
 نحوه صحيح هرس رز(آرايش رز).

يكي از موارد مهم در ارتباط با نگهداري گل رز، آرايش اصولي آنهاست با رعايت موارد زير در اين

 خصوص شما مي توانيد بر ميزان گلدهي بوته هاي رز باغچه تان بيفزاييد:

 تمام شاخه هاي رز را در يك سطح هرس نكنيد. هيچ گاه-1

و شاخه هاي ضعيف رز را با شدت)9-7( از باالي شاخه هاي قوي رز را با شدت كمتر-2

 جوانه) هرس نماييد.3-2بيشتر ( از باالي

مي-3 و يخبندان و قبل از شروع سرما زمان هرس رز در اواخر پاييز( بعد از پايان فصل رشد)

 باشد.

زي-4 و در خالف جهتاز ميلي ليتر باالتر5ر را حدود هرس شاخه هاي و به شكل مورب جوانه

 جوانه انجام دهيد.



و تابستان) به هيچ وجه بوته هاي رز را هرس-5 ي آخر اين كه در فصل رشد( بهار توصيه

و دراين  ، زيرا به شدت باعث ضعيف شدن آنها مي شود فصول تنها نسبت به حذف ننماييد

اقدام نماييد، كه اين عمل خود گل هاي خشك شده از قسمت دمگل ( از باالي آخرين برگ)

ي رز مي شود.  باعث تقويت گلدهي در بوته



 بامبو

كه بودن اگر چه شانس آور ، اما از شواهد پيداست براي نگهدارندگان آن يك خرافه به نظرمي رسد

و پايداري در برابر بامبو واقعا گياه خوش شانسي است. خود ، استقامت بامبو به دليل رشد سريع

و افراد  ، گياه مشهوري است و موفقيت است، بامبوي خوش يمن رشد محيطي، سمبل خوش يمني

 زيادي طرفدار نگهداري آن در منزل هستند، چرا كه به مراقبت چنداني نياز ندارد.

 نحوه نگهداري بامبو

در. نياز ندارد بامبو به خاك ب يا ژل خاك ها نگهداري نمود، اما براي رشد بهترآبامبو را مي توان

وي درجه 150-40آن از تقويت كننده هاي مايعي استفاده مي شود اگر بامبو را در دماي سانتيگراد

و باد كولر قرار دهيد  5-7و رطوبت الزم را براي آن فراهم آوريد؛ پس از دور از نور مستقيم خورشيد

د بود گاهي براي ثبات گياه در داخل آب آن، از سنگريزه هاي تزئيني ماه شاهد قد كشيدن آن خواهي

؛ استفاده مي كنند بامبوهايي كه در آب رشد مي كنند احتياج به يك گلدان شيشه اي يا سفالي دارند

و ميزان آب را مزيت گلدان هاي شيشه اي اين است كه شما به راحتي مي توانيد سنگ هاي تزئيني



، جلبك ها مشاهده كنيد اما عيب بزرگ آن اين است كه حتي با قرار گرفتن گياه در شرايط نوري كم

و يا  براي ادامه زندگي به نور احتياج دارند . بنابراين استفاده از گلدان هايي كه ديواره آن كدر باشد

 گلدان هاي سفالي بسيار مناسبتر است.



 چگونه درخت بكاريم:

و يا الاقل در فكر كاشتن يك درخت نبوده باشد كمتر كسي است كه به عمرش درخ ت نكاشته باشد

 درختكاري سنت پسنديده است كه همه مردم به آن عالقه دارند.

و اگر از شما درخواست مي شود كه اين مختصر را مطالعه كنيد دليل درختكاري بسيار آسان است

ت را رعايت كنيد، نتيجه بهترين اين نيست كه شما نمي توانيد درخت بكاريد اما اگر اين نكاآ

 عايدتان مي شود.

را–1 و ريشه ابتدا نهالي  تهيه مي نمائيم. داردي كافيكه ارتفاع مناسب

 گودالي به ابعاد مناسب كه ريشه در آن به راحتي قرار گيرد را حفر مي نمائيم.-2

در-3  سطح خاك قرار گيرد. نهال را به گونه اي در گودال قرار مي دهيم كه گياه در محل يقه

و با دست خاك پاي گياه را فشرده نمائيد.در مرحله بعد خاك مناسب-4  را در گودال ريخته



ك آبي را به شعاع تقريبي نيم متر در اطراف نهال به منظور نگهداري آب در حوزه نفوذتتش-5

 ريشه ايجاد نمائيد.

و–6  آبياري را پس از كاشت نهال فراموش نكنيد چرا كه آبياري پس از كاشت نهال ضروري است

ش  ود.سبب استقرار نهال مي

و طوفان–7 و يا بيم باد و ايستادن نباشد ، به تنهايي قادر به استقرار ي نهال كاشت شده اگر تنه

و تنه در منطقه شما مي رود، مي توانيد از يك ((قيم)) كه آن را كن ار نهال در زمين فرو مي كنيد

و يا الستيك به آن مي بنديد، استفاده كنيد. 0درخت را با نوار پارچه اي


