی،  هایروشاین نکته ربطی به گیاهان خانگی ندارد اما بهتر است بدانید کیسه کنفی یکی از بهترین 

است و  تاریک است. پارچه کنفی خنک فضاهای، پیاز و... در زمینیسیبو انبار کردن سبزیجات، برنج،  دارینگه

.پوسندنمیو  ماندمیبه همین دلیل سبزیجات تازه  دهدمیاجازه تهویه هوا را   

 

بهتری در پرورش گیاه  تجربهاره شد در خانه استفاده کنید تا اش هاآنکه در باال به  هاییروشاز  توانیدمیشما 

و مقرون به صرفه تر شود. ترراحتاین کار برایتان  هایقسمتداشته باشید و بعضی از   

 


