
پياز       گياهان و چندساله يكساله، گلها

پزشک باغ 

گل های یک ساله، چندساله 
و گیاهان پیازی 

مجموعـه 150 سؤال کاربردی در باره
گل های یک ساله، چندساله و گیاهان پیازی 

لیلی برزگر طرقبه
سید هدایت محسنی

1395



باغ  2   پزشك
 
 

ليليسرشناسه طرقبه، برزگر
پديدآور نام و گعنوان باغ يكلپزشك پيـازيهاي گياهـان و چندسـاله مجموعـهسـاله،

كار گبسؤال درباره گياهانچندسالهساله،يكهايلردي تـدوينپيازيو
طرقبه، برزگر محسنيليلي  هدايت

نشر جهاددانشگامشخصات مشهد،انتشارات هي
ظاهري مصورمشخصات ص

مشهد؛فروست دانشگاهي جهاد كتابانتشارات كاربردي؛مجموعه  هاي
شابك
همهگلموضوع براي كاري
آپارتمانيموضوع پرورشگياهان
آپارتمانيموضوع حفاظتگياهان
همكارهدايت،محسنيافزودهشناسه نويسنده ،

كنگره بندي SBمپ؛رده
ديوئي بندي رده

  
 
  

مشهدــــــــــــــــــــــــــ جهاددانشگاهي  ـــــــــــــــــــــــــانتشارات
مشهد جهاددانشگاهي مركزي سازمان فردوسي، دانشگاه پرديس آزادي، ميدان مشهد

پ پخشتلفنص مركز
www.jdmpress.cominfo@jdmpress.com mail:-E

 :       
 051           

طرقبه برزگر محسنيهداسيد،ليلي يت
فردوسي دانشگاه چاپوصحافي واژگانخرد حروفچيني

اول نشرزمستانچاپ شمارة نسخه
ISBN:  978-964-324-362-3  شابك   

      . 
 ريالقيمت

  
 
 



پياز       گياهان و چندساله يكساله، گلها

      

       
         
           
          

    
              
         
           
      
          
           

    

   



پياز       گياهان و چندساله يكساله، گلها

پیشگفتار

             
                  
               
               
                
              
               
               
              
             
               
                
                  

       
                  
               

     
                   

    



پياز       گياهان و چندساله يكساله، گلها

گل های یک ساله، چندساله و گیاهان پیازی  

1. من گل های یکساله را هر سال مستقیمًا در زمین اصلی می کارم و مجبورم آنها را 
تنک کنم. برای اجتناب از این کار وقت گیر چه راهی پیشنهاد می کنید؟

وقتی گل های فصلی را خیلی نزدیک به هم می کارید با هم رقابت می کنند. بنابراین بهتر است 
گیاه��ان را در خزانه یا محل دیگری کاش��ته و بعد به مح��ل اصلی انتقال دهید. البته گل های 
یکساله به هر دو روش یعنی کاشت بذر و کاشت نشا قابل پرورش هستند. درصورتی که بذرها 

را با شن مخلوط کنید و سپس بکارید بذرها با فاصله بیشتری از هم قرار می گیرند.
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2. شنیده ام هر سال باید سبزی ها را در محل های مختلفی از باغ کشت کرد. آیا در مورد 
گل ها نیز این موضوع صادق است؟

کش��ت متناوب یک گیاه، ساالنه در قسمت های مختلف 
باغ ایده خوبی اس��ت. وقتی ش��ما یک گیاه را هر س��ال 
در یک نقطه می کارید، اغلب آفات و بیماری ها توس��عه 
می یابند. برای اجتناب از این مش��کل، عاقالنه است که 
چرخه کاش��ت گیاه��ان را تغییر دهید، ت��ا چرخه زندگی 
آفات و بیماری ها نیز تغییر یابد. به عبارت دیگر اگر ش��ما 
در کاش��ت و پرورش یک رقم گل به موفقیت رس��یدید 
می توانی��د تا زمانی که به مش��کل برخ��ورد نکرده اید به 

پرورش آن ادامه دهید. در غیراینصورت از انواع دیگر گیاهان استفاده کنید.

3. م�ن تصمی�م گرفتم  برای اولین ب�ار گل فصلی بکارم. پرورش کدام نوع آس�ان تر 
است؟

گل های یک ساله که بذرهای بزرگی دارند مثل جعفری، آفتابگردان و آهار برای شروع گیاهان 
خوبی هستند. اما باید منتظر ماند تا خاک گرم شود و خطر سرما و یخبندان برطرف گردد. این 

گونه ها آفتاب کامل و شرایط آب و هوایی گرم را می پسندند.
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4. من بذر تاج خروس، فراموش�م مکن و مینا کاشتم ولی هرگز جوانه نزدند. من آنها 
را به مدت دو روز قبل از کاش�ت در آب خیساندم. طبق دستورالعمل روی بسته بذر 
و ب�ا توجه به آب و هوای محل زندگ�ی ام، این بذرها در بهمن ماه ق�ادر به جوانه زنی 
هستند. آیا به نظر شما باید آنها را دیرتر بکارم یا جوانه نزدن آنها علت دیگری دارد؟

لزومی به خیس��اندن بذر به مدت طوالنی 
نیس��ت. خیس��اندن تنها به مدت یک شب 
کافی اس��ت. به خاطر داش��ته باشید بذرها 
زنده هس��تند و برای بقا به اکس��یژن نیاز 
دارند. با خیس��اندن آنها به م��دت دو روز، 
ش��ما ممکن است آنها را خفه کرده باشید. 
بعضی از باغبان ه��ا از حوله های مرطوب 
به جای خیس��اندن استفاده می کنند. دمای 

پایین خاک هم می تواند مقصر باش��د. بهتر اس��ت بذرها را مستقیمًا در خاک نکارید. آنها را در 
گلدان کاشته و در محل گرم قرار دهید تا جوانه بزند. سپس آنها را به محل موردنظر در فضای 
بیرون انتقال دهید. اگر تصمیم دارید بذرها را مس��تقیمًا در محل موردنظر بکارید این کار را تا 

زمانی که خاک به اندازه کافی گرم نشده است، به تأخیر بیاندازید.

5. من در پش�ت پنجره آشپزخانه ام گل و س�بزیجات کاشته ام. اما یک مشکل بزرگ 
دارم. بذرها جوانه می زنند اما خیلی زود باریک و دراز ش�ده و روی هم می افتند. من 
همچنی�ن متوجه وجود کپک روی خاک گلدان نیز ش�ده ام. اگ�ر آبیاری را قطع کنم 
می ترسم گیاهانم کاماًل خشک شود. آیا این مشکل به دلیل آبیاری بیش از حد است؟

به نظر می رس��د این مش��کل به دلیل آبیاری بیش ازحد و نور خیلی کم است. اگرچه بذرها برای 
جوانه زدن به آب و رطوبت باال نیاز دارند، اما هنگامی که گیاه س��ر از خاک در آورد، بهتر اس��ت 
اجازه دهید س��طح خاک بین دو آبیاری خش��ک ش��ود. گیاهانی که در شرایط گرم و مرطوب 
نگهداری می ش��وند، مس��تعد حمله برخی قارچ ها مثل بوته میری هستند. رطوبت بیش از حد نیز 
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سبب ایجاد کپک در سطح خاک می شود. 
بنابراین بهتر است آبیاری از پایین گلدان 
و زمانی که س��طح خاک خش��ک ش��د، 
ص��ورت پذی��رد. گیاهان باری��ک و بلند 
ممکن اس��ت به نور مکمل نیاز داش��ته 
باش��ند. المپ های فلورسنت منبع ارزان 

و ثابتی هستند که می توانید آنها را به محض جوانه زدن بذر به فاصله 2/5 سانتی متری از  گیاه 
قرار دهید و آن را به مدت 16 س��اعت در روز روش��ن نگهدارید. به تدریج که گیاه رشد می کند، 

منبع نور را باالتر ببرید، به طوری که از انتهای گیاه 2/5 تا 5 سانتی متر باالتر قرار گیرد.

6. چگونه می توان بذرها را برای سال بعد سالم نگهداری کرد؟

برای نگهداری بذرها، باید بذرهای کاماًل خش��ک را در ظروف بدون منفذ، در مکان س��رد و 
خشک نگهداری کنید. شیشه های مربا، ظروف پالستیکی درب دار، کیسه های پالستیکی بدون 
منفذ، برای این کار مناس��بند. استفاده از پاکت های سیلیکاژل نیز برای جذب رطوبت باقیمانده 
مناس��ب هس��تند. اگر در طی انبارکردن، آب به داخل ظرف نفوذ کند، باید بالفاصله بذرها را از 
ظ��روف خارج کرده و در محل خش��ک و گرم برای چند روز نگه��داری کرد. اگر بذرها کاماًل 
خشک نشوند، در طی انبارداری می پوسند. حتمًا برای ظروف، برچسبی شامل نام گیاه و تاریخ 

تهیه کنید. ظروف بذر را در محل س��رد 
و تاریک نگه��داری کنید. یخچال محل 
مناسبی برای نگهداری است. بذرهایی که 
در یخچال نگهداری می ش��وند 10 برابر 
بیش��تر از بذرهای��ی که در دم��ای اتاق 
نگه��داری می ش��وند می توانن��د زیوایی 

داشته باشند.
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7. بهترین زمان انتقال نشا چه وقت است؟ من اطالعات متفاوتی در این زمینه پیدا 
کردم. مثاًل در بعضی کتاب ها عنوان شده زمانی که نشای دوبرگی است بهترین زمان 

انتقال است و در بعضی دیگر نشای سه برگی را برای انتقال مناسب می دانند.

قانون قطعی و محکمی در این باره وجود ندارد. در واقع زمان انتقال، از گونه ای به گونه دیگر 
متفاوت است. معمواًل بعد از اینکه گیاهان به اندازه کافی 
برای انتقال قوی ش��دند، نشا کردن صورت می گیرد. اما 
نباید اجازه داد ریشه ها بلند شده و با ریشه های سایر نشاها 
در هم پیچیده ش��وند. بهتر است نش��اها را با نگهداشتن 
برگ ها جابه جا کنیم تا با س��اقه. زیرا اگر برگ ها آس��یب 
ببینند برگ های دیگر به سرعت جایگزین می شوند ولی با 
آسیب دیدن س��اقه ها امکان ازبین رفتن گیاه به طور کامل 

وجود خواهد داشت.

8. من در حیاطم تعدادی گیاه بومی مقاوم به خشکی کاشته ام و نمی خواهم آنها را با 
گونه هایی که نیاز آبی متفاوتی دارند مخلوط کنم. آیا می توانید تعدادی گل یکس�اله 

مقاوم به خشکی معرفی کنید؟

کاشت توأم گیاهان با نیاز آبی یکسان کار عاقالنه ای است. 
بس��یاری از افرادی که بدون توجه به نیاز آبی، گیاهان را 
به ص��ورت مخلوط با هم می کارن��د و در نگهداری آنها با 
مش��کل مواجه می شوند. گیاهان زیادی برای باغچه های 
رو به آفتاب وجود دارد. تعدادی از آنها مقاوم به خش��کی 

  Tagetes erecta ،Tagetes patula( جعفری ،)Salvia splendens( هس��تند. مثل: س��لوی
  Zinnia elegans( آهار ،)Sanvitalia procumbens( آهار رون��ده ،)Tagetes tenuifolia

.)Celosia( و تاج خروس )Gazania( گازانیا ،)Zinnia angustifolia

،

،
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9. حی�اط ما رو به جنوب اس�ت، به طوری که باغچه از س�اعت 11 ت�ا 2 بعداز ظهر در 
معرض نور مس�تقیم خورش�ید قرار می گیرد. ب�ا توجه به این ش�رایط چه گل هایی 
می توانم بکارم؟ کاش�ت ش�معدانی تا حدی موفقیت آمیز بوده اس�ت، اما می خواهم 

گیاهان دیگری را امتحان کنم. چه پیشنهادی دارید؟

اگر کاش��ت ش��معدانی موفقیت آمیز بوده 
اس��ت احتم��ااًل، ش��ما می توانی��د س��ایر 
یکس��اله های آفتاب دوس��ت مثل اطلسی، 
و  س��لوی  جعف��ری،  آه��ار،  شاه پس��ند، 
اش��رفی را بکارید. به طور طبیعی، گیاهان 
آفتاب دوس��ت حداق��ل به 6 س��اعت نور 
مس��تقیم خورش��ید در روز نیاز دارند. من 

تصور می کنم باغچه ش��ما، صبح ها توس��ط خانه های دیگر و شاید بعدازظهرها توسط درختان 
مجاور در معرض س��ایه قرار می گیرد. البته چندین س��اعت نور مستقیم خورشید برای شاداب 

نگهداشتن گیاهان کافی است.

10. آی�ا راه�ی برای خش�ک کردن گل ها بدون تغیی�ر رنگ وج�ود دارد؟ آیا از مواد 
شیمیایی خاصی باید کمک گرفت؟

خش��ک کردن گل ها راه خوبی ب��رای حفظ زیبایی باغ 
ش��ما بعد از اتمام فصل رش��د اس��ت. اگرچه هیچ گل 
خشکی نمی تواند درخش��ش رنگ اولیه خود را در باغ 
حف��ظ کند، ول��ی بعضی از گیاهان بهت��ر از بقیه رنگ 
خود را نگه می دارند. برای به دست آوردن بهترین رنگ، 
گل ه��ا را قبل از این ک��ه کاماًل باز ش��وند چیده و در 
دس��ته هایی گره بزنید و به ص��ورت واژگون در محلی 
تاریک، گرم وخش��ک آویزان کنید. بهترین نتیجه در 
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محل تاریک به دس��ت می آید زیرا نور باعث کمرنگ ش��دن گل ها می شود. گل های زرد و آبی 
وقتی در معرض هوا خش��ک ش��وند، بیش��تر رنگ خ��ود را حفظ می کنن��د و گل های صورتی 
 ،)Gomphrena( رن��گ پریده می ش��وند. بهترین انتخاب برای تهیه گل خش��ک، تکم��ه ای 
اس��طوخودوس )Lavandula(، تاج خروس )Celosia(، استاتیس )Limonium(، ژیپسوفیال 
)Gypsophila( و گل جاوید )Helichrysum( اس��ت. متأس��فانه هیچ ماده ش��یمیایی برای 
افزایش رنگ گل های خشک وجود ندارد. سیلیکاژل می تواند برای افزایش سرعت خشک شدن 

گل هایی که گلبرگ های فشرده دارند مثل رز و گل صدتومانی استفاده شود.

11. حیاط منزلم خیلی س�ایه است و من دوس�ت دارم در تابستان از گل های فصلی 
اس�تفاده کنم. با توج�ه به این که این خان�ه را اجاره ک�رده ام، نمی خواهم گونه های 

چندساله را خریداری کنم. چه پیشنهادی دارید؟

متأس��فانه گیاهان یکس��اله زیادی وجود ندارد که بتواند در شرایط سایه به اندازه شرایط آفتابی 
تولید گل کند. حنا )Impatiens walleriana( یکی از گیاهانی اس��ت که می توانید اس��تفاده 
کنید. این گیاه در طول تابس��تان می تواند به گل رود و رنگ های متنوعی به جز آبی و مش��کی 
تولید کند. Browallia speciosa نیز از گل های یکساله ای است که در سایه می توانید بکارید، 
با رنگ های آبی و س��فید. بگونیای همیشه گل دار )orens�Begonia semper( نیز گل های 
س��فید، صورت��ی و قرمز تولی��د می کند. تعدادی از گیاهان گرمس��یری با برگس��اره رنگی هم 
می توانند انتخاب مناس��بی باش��ند. حسن یوس��ف و کاالدیوم و بس��یاری از گیاهان آپارتمانی 
مثل دیفن باخیا نیز در قس��مت های سایه در فضای بیرون در تابستان قابل کشت هستند و از 

رنگ های متنوع آنها می توانید بهره ببرید.
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12. بعد از این که برای س�بدهای آویزان منزلم تعدادی گل خریدم، یخبندان رخ داد 
و گل ها یخ زدند. آیا راهی برای بازیابی و حفظ گیاهان وجود دارد؟

بسته به نوع گیاه و میزان سرما ممکن است بتوان 
گیاه را حفظ کرد. بعضی از گل های یکس��اله مثل 
اطلس��ی و گل میمون بعد از یک یخبندان سبک 
قادر به رش��د و بازیابی خواهند بود. بهترین کاری 
که می توانید انجام دهید آبیاری کردن آنهاس��ت و 
منتظر بمانید تا بعد از چند روز دوباره رش��د کنند. 
قس��مت های مرده گیاه را حذف کنید. اغلب رشد 
جدید از قس��مت های زیرین گیاه آغاز می ش��ود. 

می توانید برای پرپشت شدن گیاه جوانه انتهایی را حذف کنید. سعی کنید گیاهان را خیلی زود 
خریداری نکنید تا در اثر س��رما آس��یب ببینند و اگر چنین کاری کردید حتمًا در ش��ب آنها را با 

یک الیه پالستیک محافظت کنید و یا آنها را به درون منزل بیاورید.

13. آی�ا گل های یکس�اله مقاوم هم وجود دارد؟ من تصور می کنم یکس�اله ها در اثر 
یخبندان ازبین می روند.

بس��یاری از گل های یکساله در آب و هوای سرد 
زمستان قادر به بقا نیستند. اما برخی به یخبندان 
مقاومت دارند. بنفش��ه س��ه رنگ، کل��م زینتی و 
بنفش��ه معمولی، یخبندان های سنگین را تحمل 
می کنند. س��ایر گیاهان نسبتًا مقاوم که می توانید 
امتحان کنید آلیس��وم، لوبلی��ا، فلوکس، میخک، 
الدن، میمون و ... هس��تند. ای��ن گیاهان در آب 
و ه��وای خنک و در بهار و پاییز بهترین رش��د را 

دارند. در اواس��ط تابس��تان وقتی دما خیلی زیاد می شود، بس��یاری از آنها گلدهی شان متوقف 
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می شود و در پاییز و بهار دوباره به گل می روند.

14. چه موقع می توانم گل های یکساله را در باغم بکارم؟

تاریخی را که از آن به بعد در منطقه تان، یخبندان 
رخ نمی دهد شناس��ایی کنید. این تاریخ می تواند 
راهنمای ش��ما در کاش��ت گل ها باشد. گل های 
مقاوم به س��رما مثل بنفشه را می توانید چند هفته 
قبل از آخری��ن یخبندان بکاری��د ولی گونه های 
حس��اس تر به س��رما مثل حنا را نباید تا دوهفته 
بعد از تاریخ مورد نظر کشت کرد. دمای هوا را در 
نظر داشته باش��ید. در بعضی از سال ها هوا زودتر 
گرم می شود. درهرحال آمادگی پوشاندن گل ها را 

درصورت بروز یخبندان داشته باشید. به خاطر داشته باشید خاک باید به اندازه کافی گرم شود.

15. آیا الزم است قبل از انتقال نشاء از فضای درونی به بیرونی کار خاصی انجام داد؟

مقاوم کردن نشاها، قبل از کاشت در فضای بیرونی ایده خوبی است. چه شما خودتان نشا تولید 
کرده باش��ید و چه از گلخانه خریداری کرده باش��ید، باید به تدریج گیاه را در معرض نور بیشتر، 

دم��ای خنک تر و رطوبت کمت��ر به مدت  تا  
روز قرار دهی��د. می توانید آنها را در یک موقعیت 
حفاظت ش��ده مثل ایوان و یا س��ایه درختان قرار 
دهید. نشاهایی که مستقیمًا به زمین اصلی انتقال 
می یابند ممکن اس��ت دچار سوختگی، پژمردگی، 
کمبود رطوبت و تنش خش��کی و در نهایت حتی 

مرگ شوند.
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16. چرا گل های پژمرده را باید حذف کرد؟ این کار را کی باید انجام داد؟

گل های پژمرده را به محض پدیدارشدن باید قطع 
کرد. در بعضی از گیاهان مخصوصًا یکس��اله ها، 
ای��ن کار تش��کیل گل بیش��تر را تحریک می کند 
و بای��د بالفاصل��ه بع��د از زوال گل انجام پذیرد. 
ح��ذف گل ه��ای پژم��رده نه تنها ظاه��ر گیاه را 
بهبود می بخشد بلکه از توسعه بذر نیز جلوگیری 
می کن��د. با توجه به این که بس��یاری از گل های 

یکس��اله به طور ژنتیکی به گونه ای هس��تند که بعد از گلدهی و تولید بذر از بین می روند، حذف 
گل های پژمرده سبب می شود که گیاه برای تولید بذر بیشتر رشد و نمو بیشتری داشته باشد و 
گل های بیش��تری تولید کند. به بیان دیگر این کار حیله ای است که گیاه گل دهی بیشتر داشته 

باشد.

17. ه�ر چند وقت یکبار باید به گل ها کود داد؟ بهترین کودی که می توان به کار برد 
چیست؟

پاس��خ شما بستگی به فرموالس��یون کودی دارد 
ک��ه اس��تفاده می کنید. کودهای محل��ول در آب 
را می توان براس��اس دس��تورالعمل روی برچسب 
ک��ود به صورت متن��اوب ب��ه کار ب��رد. کودهای 
کندرهاشونده طوری طراحی شده اند که به تدریج 
و در طی چندماه مواد غذایی را در اختیار گیاه قرار 

می دهند. در مناطق که فصل رشد کوتاه است، یکبار کاربرد کود در فصل رشد کافی است ولی 
در مناطق با فصل رش��د طوالنی ممکن است دوبار کاربرد کود الزم باشد. نوع دیگر کودهای 
گرانوله هس��تند که در زمان کاشت با خاک مخلوط می شوند. درصورتی که می خواهید گلدهی 

ادامه یابد هر 6 هفته در فصل رشد از آنها استفاده کنید.
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18. من عاشق گیاهان گرمس�یری هستم و به دنبال نقشه ای برای کاشت و جانمایی 
آنها می گردم. ممکن است راهنمایی کنید؟

در مناطق معتدل، گیاهان گرمس��یری باید در گلدان پرورش یابند یا مثل یکساله ها کشت وکار 
ش��وند. گیاهان پیازی حس��اس به سرما را باید س��االنه از خاک در آورد و در محلی انبار کرد. 
بدون داش��تن اطالعات راجع به اندازه و موقعیت محل کاش��ت و جزئیات کامل از محل ارائه 
نقش��ه، کاش��ت کار مشکلی است. شما می توانید با استفاده از گیاهانی که در ذیل به آنها اشاره 
می ش��ود و با کمک گرفتن از یک متخصص، نقشه کاشت را تهیه کنید. گیاهان گرمسیری که 
می توانید اس��تفاده کنید شامل: کاالدیوم، پرنده بهشت که گل های نارنجی بسیار زیبایی تولید 

می کند، شیپوری، سیکاس، آنتوریوم، آناناس، آکمه آ و ...
می توانید با ایده گرفتن از طراحی کاش��ت اطراف محل س��کونت خود گیاهان دیگری نیز 

بیابید یا از گیاهان مقاومی استفاده کنید که ظاهر گرمسیری به حیاط شما می بخشد.

19. من تعدادی حسن یوسف زیبا خریده ام و آنها را در گلدان های بزرگ زیر درختان 
همیش�ه س�بز بلند قرار داده ام. آیا این محل برای آنها مناسب است؟ به نظر می رسد 

شدت باد در آنجا زیاد است.

حس��ن یوسف در نقاط سایه و یا با سایه جزئی در خاک مرطوب و خوب زهکشی شده پرورش 
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می یاب��د. واریته ه��ای جدیدتر به نور کامل خورش��ید مقاوم هس��تند، اما به رطوب��ت پایدار و 
ثابتی نیاز دارند. حس��ن یوس��ف اغلب در شرایط 
مس��اعد تولید خوشه ای از گل های آبی و کوچک 
می کن��د که بس��یاری از باغبان ها این خوش��ه ها 
 را قطع می کنند. بس��ته به اندازه و س��ن درختان 
همیش��ه سبز، حسن یوسف ممکن است نور کافی 
دریافت نکند و س��ایه بیش از حد س��بب می شود 

گیاه باریک و دراز شود.

20. گل  آویز از گل های مورد عالقه من است، اما من در پرورش آن موفق نیستم. لطفًا 
در مورد نیازهای آن توضیح دهید.

گل  آویز، گیاهی پرتوقع و حساس است. این گیاه 
روزهای خنک و شب های خنک تر را دوست دارد 
و معمواًل مناطقی که هوا به ندرت گرم می شود را 
می پس��ندد. گل  آویز در سایه بهتر رشد می کند، 
باید به اندازه ای آبیاری ش��ود ک��ه خاک مرطوب 
ش��ود و خیلی خیس نش��ود. نور شدید خورشید و 

خاک خشک سبب ازبین رفتن گل آویز می شود.

21. چطور می توانم شمعدانی پرورش دهم؟ آیا این گیاه به خاک اسیدی نیاز دارد؟

ش��معدانی یکی ازگیاهانی است که به آس��انی می توان آن را پرورش داد. در واقع اگر در محل 
مناس��ب کاش��ته شود پرورش آن کار بسیار راحتی اس��ت و در تمام طول تابستان خوشه ای از 
گل های قرمز، صورتی، نارنجی و س��فید تولید می کند. شمعدانی به اغلب خاک ها مقاوم است 
البته اگر آنها دارای زهکش مناسبی باشند. در صورتی که شمعدانی در محل آفتابی کاشته شود 
و به خوبی آبیاری شود گل دهی بیشتری خواهد داشت. برای تحریک گیاه به تولید گل بیشتر، 
گل ه��ای پژم��رده را از بوته جدا کنید و اگر در گلدان آن را کاش��ته اید، با اس��تفاده از کودهای 
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مخصوص آن را تغذیه و به طور متناوب آن را آبیاری کنید.

22. من سال هاست که شمعدانی پرورش می دهم و اولین بار است که به مشکل برخورد 
کرده ام. پش�ت برگ های شمعدانی هایم لکه های قهوه ای به وجود آمده است و برگ ها 
بی نهایت خشک ش�ده و می ریزند. گیاهانم هنوز گلدهی خوبی دارند. آیا این می تواند 
عامل قارچی داش�ته باشد؟ امسال میزان بارندگی کمی بیشتر از سال های پیش بوده 

است.

بیماری ه��ای مختلفی وجود دارد که می تواند ش��معدانی را تحت تأثیر ق��رار دهد. اما بارندگی 
بیش ازحد هم می تواند س��بب بروز این مش��کل شود. س��عی کنید سطح برگ ها را تا جایی که 
امکان دارد خشک نگه دارید مخصوصًا در ساعات بعدازظهر و شب. جمع آوری برگ های مرده 

نیز از گسترش بیماری جلوگیری می کند. اگر 
خشک ش��دن برگ ها مؤثر واقع نش��د ممکن 
اس��ت الزم باشد از قارچ کش اس��تفاده کنید. 
در این زمینه حتمًا با یک متخصص مش��ورت 
کنی��د و مطابق دس��تورالعمل روی برچس��ب 

عمل کنید.
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23. من یک ش�معدانی با گل های زیبا دارم. آیا می توان قلمه آن را در آب ریشه دار 
کرد؟ چه کودی را برای آن پیشنهاد می کنید؟

ش��معدانی را می ت��وان در آب ریش��ه دار کرد. 
قلمه هایی به طول  س��انتی متر تهیه کرده 
و به جز برگ ه��ای باالیی بقیه را حذف کنید. 
س��پس آن را در ی��ک ظ��رف آب در محلی 
روشن، نه در معرض نور مستقیم خورشید قرار 
دهید. برگ های پایین قلمه را حذف کنید. زیرا 
برگ هایی که در آب قرار می گیرند، می پوسند. 

اگر خوش شانس باشید قلمه ها ریشه دار می شوند. ریشه دارکردن قلمه ها در ورمیکولیت و پرلیت 
موفقیت آمیزتر است. زیرا عالوه بر تأمین رطوبت از تهویه خوبی نیز برخوردار است. می توان با 
قراردادن انتهای س��اقه در هورمون ریشه زایی به توسعه ریشه کمک کرد. استفاده از کودهای 

کندرهاش��ونده گرانوله که برای گل های یکساله استفاده می ش��ود در تغذیه شمعدانی رضایت 
بخش است.

24. روی برگ های شمعدانی ام نقاط سفید و پرزمانندی مشاهده می شود. من برگ ها 
و گل هایی که دچار این حالت شده اند را قطع می کنم اما باز هم بر می گردد.

به نظر می رسد ش��معدانی تان دچار بوتریتیس 
شده اس��ت که به عنوان کپک خاکستری هم 
شناخته می شود. این بیماری قارچی گل های 
خشک و مرده و برگ های مسن را تحت تأثیر 
قرار می دهد و در شرایط رطوبت باال و تهویه 
ضعیف تش��دید می ش��ود. برگ ها و گل های 
مرده و مس��ن را حذف کنید تا بیماری توسعه 
پیدا نکند. وقتی هوا گرم تر و خش��ک تر ش��د، 
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این مش��کل برطرف خواهد شد. بنابراین درحال حاضر کاری نکنید که شرایط به سمت رطوبت 
و عدم تهویه پیش رود. به عنوان مثال آبیاری را در اول صبح انجام دهید. گیاهان را درصورت 

امکان با فاصله از همدیگر قرار دهید و میزان تهویه را باال ببرید.

25. آیا حنا می تواند به بیماری ورتیس�یلیوم دچار شود؟ من تصور می کردم که این 
بیماری، گیاهان چوبی را تحت تأثیر قرار می دهد.

بس��یاری از گیاهان به پژمردگی ورتیسیلیومی حساس هس��تند. مثل افرا، توت فرنگی، گوجه 
فرنگی و حنا. از کش��ت گیاهان یکس��اله، هرس��اله در ی��ک محل اجتناب کنید. نش��انه های 

ورتیس��یلیوم، پژمردگی، ری��زش برگ، مرگ 
س��اقه و کوتولگی اس��ت. اگر این نشانه ها را 
در گل های حنا ک��ه چند فصل در یک محل 
کاش��ته اید مشاهده کردید حتمًا سایر گل ها را 
برای سال بعد کشت کنید. از گل های یکساله 
مقاوم به سایه که به ورتیسیلیوم مقاوم هستند 
می ت��وان بگونیا، لوبلیا، بنفش��ه س��ه رنگ و 

آلیسوم را نام برد.

26. من و مادرم هر س�ال حنا می کاریم و هر سال آنها پژمرده می شوند و می میرند. یک 
روز آنها خوب و س�الم هستند و روز بعد پژمرده می شوند. چه در گلدان باشند و چه در 
بستر کاشت. من فکر می کردم عامل این مشکل کنه تارعنکبوتی است. به همین خاطر آن 
را با محلول صابونی اسپری کردم ولی فایده ای نداشت. من هر روز آنها را آبیاری می کنم و 

قسمت اعظم حیاط مان در سایه قرار دارد.

گل حن��ا به بس��یاری از بیماری ها حس��اس اس��ت. بعضی از آنها خاکزی هس��تند یا توس��ط 
حش��راتی مث��ل تریپس انتقال می یابند. با توجه به این که ش��ما هرس��ال در یک محل همان 
گیاه را مجدداً کش��ت می کنید، احتمال تکرار بیماری افزایش و از فصلی به فصل دیگر انتقال 
می یابد. آیا ش��ما گیاهان را زیاد آبیاری می کنید؟ با این کار محیط مناس��بی برای رشد قارچ ها 
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و باکتری ه��ا فراهم می آوری��د. حنا نیاز به آبیاری 
روزان��ه ندارد، مگر اینکه در آفتاب مس��تقیم قرار 
گیرد. پیش��نهاد می ش��ود خاک را با اضافه کردن 
کمپوست باکیفیت، تقویت کنید. حنا نیاز به خاکی 
با مواد آلی بیشتری دارد که رطوبت را نگه داشته 
و زهکش��ی مناسبی نیز داش��ته باشد و بتواند هوا 
را به ریش��ه ها برساند. در صورتی که حنا در گلدان 

کاشته می شود باید از خاک استریل برای آن استفاده کرد. یکی از مشکالت حنا، تریپس است. 
تریپس می تواند س��بب انتشار بیماری های ویروس��ی در حنا شود. اگر تصور می کنید که عامل 
ایجاد مش��کل تریپس اس��ت، از توسعه آلودگی با به کاربردن اس��پری صابونی جلوگیری کنید. 
مطمئن شوید محلول پاشی زیر و روی برگ را کاماًل پوشش می دهد و چند مرحله آن را تکرار 
کنید. زیرا وقتی گیاه به ویروس آلوده ش��د دیگر خیلی دیر اس��ت. درنهایت سعی کنید گیاهان 
باکیفیتی خریداری کنید. درصورتی که مش��کل تان تکرار ش��د از کاشت حنا خودداری کرده و 
به جای آن از حس��ن یوسف، بگونیا و سایر گیاهان س��ایه دوست استفاده کنید تا چرخه زندگی 

آفت و بیماری مورد نظر به هم بخورد.

27. چه موقع بذرهای حنا را باید زیر نور قرار داد؟ آیا الزم اس�ت تا جوانه زنی، روی 
بذرها را پوشاند؟ بهترین زمان کاشت چه موقع است؟

گل حن��ا ب��ه  تا  هفته زمان از کاش��ت بذر تا رس��یدن به اندازه گلدهی نی��از دارد. حنا 
به شدت به هوای س��رد حساس است و زمانی که 
خطر س��رما و یخبندان برطرف ش��د، باید آنها را 
به فض��ای بیرون انتقال داد. بذره��ا را باید طبق 
دستورالعمل روی بسته بندی بذر کاشت. استفاده 
از مخلوط خاکی اس��تریل برای کاش��ت ضروری 
اس��ت. می توان روی گلدان را با پالستیک شفاف 
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پوشاند تا بذرها جوانه بزنند. بذرهای حنا نیاز به نور برای جوانه زنی دارند. بنابراین بذرها را روی 
سطح مخلوط خاکی قرار داده و نور مورد نیاز آن را تأمین کنید.

28. آیا می توان حنا را در طول زمستان در منزل نگهداری کرد و سال بعد آنها را به 
فضای بیرون انتقال داد؟

بهتر است به جای نگهداری گیاهان پیر و قدیمی در 
فض��ای درون منزل در آخر فصل رش��د از حنا قلمه 
تهی��ه کرد. قلمه هایی به طول  تا  س��انتی متر 
تهیه و برگ های پایینی آن را قطع کنید. سپس آنها 
را در آب یا ورمیکولیت مرطوب قرار دهید. ریشه های 
جدید باید در عرض چند هفته خارج شوند. قلمه های 

ریشه دار را در مخلوط خاکی مناسب بکارید و در محلی روشن و نور غیرمستقیم قرار دهید. در 
بهار با برطرف شدن خطر سرما، آنها را به بیرون انتقال دهید.

29. من برای اولین بار اس�ت که بذر گل کاش�ته ام. گل های جعفری ام خیلی درشت، 
خوش رنگ و بادوام هستند. چطور می توانم بذر آن را حفظ کنم؟

پ��رورش گل ه��ا و گیاهان با اس��تفاده از بذر نه تنها یک لذت و تفریح جالب اس��ت، بلکه یک 
فعالیت عملی و مس��تلزم کار و فعالیت شماست. با کاشت بذر گل ها می توانید طیف وسیعی از 
واریته ها را، که در هیچ گل فروشی مشاهده نکرده اید ببینید. ازنظر هزینه نیز خرید بذر از خرید 
نش��اء گل ها به صرفه تر اس��ت. و اما در مورد جعفری، یکی از آسان ترین گیاهانی است که بذر 

آن را می توان نگهداری کرد. مهم ترین نکته در حفظ 
آن، این  اس��ت که اواًل بذر کاماًل رسیده باشد و ثانیًا، 
کاماًل خش��ک شده باش��د. باید اجازه دهید که گل ها 
در باغ کاماًل خش��ک شوند و یا می توانید آنها را چیده 
و خش��ک کنید. ابتدا یک دسته گل بالغ یعنی دارای 
بذرهای رس��یده و بدون آفت و بیماری تهیه کرده و 
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آنها را با یک نخ پالستیکی دسته کنید. سپس آن را در یک پاکت کاغذی قرار داده و در محل 
خنک به صورت برعکس آویزان کنید. وقتی بذرها خش��ک می ش��وند به درون پاکت می ریزند. 
بذرهای خشک شده را در ظرفی درب دار در محلی تاریک و خنک تا سال بعد نگهداری کنید. 

فضای یخچال برای این کار ایده آل است. در بهار آن را بکارید.

30. سال گذشته انواعی از گل های جعفری را در باغم کاشته بودم تا این که در اواسط 
تابس�تان ناگهان برگ ها ش�روع به قهوه ای شدن کرد و خشک شد ولی گل ها در حال 
بازش�دن بودن�د. درنهایت تمام گیاه ازبی�ن رفت. عده ای به من گفتن�د که عامل آن 
بیماری زردی مینا است. آیا امسال می توانم دوباره جعفری بکارم؟ اگر بکارم دوباره به 

این بیماری دچار می شود؟

زردی مینا توس��ط فیتوپالسما )مشابه ویروس( ایجاد می شود و توسط زنجرک ها از گیاهی به 
گیاه دیگر انتقال می یابد. عالئم آن معمواًل با زردی برگ ها ش��روع می ش��ود. گیاهان ممکن 
است س��اقه های الغری پیدا کنند و گل ها تغییرش��کل دهند. اگرچه جعفری گیاهی است که 
به بیماری زردی مینا حس��اس است اما به نظر نمی رسد مشکل شما این باشد. برای پیشگیری 
می توانی��د گیاه��ان را با یک حش��ره کش جهت کنترل زنجرک ها سمپاش��ی کنید و به محض 
مش��اهده عالئم، گیاه آلوده را حذف نمایید. عالئمی که شما شرح دادید بیشتر شبیه پوسیدگی 
ریشه فیتوفتورایی است که ازطریق قارچ های خاکزی انتشار می یابد و برگ های پایینی جعفری 
آفریقای��ی )Tagetes erecta( را تحت تأثیر قرار داده، س��بب پژمردگی و مرگ آن می ش��ود. 
س��اقه ها ظاهر آبکی و تیره پیدا می کنند و بعد از چند هفته مرگ اتفاق می افتد. این مش��کل 

در خاک های س��رد و مرطوب ایجاد می شود. فیتوفتورا 
در خاک به طور نامحدود باقی می ماند. بنابراین عاقالنه 
اس��ت که گیاهان دیگری غیر از جعفری در س��ال بعد 
کاش��ت. جعفری فرانس��وی پاکوت��اه )T. patula( به 
بیماری مقاوم اس��ت. از گیاهان مق��اوم دیگر می توان 

بگونیا، تاج خروس، ابری و شمعدانی را نام برد.
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31. آیا بهتر اس�ت بنفش�ه رادر پاییز کاشت و اجازه داد زمستان را بگذراند یا اوایل 
بهار برای کاشت مناسب تر است؟

کاش��ت بنفشه در پاییز س��بب می شود که ریشه ها 
در خاک گرم اس��تقرار یابند. درنتیجه آنها نس��بت 
به بنفش��ه هایی که در بهار کاشته می شوند، زودتر 
ش��روع به رش��د کرده و گل می دهند و شما نه تنها 
در پاییز تعدادی از گل ها را مشاهده می کنید، بلکه 
در بهار هم نمایش با ش��کوهی از گل ها را خواهید 

دید. اگر در پاییز بنفش��ه کاش��ته اید، اجازه ندهید گل ها به بذر بروند و تا شروع یخبندان برای 
گس��ترش سیستم ریش��ه، تغذیه را فراموش نکنید. بعد از اینکه خاک یخ زد، گیاهان را با مالچ 

بپوشانید تا از صدمات یخ زدن های متناوب مصون بمانند.

32. تع�دادی گل آفتابگ�ردان در گلدان کاش�ته ام. برگ های آنها در تابس�تان زرد، 
خشک و چروکیده شده اند. با وجودی که آنها گل می دهند اما بدون برگ زیبا به نظر 

نمی رسند.

گل های آفتابگردان یکساله )Helianthus annuus( که در گلدان رشد می کنند به خشک شدن 
بسیار حساس هستند. بسیاری از آنها بزرگ و دارای سیستم ریشه ای وسیعی هستند. وقتی که 
آنها در گلدان کاش��ته می شوند، باید همیش��ه خاک اندکی مرطوب باشد. باید توجه داشت که 

ریشه گیاه محصور در گلدان است و نمی تواند 
برای جذب آب به قس��مت های عمیق تر نفوذ 
کن��د. لذا باید آب مورد نی��از آن را تأمین کرد. 
درغیراین صورت برگ هایش خش��ک می شود. 
اگر نمی توانید آب مورد نیاز آفتابگردان ها را در 
گلدان های کوچک تأمین کنید بهتر است آنها 
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را درون گلدان بزرگ تری بکارید. همچنین محافظت از گلدان ها در مقابل باد و گرمای شدید 
از طریق ایجاد سایه در ساعات گرم بعدازظهر می تواند به گیاه شما کمک قابل توجهی بکند.

33. من هر س�ال در سبدهای آویز اطلسی می کارم. اما بعد از مدتی ازبین می روند. 
آنها اندامی ش�بیه جوانه تولید می کنند که به جای تولید گل به تدریج سخت و سبز 
رنگ و سپس قهوه ای  شده و صدها دانه سیاه را پراکنده می کند. به نظر شما چگونه 

می توان مانع این کار شد؟

اطلسی های ش��ما به بذر نشسته اس��ت. بسیاری 
از گل های یکس��اله، زمانی که بالغ ش��ده به گل و 
بذر می روند، چرخه زندگی ش��ان به پایان می رسد 
و می میرند. اما می توانی��د با هرس و جلوگیری از 
تش��کیل بذر، ازطریق تحریک گیاه به رشد جدید، 
آنها را پیوس��ته و در تمام فص��ول به گلدهی وادار 
کنی��د. بس��یاری از ارقام جدید اطلس��ی به حذف 
گل چندان نیاز ندارند. درصورتی که ش��ما یکی از 

گونه ه��ای جدید را پرورش می دهید و هنوز هم با مش��کل تش��کیل بذر و خشک ش��دن گیاه 
مواجه هس��تید، احتمااًل عامل اصلی وجود تنش در گیاه است. زیرا گیاهان معمواًل در پاسخ به 
تنش های محیطی به گل و بذر رفته و سپس ازبین می روند. شرایط کشت در گلدان نسبت به 
پرورش گیاهان در خاک به دلیل کمبود رطوبت و ش��دت گرما معمواًل پرتنش تر است. که البته 

با آبیاری و کوددهی متناوب و به موقع می توان این شرایط را به حداقل رساند.

34. من گلدان های س�لوی ام را روی ایوان گذاش�ته ام. اغلب آنها سالم هستند ولی 
تعداد کمی گل می دهند و بیش�تر برگ و ساقه ش�ان به چش�م می خورد. به نظر شما 

مشکل چیست؟

شما مشخص نکردید چه نوع سلوی پرورش می دهید؟ آیا منظورتان سلوی یکساله با گل های 
قرمز است یا سلوی یکساله گل آبی؟ به طورکلی این گیاهان به طور پیوسته در حالت گل دهی 
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نمی ماند. وقتی گل های قدیمی تر ازبین می روند تا زمانی که س��اقه گل دهنده جدید توسعه پیدا 
کند گیاه س��بز و بدون گل می ماند. این موضوع در مورد گیاهان جدیدتر و جوان تر نیز صدق 
می کند. زمانی که ساقه گل دهنده ازبین می رود باید گل های مرده را قطع کرد. بعد از چند هفته، 

گیاه شروع به گل دهی دوباره می کند.

35. ب�رای گل دهی خوب گل میمون چه کارهایی باید انجام داد؟ معموالً وقتی اولین 
گل ه�ا ازبین می روند بوته ها باریک و دراز ش�ده و روی ه�م می افتند و به خوبی گل 

نمی دهند.

گل میم��ون )Antirrhinum majus( هوای س��رد را 
ترجی��ح می دهد. می توان آن را به صورت گیاه یکس��اله 
بهاره و پاییزه کش��ت کرد. درجایی که زمستان مالیمی 
وجود دارد، می توان آن را در پاییز کاش��ت و از گل دهی 
آن ه��م در پاییز و هم در بهار اس��تفاده کرد. آب و هوای 
خیلی گرم ب��ه گیاه صدمه می زن��د. در مناطق خنک تر 
می ت��وان میمون را در تابس��تان پ��رورش داد. بهترین 
کمک��ی که می توانید به گل ه��ای میمون بکنید، حذف 

شاخه های گل دهنده پژمرده برای تشویق شاخه های جانبی به تولید گل است.
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36. بذرهای میمونی که در گلدان کاش�ته بودم در حال حاضر 5 تا 7/5 س�انتی متر 
طول دارند و برای انتقال آماده اند. اما ریشه ها خیلی ظریف و به هم چسبیده هستند. 

چطور می توان آنها را جدا کرد؟

اگر نش��اها با فاصله مناس��بی از هم کاشته شده اند، جداکردن ریش��ه ها نباید کار خیلی سختی 
باش��د. س��عی کنید برای جابه جاکردن نش��اها بیش��تر 
از برگ هایش��ان اس��تفاده کنید و س��اقه های ظریف را 
به س��مت باال نکشید چون به آس��انی می شکنند. قبل از 
انتقال مستقیم نشاهای کوچک و ظریف بهتر است آنها 
را در گلدان ه��ای منفردی بکارید ت��ا به مدت چندهفته 
ریشه ش��ان اس��تقرار پیدا کند و بعد از این که به شرایط 

محیط تاحدی مقاوم شدند آنها را انتقال دهید.

37. چرا نخودشیرین هایی که کاشته ام بدون عطر هستند؟

تمام رقم های نخودشیرین )Lathyrus( معطر نیستند. 
تعدادی از آنها برای تولید گل های درشت یا رنگ های 
جالب اصالح شده اند. این هیبریدها معمواًل عطر خیلی 
کمی دارند یا بدون بو هستند. تعدادی دیگر برای تولید 
عطر بیش��تر اصالح ش��ده اند. برای انتخاب گونه مورد 

نظر، توضیحات روی بسته بندی بذر را مطالعه کنید.

38. چکار باید کرد که آهار دچار بیماری سفیدک نشود؟

کلید موفقیت در حفظ س��المت آهار در تمام فصول، کاش��ت آنها در محل مناس��ب و انتخاب 
رقم های مناس��ب اس��ت. آهار را در محل آفتابی و خاک زهکش دار بکارید. ش��رایط س��ایه یا 
خاک های مرطوب سبب انتشار قارچ ها می شوند. کشت نزدیک به هم، آهار را مستعد حمله قارچ 
می کند. برگ ها را مرطوب نگه ندارید. مخصوصًا عصر و شب. بسیاری از ارقام جدیدتر نسبت به 
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رقم های قدیمی به آفات و بیماری ها مقاوم ترند. انتخاب 
رقم های عاری از بیماری عامل بس��یار مهمی در حفظ 
 Profusion و Pinwheel سالمت گیاهان است. سری
گل های درشتی تولید می کنند. ضمن این که به سفیدک 
نیز مقاومند. گونه هایی ب��ا گل های کوچک تر مثل آهار 

برگ باری��ک )Zinnia angustifolia( و آهار مکزیکی )Z. haageana( به ندرت تحت تأثیر 
سفیدک پودری قرار می گیرند.

39. من فضای کافی برای کاشتن انواع پیازها ندارم. اما خیلی عالقه مندم که گل های 
پیازی مختلفی داشته باشم. آیا می توان پیازها را الیه الیه کاشت؟

الیه الیه کاش��تن پیازها روشی اس��ت که به باغبان ها کمک می کند تا از فضا حداکثر استفاده 
را بنماین��د. ب��رای این کار ابتدا پیازه��ای بزرگ مثل نرگس و س��پس پیازهای کوچک تر مثل 
کالغک یا س��نبل تاکی را انتخاب کنید. برخی ترجی��ح می دهند از پیازهایی که در یک زمان 
گل می دهند اس��تفاده کنند و برخی برای طوالنی ش��دن زمان ظهور گل ها از پیازهایی  که در 
بازه های زمانی متفاوت گل دهی دارند اس��تفاده می کنند. وقتی پیازهای موردنظرتان را انتخاب 
کردید، پیازهای بزرگ را بکارید و خاک اضافه کنید و سپس پیازهای کوچک را روی آنها قرار 
سانتی متر فاصله داشته باشد. دهید. به طوری که سر پیاز بزرگ تا انتهای پیاز کوچک حدود 
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40. آیا پیازی هست که در فصل پاییز به گل برود؟

بیش��تر مردم با گل های پیازی به��ارگل، مثل نرگس و 
الله یا تابستان گل مثل اختر آشنایی دارند اما پیازهایی 
هم وج��ود دارند که در پاییز به گل می روند. بس��یاری 
از آنها برگ هایش��ان در بهار از خاک خارج می ش��ود و 
در تابس��تان در حالت رک��ود باقی می مان��د و در پاییز 
ب��ه گل م��ی رود. زعفران ه��ای زینت��ی ج��زو بهترین 
 Crocus cancellatus .پیازه��ای پایی��زی  هس��تند

گلبرگ ه��ای آبی بس��یار زیبای��ی دارد. کوک��ب نیز گلدهی اش از تابس��تان ش��روع و تا پاییز 
 ادامه می یابد و برای کاش��ت در حاش��یه ها گونه مناس��بی اس��ت. از پیازه��ای دیگر می توان

Nerine، Sternbergia، Gladiolus murielae و Begonia را نام برد.

41. زمان بندی کاشت پیازها باید چگونه باشد؟ لطفًا راهنمایی کنید.

زمان بن��دی کاش��ت گیاهان پی��ازی می تواند ش��ما 
را س��ردرگم کن��د. به طورکلی زمان کاش��ت بر پایه 
زم��ان گلدهی آنه��ا برنامه ریزی می ش��ود. پیازهای 
به��ارگل مث��ل الله و نرگ��س، به یک دوره س��رما 
برای گلدهی نیازمند هس��تند و باید در پاییز کاش��ته 
شوند. پیازهای تابس��تان گل و تعدادی از پاییز گل ها 
در دمای س��رد صدمه می بینند و باید در بهار کاشته 
ش��وند. )سوسن ها مس��تثنی هس��تند، آنها مقاومند و 
 می توانند در پاییز کش��ت شوند.( بسیاری از پیازهای 
تابس��تان گل حساس هس��تند بنابراین در اقلیم های 
سرد باید از خاک خارج و در فضای درونی انبار شوند.
پیازه��ای بهار و تابس��تان گل جهت کاش��ت در 
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پاییز: الله واژگون )Fritillaria imperialis(، نرگس )Narcissus(، س��نبل تاکی یا کالغک 
 ،)Allium( پیاز زینتی ،)Lilium( سوسن ،)Hyacinthus orientalis( س��نبل ،)Muscari(

 Anemone( ش��قایق نعمانی ،)Galanthus( گل برفی ،)Scilla siberica( نجم آبی قفقازی
 .)Tulipa( الله ،)blanda

پیازهای تابس��تان گل جهت کاش��ت در بهار: کاالدیوم )Caladium bicolor(، شیپوری 
)Zantedeschia(،  اخت��ر )Canna(، کوکب )Dahlia(، فی��ل گوش )Alocasia(، آگاپانتوس 
)Agapanthus(، زنبق رش��تی )Hemerocallis(، گل بب��ری )Tigridia pavonia(، مریم 

.)Begonia tuberhybrida( بگونیای غده ای ،)Polianthes tuberosa(

42. من گل های پیازی بهارگل را دوست دارم. اما زردشدن برگ های آن بعد از پایان 
گلده�ی، جلوه خوبی ن�دارد. آیا می توانید گیاهی را معرفی کنید که آن را پوش�ش 

دهد؟

این مشکل را می توانید از دو روش حل کنید. اولین 
راه حل، کاش��ت چندس��اله های بهارگل اس��ت که 
همزم��ان با پیاز ی ها به گل می روند. مناس��ب ترین 
آنه��ا آج��وگا و پیچ تلگرافی اس��ت. ای��ن گیاهان 
چندس��اله مثل پیازها دوره رکود ندارند. بنابراین در 
طول تابس��تان در این نقطه گیاهانی برای پرکردن 
فضا دارید. راه حل دیگر کاش��ت چندس��اله ها بعد از 

پیازهاست. چندساله های کوچکی که دیرتر از پیازی ها به گل می روند می توانند گزینه مناسبی 
باشند.

43. گل های پیازی ام هیچ گاه به درشتی گل هایی که در بروشورها دیده ام نمی شوند. 
آیا کوددهی می تواند به درشت شدن اندازه گل کمک کند؟

بس��یاری از باغبان ها، پیازهای بهارگل را در پاییز و در هنگام کاش��ت کود می دهند. بهتر است 
از کودهایی که مخصوص گیاهان پیازی اس��ت و نیز براس��اس دستورالعمل روی بسته بندی، 
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اقدام به کوددهی کرد. زیرا میزان استفاده هر کودی با 
کود دیگر متفاوت اس��ت. اگر هر سال کودهای کاماًل 
پوس��یده حیوانی یا کمپوس��ت به خاک اضافه می کنید 
ممکن اس��ت دیگ��ر نیازی ب��ه کوددهی نباش��د. زیرا 
ای��ن مواد طبیعی، به مقدار کاف��ی مواد غذایی به خاک 

می افزایند. برای اطمینان، می توانید خاک باغچه تان را از لحاظ دارابودن عناصر غذایی آزمایش 
کنید.

44. یک قس�مت از حیاطم سایه است. آیا پیازهایی وجود دارد که در طول تابستان 
در سایه گل بدهد؟ یا گیاهی که بتوان از رنگ آن استفاده کرد؟ ضمن این که مراقبت 

کمی هم الزم داشته باشد.

البته این تقاضای زیادی اس��ت! بس��یاری از گل های 
پی��ازی فقط برای چن��د هفته گل می دهند. پیش��نهاد 
من، اس��تفاده از گیاهان برگساره ای است. البته اختر با 
وجودی که یک گیاه آفتاب دوس��ت است در سایه هم 
قادر به رش��د است. برگ های آن جلوه خوبی دارند، اما 
در سایه گل های کمی تولید می کنند. اگر از ارقامی که 
برگساره جذابی دارند اس��تفاده کنید در تمام فصول از 
زیبایی آن می توانید بهره  ببرید. در مناطق سردتر باید 

ریزوم ه��ا را از خاک درآورد و در فضای درونی انبار کرد. برای جذابیت بیش��تر نیز می توانید از 
کاالدیوم و فیل گوش اس��تفاده کنید. هردوی این گونه ها رنگ ها و اندازه  برگ متنوعی دارند. 
کاالدیوم و فیل گوش جزو گیاهان گرمسیری هستند که باید هرسال از خاک خارج و انبار شوند 

و سال بعد دوباره کشت شوند.

45. پاییز گذش�ته گیاهان پیازی متنوعی در باغم کاش�تم، ک�ه هزینه زیادی برایم 
داش�ت. ولی اآلن مجبورم باغ را بفروش�م. آیا پیازهای به گل نشس�ته را می توان از 
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خاک خارج کرد و انتقال داد؟

انتقال پیازهای بهارگل در زمان گلدهی سبب ازبین رفتن آنها می شود، بهتر است با مالک جدید 
توافق کنید و زمانی که پیازها به رکود رفتند به آنجا برگشته و آنها را از خاک خارج نمایید. اگر 
شما نمی توانید پیازها را دیرتر جابه جا کنید، می توانید آنها را به خریدار باغ هدیه کنید. مطمئن 

باشید افراد ساکن در باغ هر بهار با دیدن زیبایی های باغ از شما سپاسگزار خواهند بود.

46. هیچ کدام از پیازهایی که کاشته بودم، سبز نشدند. به همین دلیل آنها را از خاک 
خارج کردم و دیدم که پوسیده و نرم شده اند. چه اتفاقی برایشان افتاده است؟

پوسیدن پیازها چند دلیل دارد. مهم ترین دلیل آن نداشتن زهکش مناسب خاک است. بسیاری 
از پیازها به خاک زهکش دار نیاز دارند. درغیراین صورت خفه ش��ده و می پوسند. آیا پیازها را در 
پاییز دیر کاش��ته اید؟ کشت آخر فصل گل های پیازی سبب عدم توسعه ریشه قبل از یخ بستن 
خاک می شود. نبود پوشش برف روی زمین سبب می شود سرما به اعماق بیشتری نفوذ کند و 

منجر به یخ زدگی پیاز و پوس��یدگی آن شود. عامل دیگر 
پوسیدگی ممکن است بیماری پوسیدگی انتهایی و سایر 
بیماری های پیازها باش��د. اگر این دلیل پوس��یدگی باشد 
بهتر اس��ت از کاش��ت پیازها در هم��ان محل برای چند 
س��ال اجتناب ش��ود. احتمال دیگر ممکن است این باشد 
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که پیازهایی که شما کشت کرده اید در محل زندگی شما به زمستان مقاومت ندارند و قادر به 
تحمل دماهای سرد نیستند و ازبین می روند.

47. م�ن پیازهای بهارگل را زیر درختان و س�ایر گیاهان کاش�ته ام، به طوری که آب 
نس�بتًا زیادی در طول ماه های گرم و خشک تابس�تان دریافت می کنند. آیا آبیاری 

منجر به پوسیدگی پیازها می شود؟

پیازه��ا در طول دوره رکود خ��ود تا حدودی به 
ش��رایط خش��ک نیاز دارند. اگر خاک زهکشی 
خوبی دارد و آبیاری نیز بیش ازحد نیست، پیازها 
سالم می مانند. ولی اگر خاک آب را در خود نگه 
می دارد به س��رعت پیازها را ازبین می برد. مزیت 
دیگری که کشت پیاز در محدوده ریشه درختان 

دارد این است که ریشه ها رطوبت اضافه را جذب می کنند و سبب می شوند پیازها در طول دوره 
خواب تابستانه خشک بمانند.

48. آیا پیاز زعفران، یک پیاز واقعی است یا خیر؟

اگرچه زغفران ش��بیه پیاز اس��ت و نیازهای مشابه گیاه پیازی را دارد اما یک پیاز واقعی نیست. 
الله، سوس��ن و پیاز خوراکی جزو پیازهای حقیقی هس��تند. آنها الیه الیه هستند. اگر یک پیاز 
حقیقی را برش بزنید می توانید بافت الیه الیه آنها را مش��اهده کنید. زعفران یک کورم یا پیاز 
توپر اس��ت که مش��ابه پیازهای حقیقی اس��ت اما بافت الیه الیه ندارد. هر کورم منفرد توسط 
کورم های قوی تر و جوان تر هرسال جایگزین می شود. گالیول نیز یکی دیگر از گیاهانی است 
که دارای کورم اس��ت. بعضی گیاهان مثل کاالدیوم و س��یب زمینی دارای غده هس��تند. مانند 
کورم ها، غده ها نیز الیه الیه نیستند. ریشه های غده ای نیز مشابه غده ها هستند ولی نوع بافت 
آنها متفاوت اس��ت. آنها بافت ریش��ه ای دارند. مثال های این گ��روه کوکب و بگونیای غده ای 

هستند.
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49. م�ن حدود 200 عدد پیاز بهارگل دارم که متأس�فانه نتوانس�تم آنه�ا را در پاییز 
بکارم. آیا امکان کاشت و گل دهی آنها وجود دارد؟

متأسفانه باید بگویم که شما قدرت انتخاب 
محدودی دارید. کاش��ت آنه��ا در بهار کار 
عبث و بیهوده ای اس��ت. بسته به نوع پیاز، 
ش��ما می توانید آنها را در گلدان کاشته و در 
محل س��رد و تاریک برای  تا  هفته 
نگهداری کنید تا وادار به گل دهی ش��وند. 
یخچ��ال محل مناس��بی برای ق��راردادن 

پیازهاست تا سرما را به طور مصنوعی دریافت کنند. از قراردادن آنها در کنار میوه ها و سبزی ها 
خودداری کنید زیرا بس��یاری از آنها تولید گاز اتیلن می کنند که س��بب نارس ماندن جوانه گل 
یا بدشکل ش��دن گل می ش��ود. برخالف بذور، پیازها اگر به مدت طوالنی خارج از خاک بمانند 
خشک خواهند شد. پیازها باید  تا  هفته قبل از یخ بستن زمین کاشته شوند تا فرصت کافی 

برای توسعه ریشه های قوی را قبل از خواب زمستانه داشته باشند.

50. به خاطر لوله کش�ی، مجبور شدم یک قس�مت از باغچه ام را حفاری کنم. در این 
قس�مت تعدادی پیاز داشتم که جوانه زده و نزدیک به گلدهی بودند. آیا راهی برای 

حفظ و جابه جایی آنها وجود دارد؟
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متأس��فانه راهی وجود ندارد. اگر پیازها نزدیک به زمان 
گلدهی هستند الزم است حتمًا در خاک بمانند. احتمال 
موفقی��ت در انتق��ال پیازها درحالی ک��ه آنها نزدیک به 
زمان گلدهی هستند، بس��یار ناچیز است. اما به هرحال 
ش��ما می توانید س��عی خود را بکنید. پیازه��ا را باخاک 
اطراف��ش داخل گلدان بگذارید و اجازه دهید که به گل 
بروند و بعد از آن  هم بگذارید تا برگساره  به طور طبیعی 

ازبین برود. پاییز بعد پیازها را در محل مورد نظر در باغ بکارید. باید چند س��ال بگذرد تا پیازها 
بتوانند این شوک شدید را برطرف کنند.

51. پیازها را در طول زمستان باید چگونه نگهداری کرد؟

بعد از این که برگس��اره کاماًل خش��ک ش��د و یا در اثر 
اولین س��رمای زمس��تانه ازبین رفت، پیازها را بادقت از 
خ��اک خارج کنید. بای��د دقت کرد که باف��ت نرم آنها 
آس��یب نبیند، زی��را عامل بیماری می تواند به س��رعت 
واردش��ده و در حین نگهداری،  پوس��یدگی ایجاد کند. 
س��انتی متری قطع کرده و خاک اضافه  ساقه ها را تا 

را از پیاز جدا کنید. پیازها را نشویید. آنها را روی یک کاغذ و در محل سایه، با تهویه و دمای 
مناسب قرار دهید تا خشک شوند. سپس درصورتی که خاک روی آنها باقی مانده بود، آنها را با 
مالیمت جدا کنید. اگر عالئمی از آفات و بیماری ها مش��اهده کردید جهت جلوگیری از انتشار 

آن، پیاز آسیب دیده را بردارید. از مخلوط حشره کش، قارچ کش استفاده کنید. پیازها را در پیت 
درجه سانتی گراد قرار دهید. تعدادی  ماس خش��ک، پرلیت و یا ورمیکولیت و دمای  تا 
از پیازه��ا به دماهای س��ردتری نیاز دارند، درحالی که بقیه به دماه��ای گرم تر نیاز دارند. برای 
جلوگیری از مخلوط شدن پیازها از برچسب استفاده کنید و هرچند وقت یکبار پیازها را بررسی 

کرده و درصورتی که بخشی از آنها صدمه دیده بودند، آنها را جدا کنید.
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52. تع�دادی گلدان آماریلیس در ایوان منزلم دارم که آفتاب صبحگاهی را دریافت 
می کنند. در طول زمستان معموالً آنها را در زیر زمین می گذارم و در اوایل بهار آنها 
را به محل اصلی آورده و آبیاری را ش�روع می کنم. امس�ال و س�ال گذشته آنها گل 

ندادند. چطور می توانم آنها را دوباره به گل بنشانم؟

به نظر می رس��د آماریلیس های ش��ما م��واد غذایی کافی 
برای گلدهی، دریافت نمی کنند. رعایت چند نکته به ش��ما 
کم��ک خواهد کرد که گی��اه را به گل ببرید: اول مطمئن 
ش��وید که گیاه نور کافی دریاف��ت می کند یا خیر. حداقل 
 س��اعت نور مستقیم خورشید برای گل دهی الزم است. 
همزمان با رش��د گیاه نی��از آنها به م��واد غذایی افزایش 
می یاب��د. می توانید از کودهای مای��ع مخصوص گیاهان 

آپارتمانی یکبار یا دوبار در ماه به میزان نصف دوز توصیه 
شده استفاده کنید. در پایان تابستان هر پیاز باید  تا  

برگ داشته باشد. گیاهان را تا زمانی که برگ ها در اواخر تابستان زرد شوند، مرطوب نگه دارید. 
در پایان تابس��تان زمانی که برگ ها ازبین رفتند آبیاری را کام��اًل متوقف کنید. پیازها را قبل از 
اولین یخبندان زمستانه به درون انتقال دهید و در محلی تاریک و سرد البته نه خیلی سرد قرار 
دهید، زیرا آماریلیس یک پیاز گرمسیری است. بعد از حدود  ماه پیازها را از خاک خارج کنید. 
برگ ها و ریشه های خشک و مرده را حذف کنید و خاک را دور بریزید. سپس پیازها را درخاک 
تازه قرار دهید و آبیاری کنید. وقتی رشد جدید قسمت هوایی شروع شد، گلدان را پشت پنجره 
آفتاب گیر قرار دهید. گل ها بعد از  هفته از کاشت ظاهر خواهند شد. زمانی که گل ها شروع به 
ازبین رفتن کردند، آنها را قطع کنید تا انرژی گیاه صرف تولید دانه نش��ود. اجازه دهید س��اقه ها 
و برگ ها به طور طبیعی ازبین بروند. تا زمانی که برگ ها س��بز هس��تند می توانند انرژی را برای 
س��ال بعد در پیازها ذخیره کنند. به محض اینکه خطر یخ زدگی برطرف شد، می توانید گلدان ها 

را به بیرون انتقال دهید و این چرخه را دوباره تکرار کنید.
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53. آماریلیس من به طور شگفت آوری گل داده است. آیا می توان آن را دوباره وادار 
به گلدهی کرد؟

آماریلی��س تنه��ا یکب��ار در س��ال گل می دهد. اما 
بس��یاری از آنها حداقل دو س��اقه گل دهنده تولید 
می کنند. هرچه پیاز مسن تر باشد، گل های بیشتری 
می تواند تولید کند. پیازهای کوچک فقط یک ساقه 

در هر فصل تولید می کنند.

54. م�ن در زمینه کاش�ت گیاهان پی�ازی تجربه ای ن�دارم. لطفًا در زمینه کاش�ت 
شیپوری راهنمایی ام کنید.

ش��یپوری )Zantedeschia( گیاهی سازش پذیر اس��ت و در خاک و یا در گلدان قابل پرورش 
است. شیپوری در گلدان ظاهر خوبی خواهد داشت. ضمن اینکه در طول زمستان به راحتی قابل 
نگهداری خواهد بود. این گیاه به یخبندان حساس است و الزم است در پاییز در انبار نگهداری 
ش��ود. جهت کاش��ت آنها، گلدان بزرگ��ی را با خاک با کیفیتی پر کنی��د و ریزوم ها را در عمق 
 س��انتی متری خاک بکارید، س��پس آن را به خوبی آبیاری کرده و گلدان را در محلی نسبتًا 

س��ایه قرار دهید. شیپوری ها در سایه و یا نور کامل 
آفتاب قادر به رشد هستند. اما بهترین موقعیت برای 
آنها نور غیرمس��تقیم است. به دلیل حساسیت آنها تا 
موقعی که خطر س��رما برطرف نش��ده است آنها را 
بیرون نگذارید. ش��ما می توانید ش��یپوری را به طور 
مس��تقیم در باغ بکارید. محلی با ش��رایط ذکرشده 
انتخاب کنید و آنه��ا را در همان عمق بکارید. مگر 
این که خ��اک محلی که می کارید، خاک س��نگینی 

تا  باش��د، در چنین مواردی عمق کاش��ت را به 
سانتی متر کاهش دهید. در پاییز ریزوم ها را از خاک 
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درآورده و در محلی به دور از یخبندان نگهداری کنید.

55. آیا الزم اس�ت شیپوری را در زمستان از خاک خارج کرد و یا اینکه می توان آن 
را در خاک نگهداشت؟ بهترین موقع برای کاشت چه زمانی است؟

ش��یپوری ها جزو گیاهان گرمسیری هستند که گل هایی به رنگ صورتی، زرد، قرمز، نارنجی و 
س��فید تولید می کنند. بسیاری از رقم ها دارای برگساره نقش دار هستند که وقتی گیاه در حالت 
گلدهی قرار ندارد، نیز جذاب و زیبا به نظر می رس��ند. ش��یپوری ها محل نس��بتًا سایه را ترجیح 
می دهند، اما در نور کامل هم درصورتی که خیلی گرم نباش��د قادر به رشد خواهند بود. گلدهی 
آن نس��بتًا طوالنی اس��ت و معمواًل در اواخر تیر به اتمام می رس��د. ش��ما می توانید ریزوم های 
ش��یپوری را در به��ار از مراکز خرید و خزانه ها خریداری کنید و آنه��ا را در بهار در گلدان و یا 
مس��تقیمًا در باغ بکارید. خاک مناسب مورد استفاده کمپوست کاماًل پوسیده، کود یا پیت ماس 
اس��ت. گیاهان به یخ زدگی حساس هس��تند. بنابراین تا برطرف شدن خطر سرما آنها را نکارید. 
ریزوم ها را باید در عمق  س��انتی متری خاک کاش��ت. در مناطق گرمسیر، شیپوری در تمام 
طول س��ال در فضای بیرون نگهداری می ش��ود. اما در مناطق س��ردتر الزم است در زمستان 
به فضای درونی منتقل ش��ود. اگر ش��یپوری را در گلدان کاشته اید، در زمستان آن را به محلی 
تاریک انتقال دهید. لزومی به خارج کردن گیاه از خاک نیست. در بهار می توانید آن را در خاک 
جدید و تازه بکارید. اگر ش��یپوری را در باغ کاش��ته اید ریزوم ها را در پایان فصل رشد، از خاک 

خارج کرده و در مکانی سرد و خشک تا بهار سال بعد ذخیره کنید.
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56. تعدادی شیپوری  دارم که  به بذر نشسته اند. 
آیا می توان برای تکثیر از آنها استفاده کرد؟

همانند بس��یاری از پیازی ها، ش��یپوری نیز از طریق 
اندام زیرزمینی اش تقس��یم می ش��ود. ممکن اس��ت 
بذره��ا به خوب��ی جوانه نزنند و یا گیاه��ان بی کیفیتی 
تولی��د کنند. بهترین روش برای ازدیاد گیاه، تقس��یم 
س��اقه های زیرزمین��ی اس��ت. ریزوم ه��ا را در اواخر 
تابس��تان یا اوایل پاییز بع��د از خارج کردن از خاک یا 
در بهار قبل از کاشتن در زمین می توان تقسیم کرد.

57. م�ن در جای�ی زندگی می کنم ک�ه دمای زمس�تان به طور معمول ب�ه زیر صفر 
می رسد. مادربزرگم که در اقلیم معتدل تری زندگی می کند به من تعدادی اختر داده 

است. آیا می توانم آنها را بکارم؟

اخترها شرایط آب و هوایی گرمسیر را دوست دارند. 
آنها زمس��تان های خیلی س��رد را تحمل نمی کنند. 
برای حفظ و گلدهی دوباره الزم اس��ت که در پاییز 
اختر را از خاک درآورده و در طول زمستان به روش 
مناسب ذخیره کنید. اختر از غده های گوشتی رشد 
می کند. بعد از اینکه اولین س��رما باعث سیاه شدن 

برگس��اره ش��د با دقت غده های گوشتی را از خاک خارج کنید. برگ ها و ساقه ها را هرس کنید 
و تنها  س��انتی متر از س��اقه را باقی بگذارید. غده ها را در محلی گرم و خشک و دارای تهویه 
مناس��ب قرار دهید و س��پس در محلی تاریک و خنک نگهداری کنید. در بهار می توانید آنها را 
در پیت ماس بکارید و به پش��ت پنجره های آفتابی انتق��ال دهید. وقتی اخترها جوانه زدند آنها 
را به گلدان ها انتقال دهید و زمانی که حداقل به ارتفاع  س��انتی متر رسیدند و خطر یخبندان 
برطرف شد آنها را به محل اصلی انتقال دهید. همچنین می توانید غده ها را پس از برطرف شدن 
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خطر سرما، مستقیمًا در محل اصلی بکارید. اما در این حالت گیاهان به سرعت به گل نمی روند. 

58. من تعدادی نرگس سفید و زرد را دو سال پیش کاشتم. امسال فقط نرگس های 
زرد بیرون آمدند و به گل رفتند. چه اتفاقی افتاده است؟

تع��دادی از ارقام نرگ��س به طور طبیعی قوی تر از س��ایرین 
هستند. وقتی رقم های متفاوت با هم کاشته می شوند، گاهی 
اوق��ات انواع قوی تر، انواع ضعیف ت��ر را به عقب می رانند. اگر 
در تابس��تان نرگس ها را از خ��اک خارج کرده و پیازها را جدا 
کنید، س��پس با فاصله بیشتری بکارید نرگس های سفید نیز 

به گل خواهند رفت.

59. دلیل گل ندادن نرگس چیست؟ چطور می توان آنها را وادار به گلدهی کرد؟

نرگس نیز همانند بس��یاری از چندس��اله ها، رشد می کند، انتش��ار می یابد و تشکیل کلونی های 
بزرگ ت��ری می دهد. اگ��ر آنها به طور منظم تقس��یم 
نش��وند، ازدحام پیازها خیلی زیاد می شود. خوشبختانه 
به راحتی می توان پیازها را در تابستان و یا اوایل پاییز 
از خ��اک خارج کرد و آنها را از هم جدا کرد. پیازهای 
دخت��ری را از پیاز مادری جدا کنید و هرکدام را درون 

حفره ای جداگانه بکارید. 

60. من به تازگی گونه ای زیبا از کوکب خریده ام که متأس�فانه در اثر سرمای ناگهانی 
دچار یخ زدگی شد. آیا امکان برگشت گیاه وجود دارد؟

میزان صدمه وارده به گیاه بس��تگی به  ش��دت س��رما و مدت زمان آن دارد. درصورتی که گیاه 
دچار س��رمازدگی شود، احتمال برگشت آن وجود خواهد داش��ت اما اگر کاماًل یخ بزند ممکن 
اس��ت برای حفظ آن دیگر خیلی دیر باش��د. اگر ریش��ه ها یخ نزده باشند امکان دارد گیاه بتواند 
دوباره رش��د کند. بنابراین بهترین گزینه این اس��ت که منتظر رش��د دوباره کوکب ماند. بهتر 
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اس��ت در آینده نزدیک تا زمانی که خطر س��رما 
برطرف نشده است، اقدام به کاشت آن نکنید و 
یا در ش��ب های یخبندان از صدمه سرما آنها را 

محافظت نمایید.

61. بهتری�ن زم�ان برای کاش�ت غده های 
کوکب چه وقت است؟

غده ه��ای کوکب را بعد از برطرف ش��دن کامل 
خطر س��رما باید کاش��ت. زمانی که برای کاشت 
گوجه فرنگی در آب و هوای منطقه زندگی ش��ما 
مناس��ب است برای کاش��ت کوکب نیز مناسب 
خواه��د بود. اگر می خواهید زودتر ش��روع کنید، 

می توانی��د غده ه��ا را در گلدان بکارید و در فضای درون نگهداری کنید و با گرم ش��دن هوا آن 
را انتقال دهید. 

62. در مقاله ای خواندم که غده های کوکب را در جعبه های حاوی تراش�ه های چوب 
می ت�وان نگه�داری کرد. من ای�ن کار را انجام دادم ولی غده ه�ا چروکیده و پژمرده 

شدند. آیا امیدی به آنها هست؟ چطور باید آنها را انبار و نگهداری کرد؟

به نظر می رسد غده های کوکب خیلی خشک شده اند. همیشه مطمئن شوید که ریشه ها قبل از 
قرارگرفتن در انبار مقداری رطوبت داش��ته باشند. تراشه های چوب همانند ورمیکولیت، پرلیت، 

ش��ن یا پیت ماس گزینه خوبی هستند. غده ها را 
در محل س��رد و بدون یخبندان نگهداری کنید. 
در طول زمس��تان آنها را به طور منظم بررس��ی 
کنید و اگر احس��اس می کنید آنها خیلی خشک 
ش��ده اند ب��ا یک اس��پری کم��ی روی آنها آب 
بپاش��ید. قراردادن یک روزنام��ه در باالی جعبه 
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 به حفظ رطوبت کمک می کند. اگر غده های کوکب کاماًل چروکیده ش��ده اس��ت، نجاتش��ان 
امکان پذیر نیس��ت، ولی اگر هنوز کمی حالت گوش��تی خود را حف��ظ کرده اند می توانید آنها را 

بکارید و ببینید چه اتفاقی می افتد!

63. لطفا در مورد انتخاب محل کاشت فیل گوش راهنمایی کنید.

خوش��بختانه فیل گوش گیاهی اس��ت که به آس��انی 
پ��رورش می یاب��د و می توانید آن را در محل س��ایه 
وخاک مرطوب بکارید. س��عی کنید گیاه را در محلی  
بکارید که در معرض باد قرار نداش��ته باش��د، چون 
برگ های��ش آس��یب دیده و پاره می ش��ود. این گیاه 
نمی توان��د دماهای یخبن��دان را تحمل کند بنابراین 
در بس��یاری از مناطق به صورت گیاه چندساله قابل 

پرورش نیس��ت. بعد از اولی��ن یخبندان پاییزه باید گیاه را از خاک درآورد و در محل مناس��ب 
ذخیره کرد. یا اینکه مثل یک گیاه یکس��اله با آن رفتار کرده و س��ال بعد با ازبین رفتن آن گیاه 

جدید کاشت.

64. کالغک هایی که در باغم دارم در پاییز شروع به رشد کرده و برگ در آورده اند آیا 
آنها به جای بهار در پاییز گل خواهند داد؟

در بس��یاری از مناطق، کالغ��ک )Muscari armeniacum( به طور طبیعی برگس��اره اش را 
در پایی��ز به جای بهار از خاک خارج 
می کند. این کاماًل طبیعی اس��ت و 
به این معنی نیست که خارج از فصل 
به گل م��ی رود. در واقع این گیاهان  
نش��انگرهای خوبی هستند و محل 
خود را به ش��ما نشان می دهند تا در 
هنگام کاشت پیازهای بهاره و حفر 
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گودال مراقب آنها باشید. نگران نباشید و از رنگ برگساره سبز- آبی و جذاب آنها لذت ببرید.

65. من حجم زیادی زنبق سیبریایی داشتم. آنها به خوبی گل می دادند تا این که آنها 
را تقس�یم کردم. درحال حاضر با وجودی که گیاهان اصلی سالم به نظر می رسند اما 
به گل نمی روند. به نظر ش�ما مشکل چیست و چگونه می توان آن را وادار به گلدهی 

کرد؟     

اگر قطعات ریزوم را خیلی ریز کرده باش��ید ممکن است 
گل ندهند. در چنین مواردی شما باید منتظر ظهور گل ها 
در فص��ل بعد یا بعدتر باش��ید. آیا گیاهان ش��ما به محل 
جدید منتقل ش��ده اند؟ اگر این طور اس��ت ممکن اس��ت 
دلیلش ش��وک ناشی از انتقال باش��د. دراین صورت آنها، 
در س��ال بعد به طور طبیعی به گل خواهند رفت. مطمئن 
ش��وید که گیاه را در همان س��طحی که قباًل رشد کرده 
است کاشته اید. کاش��ت خیلی عمیق یا خیلی سطحی از 

گلدهی جلوگیری می کند.

66. زنبق هایم خش�ک شده اند و ظاهر نامناس�بی پیدا کرده اند. ریشه های نزدیک به 
سطح خاک نرم شده است. آیا باید  روی ریشه ها را پوشاند؟ آیا مشکل آنها مربوط به 

آفات است؟ یا باید آنها را به محل دیگری انتقال داد؟

بیشترین مشکل زنبق، حشره چوبخوار است که بدترین آفت زنبق ریش دار است. آنها تخم های 
خود را در پاییز روی برگ های مرده زنبق می گذارند. تخم ها در بهار باز شده و حشرات قبل از 
این که به سمت ریشه ها بروند تغذیه مختصری از برگ ها می کنند. برای حل این مشکل تحت 
شرایط کنترل شده، زنبق ها را این تابستان از خاک خارج کنید و قسمت های پوسیده ریزوم  ها را 
جدا کنید. قسمت های سالم را در محلول حاوی  فنجان وایتکس در یک گالن آب غوطه ور 
کنی��د. س��پس آنها را درخاک تازه بکارید. در اواخر پایی��ز، برگ های مرده را جمع آوری کنید و 
بس��تر را تا جایی که امکان دارد تمیز کنید. بهار س��ال بعد برگ ها را بررسی کنید. درصورتی که 
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برگ ها ناس��الم بوده و راه های تیره روی برگ ها مشاهده کردید، گیاهان آلوده را با حشره کش 
سمپاش��ی کنید یا از نماتدهای مفید اس��تفاده کنید. اضافه کردن نماتد به باغ ممکن اس��ت کار 
عجیبی باشد ولی تحقیقات نشان می دهد که نماتدهای مفید در کنترل حشره چوبخوار زنبق از 
حش��ره کش ها مفیدترند. نماتدها وارد بدن حشره شده و آنها را می کشند و این کار را برای   
 هفته ادامه می دهند. ریزوم های نرم و پوسیده در زنبق همچنین ممکن است در اثر پوسیدگی 
نرم باکتریایی ایجاد ش��وند. شما می توانید به راحتی پوسیدگی باکتریایی را از حشره آفت زنبق 
تشخیص دهید زیرا پوسیدگی باکتریایی بوی بدی می دهد. قسمت های آلوده را ازبین ببرید و 

قسمت های سالم را در یک محل جدید بکارید. 

67. ریزوم های زنبق را درچه عمقی باید کاش�ت؟ من آنها راتقس�یم کرده ام و آماده 
بازکاشت هستم.

تصور می ش��ود زنبق های ش��ما از نوع ریش دار اس��ت که در اوایل بهار گل می دهد. ریزوم ها 
را طوری بکارید که فقط زیر س��طح خاک 
باش��ند. در خاک های خیلی شنی می توانید 
ریزوم ها را کمی عمیق تر بکارید به ش��رطی 
ک��ه از  س��انتی متر زی��ر س��طح خاک 
عمیق ت��ر نباش��د. قبل از کاش��ت به خاک 
مق��داری مواد آلی و یا ک��ود حیوانی کاماًل 
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پوسیده اضافه کنید. خاک را مرطوب نگه دارید )خاک خیلی خیس نشود( تا زمانی که زمین یخ 
بزند. بهترین زمان برای کاش��ت یا انتقال زنبق ریش دار اواخر تابستان، مرداد و شهریور است. 
زنبق های سیبریایی و ژاپنی خویشاوند زنبق های ریش دار هستند و به جای ریزوم از ریشه های 
فیبری رش��د می کنند. این زنبق ها در اوایل بهار بهتر اس��ت تقسیم ش��وند. اما آنها را می توان 
در اوایل پاییز هم تقس��یم کرد. ریزوم های تقسیم ش��ده جدید را در همان عمقی که قباًل رشد 

کرده اند بکارید و به خوبی آبیاری کنید.

68. تعدادی گل سوس�ن دارم که حشراتی برگ های آن را می خورند. چطور می توانم 
از شر آنها خالص شوم؟

به نظر می رس��د سوسن های شما قربانی سوسک قرمز برگ خوار سوسن شده اند. می توانید الرو 
و حش��ره بالغ را با دس��ت جمع آوری کنید و یا گیاه را با حشره کش��ی که دارای عصاره درخت 
نیم )Neem( است، هفته ای یک بار از فروردین تا اردیبهشت اسپری کنید. الروهایی که شبیه 
نرم تنان هستند از اصلی ترین تغذیه کنندگان برگ می باشند. بسیاری از افراد هنگام جمع آوری 
الروها دس��تکش های الستیکی می پوشند. زیرا الروها اغلب با یک ماده لزج نامطبوع پوشیده 
شده اند. در اوایل اردیبهشت می توانید الروها و حشرات بالغ را مشاهده کنید. همچنین می توانید 
تخم های اس��توانه ای زرد یا نارنجی زیر برگ ها را جس��تجو کنید. تخم ه��ا را ازبین ببرید و یا 

برگ هایی راکه روی تخم ها وجود دارد، حذف کنید.

69. تع�دادی گل سوس�ن دارم ک�ه حش�راتی برگ ه�ای آن را می خورن�د. چط�ور 
می توانم از ش�ر آنها خالص ش�وم؟ شنیده ام سوسن های آس�یایی در طول تابستان 
 در حال گس�ترش هستند. اما سوس�ن من گل دهی اش طول نمی کشد، زمان طبیعی
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گل دهی اش چه موقع است؟ 

به ط��ور کلی سوس��ن ها گلدهی ش��ان زی��اد طول 
نمی کش��د. هر گیاه یک بار در س��ال گل می دهد و 
گل آنه��ا نیز دو هفته دوام دارد. اما می توان با دقت 
در انتخاب رقم های سوس��ن های آسیایی و کاشت 
ترکیبی آنها در زمان های متفاوت، در طول تابستان 

گلدهی آنها را مشاهده کنید.

70. تصمی�م گرفت�م به جای خرید یک گیاه کامل بگونیا، غده ه�ای آن را بکارم. لطفًا 
راهنمایی کنید.

   هفت��ه قبل از زمان کاش��ت گیاه در فضای 
بیرون و بعد از آخرین یخبندان، غده ها را در فضای 
داخل بکارید. آنها را درست زیر سطح محیط کشتی 
مرطوب در یک گلدان نس��بتًا مس��طح قرار دهید. 
قس��متی از غده ها که جوانه روی آن قرار دارد، باید 
رو ب��ه باال قرار گیرد. غده ه��ا در دمای حداقل  

درجه س��انتی گراد بهت��ر جوانه می زنند. رطوبت خاک را حفظ کنی��د، ولی آن را غرقاب نکنید. 
زمانی که برگ های جدید به ارتفاع  سانتی متر رسیدند آنها را به ظروف بزرگ تر انتقال دهید 

و در محل روشن نگهداری کنید.

71. کی و چگونه می توان الله ها را چید و در گلدان گذاشت؟

در ه��ر زمانی ش��ما می توانید الله را بچینید و از آن ل��ذت ببرید. اما برگ ها را نباید قطع کنید. 
اجازه دهید آنها برای س��اختن مواد غذایی مورد نیاز پیازها و گلدهی در س��ال بعد باقی بمانند. 
برای طول عمر بیشتر گل ها، زمانی آنها را بچینیدکه هنوز باز نشده اند، اما رنگ گل  مشخص 
اس��ت. با یک چاقوی تیز ساقه را قطع کنید و در آب قرار دهید. استفاده از مواد نگهدارنده گل 
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برای الله ضروری نیس��ت. ام��ا باید آب گلدان را هر روز 
عوض کرد و ته ساقه را نیز برش زد. الله دمای سرد اتاق 
را ترجیح می ده��د. نرگس و الله را با هم در گلدان قرار 
ندهید زیرا نرگس ماده صمغ مانندی از خود خارج می کند 
ک��ه طول عمر گل الله را می تواند کوتاه کند. طول عمر 
گل های الله، درصورت فراهم بودن شرایط مناسب   

 روز است.

72. من در مناطق جنوبی با زمس�تان های مالیم و تابستان های گرم زندگی می کنم. 
به م�ن گفته اند که اگر الله بخواهم کش�ت کن�م باید قبل از آن پیازه�ا را در فریزر 

بگذارم. آیا اینکار درست است؟

اطالعاتی که به ش��ما داده ش��ده اس��ت، کامل و صحیح 
نیس��ت. بهتر است ش��ما از پیازهایی اس��تفاده کنید که 
سرمادهی ش��ده اند.  بس��یاری از فروش��ندگان پیازهای 
پیش سرمادهی ش��ده را برای متقاضیانی مثل شما که در 
مناطق گرم زندگی می کنند می فرس��تند. ش��ما می توانید 

پیازه��ا را مس��تقیمًا در باغچه بکارید تا در به��ار به گل بروند. می توان با ق��راردادن پیازها در 
یخچال، نیاز س��رمایی آنها را برطرف کرد. س��رمادهی  هفته یا بیش��تر طول می کش��د. اما 

قراردادن پیازها در فریزر باعث یخ زدن و ازبین رفتن پیازها می شود.

73.  لطف�ًا در م�ورد کاش�ت الل�ه و نیازه�ای آن 
راهنمایی کنید.

الله به س��رما مقاوم اس��ت. در شرایط طبیعی برای رشد 
زمس��تان  س��رد، بهار کوتاه و تابس��تان گرم و خش��ک 
می خواه��د. به محل��ی آفتابی نی��از دارد و در اطراف آن 
نباید گیاه سایه دار کشت شود، چون سایه باعث افزایش 
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تولید برگ و کاهش گل دهی می گردد. نیاز به خاک س��بک با زهکش��ی مناس��ب دارد. پس از 
کاشت بهتر است یک بار آبیاری شود. در طول زمستان نیازی به آبیاری ندارد. آب زیاد در خاک 
باعث پوسیدگی سوخ می گردد. عمق کاشت پیاز الله را معمواًل بین    سانتی متر درنظر 
می گیرند. اگر زمستان خیلی سرد باشد، سوخ های درشت در عمق 20 سانتی متری کاشت می شوند.

74. با زحمت توانس�تم پیاز گل برف را تهیه کنم. لطفًا راهنمایی کنید چگونه آن را 
بکارم و نگهداری کنم؟

گل برف یا موگه، بومی اروپا و آسیا است . این گیاه 
دارای ریزوم و مقاوم به س��رما است. برگ های آن 
پهن و ش��بیه برگ های الله است. ساقه گل دهنده 
آن رش��د عمودی داشته و هر کدام دارای تعدادی 
گل زنگوله ای کوچک س��فید و معطر است. گل ها 
به صورت یک طرفه از خوشه به سمت پایین آویزان 
هس��تند. گل دهی آن از اوایل اردیبهشت تا اواخر 

آن اتفاق می افتد.  گل برف کاماًل به س��رما مقاوم اس��ت. س��ایه پسند است و در زیر درختان و 
داخل س��اختمان در خاکی س��بک و غنی از مواد آلی و مرطوب و اسیدی به خوبی رشد می کند 
و در نقاط خیلی گرم و آفتابی از بین می رود. برای افزایش آن می توانید از روش تقسیم ریزوم 
اس��تفاده کنید. وقتی گیاه خیلی متراکم ش��د، ریزوم ها را از خاک خارج و به قس��مت هایی که 
هرکدام دارای یک یا چند جوانه باش��د تقس��یم کنید و در محل مورد نظر بکارید. با توجه به 
این که برگ های این گیاه در پاییز پژمرده می شود و گیاه وارد دوره رکود می گردد در این زمان 

و یا در بهار می توان ریزوم ها را تقسیم کرد.

75. الله واژگون را در چه زمانی باید کاشت؟ دوره گل دهی آن چقدر طول می کشد؟ 
شرایط پرورش آن چگونه است؟

الله واژگون بومی ایران اس��ت. گیاهی اس��ت دائمی و س��وخ دار. سوخ آن از نوع حقیقی بدون 
پوش��ش اس��ت. اندازه آن درشت اس��ت و زردرنگ بوده و بوی آن شبیه س��یر است. اگر سوخ 



باغ    پزشك

در پاییز کش��ت ش��ود در بهار گل می دهد. به طور 
معمول از سال دوم گل آنها جالب تر می شود. طول 
م��دت گل دهی آن  هفته اس��ت. الله واژگون در 
تمام خاک های مناس��ب گل��کاری به عمل می آید 
ولی خاک های سبک و قوی را ترجیح می دهد. در 
محل های آفتاب و سایه آفتاب رشد می کند. هر سه 
یا چهار سال یک بار در پاییز سوخ را از زمین خارج 
و س��وخک های اط��راف آن را جدا ک��رده و جهت 

افزایش به کار می برند.

76. چه تفاوتی بین گیاهان چندس�اله، یکساله و دوساله وجود دارد. لطفًا راهنمایی 
کنید.

چندساله ها، گیاهانی هستند که هر سال از سیستم ریشه شان رشد می کنند. به دلیل دائمی بودن 
از گیاهان یکس��اله گران تر هس��تند. بس��یاری از آنها دارای عمر طوالنیند و هرس��ال بزرگ تر 
می ش��وند. بعد از چند س��ال می توانید آنها را جدا کنید. گیاهان حاصله از کاشت بذر معمواًل در 
سال اول گل نمی دهند. بسیاری از چندساله ها تنها به مدت چندهفته در هر فصل گل می دهند. 
یکس��اله ها گیاهانی هستند که در یک فصل رشد، رش��د کرده، گل می دهند و می میرند؛ مثل 
جعفری، اطلس��ی و آهار. به دلیل اینکه انرژی شان را در یک سال جمع می کنند، در طول فصل 
رشد گل دهی خوبی دارند. و اما گیاهان دوساله، بین چندساله ها و یکساله ها قرار دارند. آنها در 
اولین س��ال زندگی شان، به صورت یک گیاه برگس��اره ای هستند. در سال دوم به گل می روند، 
به بذر می نش��ینند و از بین می روند. مثل انگش��تانه و گل استکانی.  گروه دیگر چندساله های 
حس��اس هس��تند. این گیاهان در اقلیم های سرد به صورت یکساله و در مناطق بدون یخبندان 
به صورت گیاهان چندس��اله هس��تند. بعضی از  باغبان ها گیاهان حس��اس به سرما را در طول 
زمس��تان به صورت گیاه گلخانه ای نگهداری می کنند. مثل حس��ن یوسف و شمعدانی. بعضی 
 از چندس��اله ها عمر کوتاهی دارند و تنها برای چند س��ال خوب رش��د می کنند، س��پس ازبین 
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م��ی روند. مث��ل لوپن ها و تاج الملوک. بس��یاری از باغبان ها این گیاهان را به صورت یکس��اله 
پ��رورش  می دهند به نحوی که گیاه و یا بذر آنها را هر س��ال یا هر دوس��ال یک بار می کارند. 
بعضی گیاهان خودکاش��ت هستند. این گیاهان می توانند یکساله، دوساله و یا چند ساله باشند. 
درصورتی که گل آنها حذف نشود تولید بذر می کنند. بذرهایشان روی زمین می افتد و به راحتی 

در باغ جوانه می زند. مثل کوکب کوهی، تاج الملوک، انگشتانه و گل عنکبوتی. 

77. بهترین زمان برای تقسیم چندساله ها چه زمانی است؟

بس��یاری از چندس��اله ها ه��ر    س��ال نیاز به 
تقسیم ش��دن پی��دا می کنند ک��ه بهتری��ن زمان آن 
اوایل بهار اس��ت، دقیقًا زمانی  که رش��د جدید پدیدار 
می ش��ود. چندس��اله هایی که اوایل بهار گل می دهند 
بهتر اس��ت در پاییز تقسیم شوند. مثل زنبق ریش دار 
و زنبق سیبری. درصورتی که گیاهان کم گل شوند یا 
گل هایشان کوچک تر ش��ود، یا رشد بیش ازحد داشته 
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باش��ند و یا قدرت خود را از دس��ت بدهند، نیاز به تقسیم ش��دن پیدا می کنند. در واقع تقس��یم 
گیاهان چندساله به حفظ قدرت، سالمت و طول عمر گیاهان کمک می کند.

78. برای کاش�ت چندساله ها بهتر است از چه روشی استفاده شود؟ کاشت بذر و یا 
کاشت گیاه کامل؟

بهترین راه برای مش��اهده گل های چندس��اله در سال اول، کاش��ت گیاه کامل به جای کاشت 
بذر اس��ت. کاش��ت بذر، تولید گل را در سال اول تضمین نمی کند و حتی اگر گیاه به گل برود، 

گل های زیادی تولید نمی کند. در عوض انرژی گیاه صرف استقرارش می شود.

79. من تصمیم دارم از گل های چندس�اله به صورت گل ش�اخه بریده اس�تفاده کنم. 
کدام گل برای این منظور مناسب است؟

تع��دادی از گیاهان چندس��اله می توانن��د به صورت 
گل های شاخه بریده هم استفاده شوند. مثل کوکب 
کوه��ی، داوودی و زبان در قفا، آفتاب گردان زینتی، 

زنبق، گل صدتومانی، بومادران و .....
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80. ش�نیده ام که انتهای ساقه  گل های شاخه بریده را باید قبل از بسته بندی در آب 
جوش فروبرد. چرا چنین کاری باید انجام شود؟

فقط انتهای س��اقه گیاهانی که دارای شیرابه هستند 
مانند گل خشخاش را باید بالفاصله بعد از برداشت، 
روی شعله شمع سوزاند یا در آب جوش فروبرد. گرما 
از خروج ش��یرابه از محل ب��رش جلوگیری می کند. 
درغیر این صورت ش��یرابه مانع جذب آب می ش��ود و 
گل��دان را نیز کثیف می نماید. در مورد س��ایر گل ها 

این کار الزم نیست.

81. چگونه می توان طول عمر گل های شاخه بریده را افزایش داد؟

- گل ها را در اوایل صبح قطع کنید، زمانی که گیاه کاماًل آبدار است. زیرا گرمای روز می تواند 
شاخه ها را نرم و شل کند.

- س��اقه ها را به صورت اریب، با اس��تفاده از یک قیچی یا چاقوی تیز برش دهید تا ته س��اقه 
به ص��ورت صاف در ته ظرف قرار نگیرد و از ورود آب به آوندها جلوگیری نکند. دقت کنید 

برگ هایی که داخل آب قرار می گیرند حتمًا قطع  شوند. 
- گل ه��ا را بالفاصل��ه بع��د از چیدن به س��رعت در 
آبی با دم��ای  درجه س��انتی گراد ف��رو ببرید. 
ب��ا اس��تفاده از م��واد غذای��ی نگهدارن��ده که در 
بسیاری از گل فروش��ی ها وجود دارد نیز می توان 
طول عم��ر گل ها را افزای��ش داد. چنین ترکیبی 
را هم می توانید خودتان درس��ت کنید:   
       
       

 لیتر آب بریزید. 
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- رش��د باکتریایی سبب مسدود شدن س��اقه می شود بنابراین تعویض آب به صورت روزانه کار 
خوبی است. برش روزانه انتهای ساقه نیز سودمند است.

- زمانی که دس��ته گل ش��ما ازبین رفت سعی کنید تا جایی که ممکن است گلدان را تمیز کنید، 
زیرا دسته گل بعدی نمی تواند با باکتری ها مقابله کند. 

82. بهترین راه بهبود خاک در بستر گیاهان چندساله چیست؟

بهترین راه اضافه کردن کمپوست به مقدار  
تا  س��انتی متر به خاک موج��ود در هر فصل 
اس��ت. کمپوس��ت، تجزیه شده و س��اختمان و 
حاصلخی��زی خ��اک را بهب��ود می بخش��د و 
گیاهانت��ان س��رحال تر خواهن��د ش��د. این کار 
مخصوصًا در اقلیم هایی با زمس��تان سرد مفید 

اس��ت. می توان کمپوس��ت را به صورت مالچ بعد از یخبندان در زمس��تان استفاده کرد. به جای 
کمپوس��ت می توانید از کودهای کاماًل پوس��یده نیز اس��تفاده کنید. عالوه برآن، کاربرد خاکی 
کودهای کامل  در اوایل بهار نیز مفید خواهد بود. دقت داش��ته باش��ید که کود را 
روی گیاه نریزید، زیرا ممکن اس��ت س��بب سوختگی شود. س��پس خاک را به مالیمت آبیاری 

کنید و کودهایی که احتمااًل بر روی گیاه ریخته شده است، بشویید.

83. من تصمیم گرفتم بستری از گل در نقطه ای آفتابی در منزلم ایجاد کنم. درضمن 
نمی خواهم هر سال گیاه بکارم. آیا با گیاهان چندساله می توان در طول سال بستری 

از گل داشت؟

برای داش��تن رنگ های ثابت پیش��نهاد می کنم 
کاشت ترکیبی از یکساله ها و چندساله ها را مورد 
توجه قرار دهید. چندس��اله ها می توانند به عنوان 
پشتیبان در باغ باشند. مخصوصًا در دو سال اول 
استقرار چندس��اله ها، بهتر است اطراف آنها را با 
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گل های یک س��اله پر کرد. چندس��اله های زیادی هس��تند که فصل گلده��ی طوالنی دارند یا 
دوره گلدهی ش��ان تکرار می شود. در قس��مت های آفتابی باغ می توانید شمعدانی، زنبق رشتی، 
آفتابگردان، بومادران، کوکب کوهی، س��دوم، مریم گلی بکارید. همچنین می توانید از پیازهای 
زعفران، نرگس و الله برای جذابیت بیشتر در بهار استفاده کنید. بعد از اتمام گل دهی گیاهان 
پیازی، چندس��اله ها ش��روع به گل دهی می کنند. ضمن اینکه گیاهان برگس��اره ای نیز در تمام 

طول سال می توانند جلوه خوبی به باغ بدهند.

84. در اواخر تابستان گیاهان چندساله ام، رنگ خود را از دست می دهند. چطور می توان 
آنها را دوباره به گل دهی وادار کرد؟

ش��ما تنها نیس��تید. بس��یاری از باغبان ها قبل از پاییز مش��اهده می کنند که گیاهان چندساله، 
نیرو و انرژی خود را ازدس��ت می دهند. خوش��بختانه بسیاری از آنها می توانند در اواخر تابستان 

نیروی خود را به دست آورده و در پاییز 
به گل بروند. ش��ما می توانید تعدادی از 
چندس��اله ها را با جوانه گی��ری آنها در 
بهار، وادار به گلدهی در اواخر تابستان 

نمایید. 

85. چ�ه زمان�ی می توان�م بس�ترهای کاش�ت را از مالچ هایی که در زمس�تان برای 
محافظت گیاهان اس�تفاده کرده ام تمیز کنم؟ م�ن نمی دانم کی باید این کار را انجام 

دهم، می ترسم خیلی زود یا خیلی دیر باشد.

در گیاه��ان چندس��اله مال��چ را قبل از 
ش��روع رش��د جدید، باید برداش��ت تا 
شاخساره های حس��اس در طی مراحل 
حذف مالچ آس��یب نبینند. شما مجبور 
نیس��تید مال��چ را به ط��ور کامل حذف 
کنید. مالچ می تواند رطوبت را در طول 
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تابس��تان در اطراف گیاه حفظ کند و از رش��د علف هرز جلوگیری کند. اگر مالچ بیش از   
 س��انتی متر ضخامت نداشته باشد، به گیاه صدمه  نمی زند. در گیاهانی که به رطوبت اواخر 
زمستان حساس هستند، حذف مالچ سودمند است. داوودی نمونه خوبی است. اگر خاک خیلی 

مرطوب بماند، سیستم ریشه ای ممکن است دچار پوسیدگی شود.

86. آی�ا ح�ذف برگ در گیاهان چندس�اله که ظاه�ر زیبایی ندارند، مش�کل ایجاد 
می کند؟ من به هیچ وجه نمی توانم برگ های قهوه ای رنگ آنها را تحمل کنم. درضمن 

نمی خواهم به گیاه نیز آسیبی برسد.

حذف برگ ها در شهریورماه مشکلی ایجاد نمی کند. زیرا 
گیاهان چندس��اله، اس��تقراریافته به اندازه کافی فتوسنتز 
کرده اند و می توانند بدون هیچ گونه تأثیر بیمارگونه ای در 
سال بعد خود را بازسازی کنند. درصورتی که بعد از برش، 
گیاهان چندس��اله دوباره رشد کردند، نگران نباشید. زیرا 
گلدهی بعدی ش��ان را تحت تأثیر قرار نمی دهد. بنابراین 

شما می توانید از سرسبزی  و تازگی آنها لذت ببرید.

87. تصمیم گرفتم گیاهان چندس�اله باغچه ام را سرزنی کنم. هر چند وقت یکبار باید 
این کار را انجام داد؟

سرزنی گیاهان چندساله ایده خوبی است. حذف گل های 
نحیف و پژمرده، گلدهی دوباره را تشویق می کند، از تولید 
بذر  جلوگیری می کند و منظر و فضای س��بز باغ را زیباتر 
جلوه می دهد. این کار، وقت گیر اما آسان است. در گیاهانی 
که یک س��اقه گل دهنده تولید می کنند، س��اقه را باید تا 
جایی که امکان دارد، از س��طح زمی��ن قطع کرد. گیاهانی 
ک��ه یک  گل منفرد روی یک س��اقه تولید می کنند مثل 
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گل مینا، فقط گلی که پژمرده ش��ده اس��ت را باید قطع نمود. سوس��ن را باید درست از زیر گل 
قط��ع کرد و برگ ها، تا جایی که امکان دارد باید حفظ ش��ود. در گیاهانی که چندین گل روی 
یک ساقه تولید می کنند، سرزنی باید در سطح برگ ها انجام شود. گیاهانی که حالت انبوه دارند 
باید درس��ت از زیر گل قطع ش��وند. از چندساله هایی که با سرزنی گلدهی شان افزایش می یابد 
می توان گل انگش��تانه، رعنا زیبا، کرئوپس��یس، زبان درقفا، فلوکس باغ��ی، گل ختمی، لوپن، 
برگ بیدی و بومادران را نام برد. چندس��اله هایی که با سرزنی دوباره گل نمی دهند مثل شقایق 

شرقی، گل صدتومانی و زنبق سیبری.

88. برای این که گل های زنبق و اطلس�ی وادار به گلدهی مجدد شوند چه کاری باید 
انجام داد؟

حذف گل های مرده یا س��رزنی، یک عملیات 
باغبانی بس��یار خوب اس��ت. ای��ن کار می تواند 
س��بب ایجاد گل های بیشتر و تمیزی باغ شود 
و از پخش شدن بذر گل ها به اطراف جلوگیری 
کند. در اطلسی از محل اولین برگ روی ساقه 
ک��ه زیر گل وجود دارد  ه��رس کنید. زیرا اگر 

ش��ما گل های پژمرده را از محل کاسبرگ بکش��ید ممکن است محل تشکیل بذر همچنان بر 
روی س��اقه باقی بماند. در مورد زنبق س��رزنی متفاوت اس��ت. گل های جدید زنبق در محلی 
پایین تر روی ساقه هایشان تولید می شود. بنابراین باید منتظر ماند تا گل های روی ساقه منفرد 
گلدهی ش��ان به اتمام برس��د، سپس ساقه را تا جایی که امکان دارد، نزدیک به طوقه گیاه قطع 

کرد.

89. من در باغبانی تازه کارم. می خواهم بدانم سرزنی به چه معناست و آیا برای تمام 
گیاهان ضرورت دارد؟

 س��رزنی، به حذف گل ها به محض پژمرده ش��دن گفته می ش��ود و اغلب سبب می شود گیاهان 
یک س��اله، رزها و بس��یاری از گیاهان چندس��اله دوباره ب��ه گل بروند. در مورد آزالیا و س��ایر 



باغ    پزشك

درختچه ه��ای بهارگل، س��رزنی س��بب گلدهی 
بیش��تر نمی ش��ود، اما باعث می ش��ود گیاه تمیز 
به نظر برس��د. اراده و خواس��ته ی��ک گل جذب 
گرده افش��ان ها و تشکیل بذر اس��ت. وقتی یک 
گل با موفقیت گرده افش��انی شد، پژمرده می شود 
و س��یگنال های شیمیایی به س��ایر قسمت های 

گیاه می فرس��تد تا گل دهی کاهش یابد و انرژی بیش��تری برای تولید بذر ذخیره ش��ود. حذف 
گل ها به محض پژمرده شدن سبب قطع انتقال سیگنال هایی می شود که توسط بذرهای درحال 
توس��عه تولید می ش��وند و معمواًل گیاه س��عی می کند که دوباره به گل برود. در مورد بسیاری 
از چندس��اله ها س��رزنی به محض پژمرده شدن گل ها مفید است. س��اقه گل دهنده را از نزدیک 
طوق��ه در پایان گلدهی قطع کنید. در این حالت گیاه دوباره س��اقه های گل دهنده جدید به باال 
می فرس��تد. رقم های یکساله جدید نس��بت به انواع قدیمی مدت طوالنی تری گل می دهند اما 
با س��رزنی مدت گل دهی تمام آنها افزایش پیدا می کند و ظاهر گیاه نیز بهتر به نظر می رس��د. 
به محض پژمرده ش��دن گل س��اقه ها، را قطع کنید. الزم نیست منتظر بمانید که تمام گل های 

روی ساقه به طور کامل قهوه ای شوند و ازبین بروند.

90. چ�ه موق�ع می توان گیاهان چندس�اله ب�اغ را در پاییز هرس ک�رد و چطور باید 
این کار را انجام داد؟

تا زمانی که گیاهان چندس��اله خوب به نظر برس��ند، الزم نیس��ت کاری انج��ام داد. تعدادی از 
آنه��ا بعد از اولین یخبندان س��نگین ازبین می روند و س��ایرین در طول زمس��تان جذاب باقی 

می مانند. من معمواًل در پاییز چندبار باغ را بررسی 
می کنم و گیاهانی را که خوب به نظر نمی رس��ند، 
ه��رس می کنم. در اواخر زمس��تان، دوباره به باغ  
س��ر می زنم و گیاهانی را که باقی گذاشته بودم، 
هرس می کنم. بس��یاری از چندساله ها را می توان 
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از  س��انتی متری سطح زمین قطع کرد. اگر تعدادی از چندساله ها توسط حشرات و بیماری ها 
مورد تهاجم قرار گرفته اند خارج کردن ش��اخه های هرس ش��ده آنها از باغ برای کاهش جمعیت 
آفات در س��ال بعد ضروری اس��ت. زمانی که گیاهان چندس��اله را از نزدیک سطح زمین برش 
می دهید، بهترین زمان برای کاربرد مالچ اس��ت. مالچ می تواند ریش��ه ها و طوقه را از س��رمای 

زمستان محافظت کند.

91. چطور می توان برای گیاهان چندس�اله از قیم اس�تفاده کرد؟ بس�یاری از آنها تا 
ش�روع گل دهی خوب به نظر می رس�ند. اما پس از آن بدش�کل می ش�وند و روی هم 

می افتند.

اگر تعداد زیادی از گل های چندس��اله تان باریک و بلند ش��ده اند، ممکن است نشان دهنده این 
باش��د که در محلی س��ایه کاشته شده اند و یا کود نیتروژنه زیادی دریافت کرده اند. هر دو مورد 
س��بب رش��د باریک و بلند در چندساله ها می ش��ود. درصورتی که باغتان سایه است، استفاده از 
کودی با مقدار نیتروژن کمتر و یا کاربرد گیاهان مقاوم به س��ایه می تواند مشکل را کمتر کند. 
همچنی��ن می توانید از انواع پاکوتاه برای به حداقل رس��اندن نیاز به قیم گذاری اس��تفاده کنید. 
درصورتی که اس��تفاده از قیم ضرورت داشته باشد، آن را در اوایل فصل در محل موردنظر قرار 
دهید. با ش��روع رش��د جدید، گیاه در اطراف قیم رشد می کند و آن را می پوشاند. انواع مختلفی 
از قیم ها وجود دارد. قیم های منفرد برای گیاهانی با س��اقه های طویل و گل های سنگین مثل 
زبان درقفا، کوکب و سوس��ن ها مناسب هستند. همزمان که ساقه بلند می شود، ساقه گل دهنده 
را به قیم گره بزنید. مطمئن ش��وید که گره به اندازه کافی ش��ل بسته شده است، به طوری که 
س��اقه بتواند کمی حرکت داشته باش��د. می توانید از طناب های نرم باغبانی نیز استفاده کنید و 
ب��ا ایجاد حلقه هایی، س��اقه و قی��م را به هم وصل کنید. ترکه های حاص��ل از هرس درختان و 
درختچه ها نیز می تواند به عنوان قیم مورد اس��تفاده قرار گیرد. آنها را می توانید در داخل زمین 
یا کنار کپه گیاهی قرار دهید. در کپه های بزرگ ممکن اس��ت الزم باشد که قیم ها را در مرکز 
ق��رار دهی��د. قیم ها را باید  تا  س��انتی متر کوتاه تر از ارتف��اع گیاهان بالغ درنظر گرفت 
بنابراین قیم کاماًل در میان گیاه مخفی می ش��ود. ش��ما همچنین می توانید با استفاده از چوب 
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و طناب، اس��کلتی برای نگهداری گیاهان بسازید. طناب ها را از یک قیم به قیم مقابل متصل 
کنید تا تمام قیم ها به وس��یله طناب به صورت یک ش��بکه شطرنجی به هم متصل شوند. آنها را 
قب��ل از این که گیاه به اطراف پخش ش��ود در محل موردنظر ق��رار دهید. ارتفاع آن را کوتاه تر 
از گیاه بالغ درنظر بگیرید. بعضی از چندس��اله ها مثل صدتومانی را می توان به وسیله حلقه های 

فلزی مدور تحت حمایت قرار داد.

92. من گل ها را دوست دارم، اما نمی توانم وقت زیادی را به آبیاری، کوددهی و هرس 
آنه�ا اختصاص دهم. برای داش�تن باغچه ای زیبا با حداقل مراقبت چه پیش�نهادی 

دارید؟

این آرزوی بسیاری از افراد است که باغ یا باغچه ای زیبا و رنگارنگ داشته باشند که هر سال 
باقی بماند و به مراقبت کمی نیاز داش��ته باش��د و با کم توجهی ازبین نرود. در زیر نکاتی برای 

حفظ باغ ذکر شده است:
• تمام گیاهانی که نام برده می ش��وند در مکان آفتابی و در خاکی با زهکش مناس��ب رشد 	

می کنند. برای اجتناب از انجام عملیات حذف علف های هرز از مالچ آلی استفاده کنید.
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)Agastache foeniculum( آنیس هیسوپ- گل مکزیکی- آق اوستا -
گیاهی چندس��اله، بومی آمریکای ش��مالی و مقاوم به خشکی و گرماست. این گیاه خوشه ای از 
گل های آبی- بنفش از اواسط تابستان تا زمان یخبندان تولید می کند. این گیاه به واسطه بوی 
خوش گل و برگ آن مورد توجه کاش��فان قاره آمریکا قرار گرفت و پس از آن به اروپا معرفی 
ش��د و اکنون در صنایع دارویی، غذایی و نوشابه س��ازی کاربرد وس��یعی دارد. این گل در فلور 

کش��ور ما وجود نداش��ته و توس��ط دکتر امیدبیگی به ایران آورده شد و نام گل مکزیکی یا آق 
اوس��تا برای آن انتخاب شده است. بذرهای آن، از قوه رویشی مناسبی برخوردارند و در شرایط 
- روز پس از کاش��ت سبز می شوند. رش��د اولیه گیاه بسیار کند است. از زمان  مناس��ب 
- روز طول می کشد. حداکثر اوج دوره گلدهی آن یک ماه است.  کاشت تا زمان گلدهی 
اگر چه دوره گلدهی از اواس��ط تابستان تا فرا رسیدن س��رما ادامه پیدا می کند. در فصل سرما 
درحالی که ریشه زنده است و فعالیت خفیفی دارد، اندام های هوایی براثر سرما خشک می شود. 
اگر برداشت بذور رسیده با تأخیر انجام شود بذور از گیاه جدا شده و به اطراف پراکنده می شوند. 
در بعضی موارد عمر این گیاه به  س��ال می رس��د. آنیس هیسوپ گیاه مناسبی برای باغ های 
صخره ای اس��ت و به خاطر ارتفاع زیاد و رنگ زیبای گل ه��ا و برگ هایش از آن به عنوان گیاه 
پس زمینه در حاش��یه کاری ها استفاده می شود. در کش��ت مخلوط با دیگر گونه ها نظیر بنفشه، 
توت فرنگی وحش��ی، آنمون، گل آفتابگردان و ستاره ای منظره بدیعی را از لحاظ رنگ و بافت 
به وجود می آورد. اسانس آنیس هیسوپ در صنایع عطرسازی استفاده می شود و به واسطه شهد 

زیاد گل ها، در طی  هفته دوره گل دهی، زنبور عسل را به خودش جلب می کند.
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)Liatris spicata( ستاره درخشان -
در اواخ��ر تابس��تان نقطه ای ش��گفت انگیز به رن��گ بنفش در 
باغتان ایج��اد می کند که اغلب تا اوایل پاییز طول می کش��د. 
جزو چندس��اله های علفی اس��ت و در خاکی ب��ا زهکش خوب 
تا متوس��ط و محلی آفتابی به خوبی رشد می کند. به  خاک های 
ضعیف مقاوم اس��ت. گونه پاکوتاه آن Kobold است. آفت و 

بیماری خاصی ندارد.

)Campanula caratica( گل استکانی -
یک گیاه پوشش دهنده بس��یارخوب است که در طول تابستان 
گل های آبی تولید می کند. واریت��ه White clips گل های 
س��فید تولید می کند. جزو گیاهان چندساله با رشدی کند است. 
به س��رما مقاوم اس��ت. نیازمند محل های آفتابی و گرم است و 
خاک های آهکی را می پس��ندند. مراقبت س��االنه گل استکانی 
به این صورت است که در فصل پاییز قسمت های هوایی گیاه را 
قطع می کنند و روی زمین را با مقداری  کود دامی می پوشانند 

تا ریشه گیاه از سرما حفظ شود.

)Nepeta × faassenii( گل نپتون -
در اوایل تابس��تان ش��روع ب��ه گلدهی می کند و خوش��ه ای از 
گل های آبی تا آغاز پاییز تولید می کند. به خشکی مقاوم است 
و در خاک های خش��ک در نور کامل خورش��ید رش��د می یابد. 

برگ های این گیاه معطر است.

)Coreopsis verticillata( کورئوپسیس -
گل های��ی به رنگ زرد و ش��بیه گل مینا در اوایل تابس��تان ایجاد می کن��د. گل ها روی دمگل 
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طویلی ق��رار می گیرند و برای گل بریدنی مناس��ب هس��تند. 
درصورتی که بعد از گل دهی هرس ش��ود، دوب��اره گل خواهد 
داد. به س��رما مقاوم اس��ت و نیاز به نور کام��ل آفتاب و خاک 

زهکشی شده دارد.

)Hemerocallis( زنبق رشتی -
یک گیاه مناس��ب برای فضای باز است. برگ های آن فراوان، 
کش��یده و باریک هستند. ساقه گل دهنده باریک و به چتری از 
گل ختم می شود. دوام گل ها بیش از یک روز نمی باشد و شب 
ازبین می رود. به همین دلیل به آن سوس��ن یک روزه می گویند. 
اما غنچه های دیگر به جای آن باز می ش��وند. از اوایل تابستان 

تا پاییز گل دهی دارد.

)Corydalis lutea( بهارک -
جزو چندس��اله هایی اس��ت که گل دهی طوالنی دارد. گل های 
طالیی رنگ آن از بهار ش��روع می شود و تا یخبندان پاییز ادامه 
می یابد. در خاکی با زهکشی کامل در نور کامل تا سایه جزئی 

به خوبی رشد می کند. نیاز به مراقبت کمی دارد.

)Geranium Rozanne( شمعدانی -
یکی از بهترین ش��معدانی های چندساله است. مقاوم به کپک 
خاکس��تری، بالیت  باکتریایی و لکه برگی است. این شمعدانی 
مقاوم، برای چندین سال باقی می ماند، هر پاییز ازبین می رود، 
ولی در بهار س��ال بعد دوباره جوانه می زن��د و بزرگ تر و بهتر 

می شود. گل های آبی بنفش آن از بهار تا پاییز تداوم دارد.
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93. س�ه درخت گالبی در حیاط خانه مان داریم. چه ن�وع گل و یا چمنی را می توان 
در زیر سایه آنها کاشت؟

ش��ما گزینه های زیادی برای اس��تفاده دارید. البته کاش��ت چمن زیر درخت��ان انتخاب خوبی 
نیس��ت و معمواًل آنها در س��ایه خوب به نظر نخواهند رسید. شما می توانید از هوستا و سرخس 
اس��تفاده کنید و یا از گیاهان سایه دوست کمک بگیرید. ازجمله گیاهانی که گل های رنگارنگ 
و برگس��اره جالب توجه دارند می توان به المیوم، آجوگا و آس��تیبل اش��اره کرد. هنگام کاشت 
مراقب باش��ید که به ریش��ه های درختان صدمه نزنید و به خاک موجود الیه ای اضافه نکنید. 

حتی اضافه کردن  سانتی متر به خاک سبب خفگی ریشه می شود.

94. باغچه بزرگی از گیاهان چندساله سایه دوست دارم که توسط درختان کاج سایه 
ش�ده است. متأس�فانه کاج ها دچار مشکل ش�ده اند و باید حذف شوند. می ترسم با 
حذف درختان، گیاهانم در معرض نور کامل خورش�ید قرار گرفته و آس�یب ببینند. 

چطور می توان از آنها محافظت کرد؟

بهترین انتخاب، جابه جاکردن گیاهان چندساله به 
محلی سایه در باغچه است. کاشت درختان جدید، 
انتخاب دیگری است که می توانید انجام دهید. اما 
ب��ا توجه ب��ه این که باغچه تان بزرگ اس��ت خیلی 
طول می کشد تا درختان به اندازه کافی رشد کنند و 
سایه مورد نیاز برای گیاهان را تأمین کنند. ساختن 

آالچیق یا داربست و استفاده از پیچ ها برای ایجاد سایه در باغ  نیز گزینه مناسبی است.

95 . تصمیم گرفت�م اط�راف درختی که در حیاط دارم گل ب�کارم، خاک محل خیلی 
سخت و پر از ریشه است. به نظر شما باید چکار کنم؟

کاش��ت گیاهان در زیر درختان، همیش��ه مس��تلزم دقت بسیار بوده اس��ت. با توجه به این که 
ریش��ه های تغذیه کننده درختان در  س��انتی متری خاک قرار دارند، هرگونه فعالیتی در این 
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محدوده سبب صدمه زدن به ریشه ها می شود و حتی 
ممکن اس��ت درخت ازبین برود. بهتر است به جای 
کاشت در کل محدوده، قسمت هایی را برای کاشت 

انتخاب کنید که صدمه ریشه ها به حداقل برسد.

96. چه گیاه چندس�اله ای را در خاکی که به شدت مرطوب است، می توان کاشت؟ به 
من توصیه ش�د گل انگشتانه که گیاهی آب دوست است بکارم. من این کار را کردم، 

اما متأسفانه زود ازبین رفت.

گل انگش��تانه برای چنین محلی، انتخاب مناسبی 
نخواهد بود. اگرچه این گیاه رطوبت را دوست دارد، 
ولی به زهکش��ی مناس��ب نیز همانند سایر گیاهان 
چندساله احتیاج دارد. به جای گل انگشتانه می توانید از 
 ،)Lobelia cardinalis( گیاهانی مثل گل کاردینال
 زنب��ق ژاپن��ی )Iris sibirica( و زنب��ق س��یبری
)Iris sibirica( استفاده کنید. برای افزایش زهکشی 

می توانید گیاهان را بر روی بسترهای برآمده یا پشته ها بکارید. اگر خاک را کمی باالتر از سطح 
زمین باال بیاورید، زهکشی بهبود خواهد یافت.                 

97. در هنگام کاشت فاصله بین گیاهان چندساله را چقدر باید درنظر گرفت؟

دانس��تن فاصله مناس��ب جهت کاشت گیاهان چندساله نکته مهمی اس��ت.  گیاهان چندساله 
رن��گ و جذابیت را هر س��ال به باغ ش��ما می آورند 
و درصورت عدم دقت در کاش��ت صحیح، هزینه و 
تالش شما در آینده بدون نتیجه خواهد بود. کاشت 
نزدیک به هم، باغی متراکم و پر از گیاه ایجاد می کند 
و ممکن اس��ت الزم باشد شما گیاهان را به سرعت 
تقسیم کنید. همچنین کاشت متراکم، گیاهان را به 
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بیماری های قارچی حساس می کند زیرا تهویه بین گیاهان به خوبی صورت نمی گیرد. بسیاری 
از گیاهان چندساله را بهتر است بعد از  تا  سال تقسیم کرد. طبق یک قانون کلی فاصله بین 
گیاهان چندس��اله کوچک را  تا  سانتی متر، گیاهان چندساله بلند را  تا  سانتی متر 

و گیاهان چندساله خیلی بزرگ و بلند را  تا  سانتی متر از هم در نظر بگیرید.

98. در حیاط مان یک  پرنده بهشتی دارم که باز شدن گل هایش به آهستگی صورت 
می گیرد. آیا این طبیعی است؟ لطفًا در مورد نگهداری این گیاه زیبا من را راهنمایی 

کنید.

گل های پرنده بهشتی خیلی آهسته باز می شوند، اما زمانی که شکوفا می شوند، بیش از دو هفته 
دوام خواهند داش��ت. نام علمی پرنده بهش��تی Strelitzia reginae و بومی جنوب آفریقاست. 
در مناطقی که س��رمای زمستان درحدی نیس��ت که باعث ازبین رفتن گیاه شود، در نور کامل 
سانتی متر هم می رسد. اغلب  یا کمی س��ایه به خوبی رش��د می کند و ارتفاع آن به بیش از 

ب��ه مراقبت چندانی نیاز ن��دارد. به صورت یک توده 
پرپشت رش��د می کند و در سال های بعد  در اوایل 
تابس��تان تعداد زیادی گل تولید می کند. می توانید 
در بهار و اواخر تابس��تان گی��اه را تغذیه کنید. تنها 
مش��کل این گیاه این اس��ت که تقس��یم کردن آن 

مشکل است.

99. چگونه می توان گل های تاج الملوک را به محل دیگری انتقال داد؟

ب��رای موفقی��ت در انتق��ال این گیاه تا جایی که ام��کان دارد گیاه را با حجم وس��یعی از خاک 
اطرافش جابه جا کنید. بهترین زمان انتقال آن زمانی اس��ت که گیاه در حالت نیمه خواب است، 
یعنی در اوایل بهار. گیاه را در همان عمقی که قباًل در خاک بوده اس��ت، بکارید. س��پس آن را 
آبیاری کرده و در طول فصل رش��د آبیاری منظم را ادامه دهید. استفاده از مالچ به ضخامت  
س��انتی متر روی خاک بعد از آبیاری می تواند در حفظ رطوبت و جلوگیری از رقابت علف های 
هرز، مفید و مؤثر باشد. راه حل دیگر جمع آوری بذرهای رسیده بعد از گلدهی است. بذرها را در 
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محل موردنظر بپاشید. بسیاری از گیاهان به آسانی 
ازطریق بذر رش��د می کنند. درصورتی که فقط یک 
نوع زبان درقفا داش��ته باش��ید، گیاه��ان حاصل از 
بذر ش��بیه والدین خود هس��تند. ولی درصورتی که 
چند نوع تاج الملوک داش��ته باشید، گیاهان هیبرید 

به دست خواهند آمد.

100. چند عدد کورئوپس�یس 5 س�اله دارم. متأس�فانه دوتا از آنها بهار امسال ازبین 
رفتن�د. آی�ا می توانم به جای آنها کورئوپس�یس جدی�د جایگزین کنم ی�ا باید گیاه 

دیگری بکارم؟

ازبین رفت��ن کورئوپس��یس بع��د از چند س��ال در 
ب��اغ اتفاقی معمول اس��ت، زی��را این گی��اه جزو 
چندساله هایی با عمر طوالنی نیست. درصورتی که 
شما نشانه هایی از بیماری مشاهده نکردید، کاشتن 
انواع جدید کورئوپس��یس اشکالی ندارد. انواع گل 
درشت آن سریع تر از انواع گل ریز ازبین می روند.

101. چ�ه آفتی زنبق رش�تی را تهدی�د می کند؟ تعدادی از آنها از قس�مت پایه زرد 
شده اند. یکی از آنها تغییرشکل داده است. به نظر شما آنها چه مشکلی دارند؟

به طورکلی، زنبق رشتی تعداد محدودی آفت دارد، 
اما یک نوع ش��ته می تواند برگ ها را پیچیده، زرد 
و کج و کوله کند. درصورتی که ش��ته وجود داش��ته 
باش��د، ش��ما می توانید م��اده چس��بنده و براقی را 
روی برگ ها مش��اهده کنید. حشرات به رنگ زرد، 
قهوه ای یا س��بز و با چش��م غیرمسلح قابل دیدن 
هستند. آنها معمواًل در خوشه گل و یا نزدیک پایه 
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برگ یافت می ش��وند. شته را می توانید با استفاده از محلول های صابونی کنترل کنید. برگساره 
زنبق رش��تی همچنین می تواند در اثر لکه برگی زرد و یا راه راه شود. این بیماری اول به صورت 
لکه روی برگ ها ش��روع می ش��ود و به تدریج رنگ برگ ها کاماًل زرد می شود. این حالت اغلب 
در هوای گرم و مرطوب ش��دت می یابد. همچنین آبیاری بیش ازحد نیز سبب بروز این مشکل 

می گردد. 
      ب��رای مقابل��ه ب��ا لکه برگی، می توانی��د گیاهان را با قارچکش هایی ک��ه محتوی مس یا 
س��ولفات مس است، اسپری کنید. این کار را هر هفته در طول دوره های گرم و مرطوب تکرار 
کنید. مش��کل دیگری که این گیاه را تحت تأثیر قرار می دهد زنگ است. این بیماری قارچی، 
تاول های زرد و یا نارنجی روی برگس��اره تولید می کند و می تواند سبب مرگ سریع گیاه شود. 
کنترل بیماری زنگ مش��کل است. درصورتی که ارقام شما حساس هستند بهتر است آنها را با 

ارقام مقاوم جایگزین کنید. 

102. آی�ا هیبریدهای زنبق رش�تی توس�ط بذر تکثیر می ش�وند؟ من تع�دادی بذر 
جمع آوری کرده ام. آیا کاشتن آنها کار بیهوده ای است؟

هزاران هیبرید زنبق رش��تی وجود دارند، اما متأس��فانه هیچ کدام از آنها از طریق کاشت بذر با 
موفقیت تکثیر نمی شوند. معمواًل بذرهایی که از گیاهان هیبرید به دست می آیند، پس از کاشت 
تولید گیاهان ضعیف و نامرغوب می کنند. با توجه به این که زنبق رشتی خیلی راحت از طریق 

تقسیم ریشه های فیبری تکثیر می شود، پیشنهاد می شود که از این روش استفاده کنید.

103. پاییز گذشته چند عدد زنبق رشتی را از 
خزانه ای محلی خریداری کرده و کاش�تم. من 
آنها را با برگ ها و شاخه های صنوبر در آذرماه 
پوشاندم. زمانی که در بهار مالچ ها را برداشتم 
متوجه شدم تعدادی، دچار پوسیدگی شده اند 
و ازبین رفته اند. چطور می توانم امسال از این 

پیشامد جلوگیری کنم؟
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زنبق رشتی تا حدودی به سرما مقاوم است. الزم نیست که با مالچ پوشانده شود. مالچ سنگین 
در زمستان رطوبت را نگه می دارد و پوسیدگی را تسریع می کند. شما می توانید در اطراف گیاه 

از مالچ سبکی استفاده کنید. الزم نیست تمام گیاه را بپوشانید.

104. م�ن تصمیم دارم حجم وس�یعی از زنبق رش�تی را جابه جا کن�م. بهترین زمان 
تقسیم زنبق رشتی و سایر چندساله ها چه موقع است؟

زنبق رشتی گیاهی فوق العاده برای هر باغی است. 
اما برای نتیجه بهتر باید به طور منظم تقسیم شود. 
درصورت عدم تقس��یم بعد از گذشت سه سال و یا 
بیش��تر، گیاه حجم وسیعی برگ و گل های اندکی 
تولی��د می کند. گیاه را می توان در اوایل بهار، اواخر 
تابس��تان یا اوایل پاییز تقس��یم کرد. البته بهترین 
زمان در اواخر تابس��تان بعد از پایان حداکثر زمان 

گل دهی است. 
      ب��ا ای��ن کار ع��الوه  بر  این ک��ه یک فصل کامل گل دهی را از دس��ت نمی دهی��د، گیاه نیز 
فرصت کافی در اختیار دارد که قبل از زمس��تان، سیس��تم ریشه ای جدید و پرقدرتی را مستقر 
نماید. تش��خیص زمان تقس��یم گیاه با مش��اهده تعداد گل های کمتر و کوچک تر و رشد انبوه 
امکان پذیر است. به عنوان یک قانون، گیاهان چندساله را باید زمانی که گل ندارند تقسیم کرد، 
چندساله هایی که در اواسط تابستان گل می دهند باید در اوایل بهار زمانی که    سانتی متر 
طول دارند تقس��یم شوند. تقس��یم گیاه در پاییز باید در اواخر شهریور و مهرماه انجام شود. که 
گیاه در حالت نیمه رکود قرار دارد و دما در حال کاهش اس��ت، می توانید با اس��تفاده از یک بیل 

توده گیاه را از خاک درآورده و به وسیله یک چاقوی تیز آن را تقسیم کنید. 
      درصورتی که نمی خواهید کل توده کامل را تقس��یم کنید حاش��یه توده را با استفاده از بیل 

و یا بیلچه تقسیم نمایید.

105. آیا گل انگشتانه بعد از گلدهی از بین می رود؟

بس��تگی به نوع گیاه دارد. بس��یاری از آنها )Digitalis purpurea( دوساله هستند و در سال 
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اول فق��ط برگ تولید می کنند و س��ال دوم 
گل می دهن��د و بعد از گل ده��ی نیز ازبین 
می روند. تعدادی از آنها چندس��اله هس��تند 
و   Digitalis × mertonensis  : مانن��د 

.Digitalis grandi�oras

106. من عاش�ق ژربرا هس�تم. چند عدد ژربرا داشتم که س�ال گذشته خشک شد. 
امس�ال تع�دادی ژربرا خری�دم و در مح�ل دیگری کاش�تم.  یکی از آنه�ا در حال 
خشک ش�دن است و به نظر می رسد بقیه هم دارند خشک می شوند. آب وهوا در این 
محل بیش�تر سرد است و در بهار بین 3 تا 7 روز بارندگی داریم. آیا می توانید به من 

کمک کنید؟

ژربرا به پوس��یدگی طوقه گیاه حس��اس است. بعضی از قارچ ها به ریشه و ساقه صدمه می زنند 
و گی��اه را پژمرده می کنند. در رطوبت زیاد این قارچ ها به آس��انی انتش��ار می یابند. تنها راه حل 
کاشت گیاهان در خاک جدید است. ژربرا خاک مرطوب را ترجیح می دهد، به شرطی که زهکش 
خوب داش��ته باشد و همیشه نمناک و مرطوب نباشد. آب وهوای بارانی در بهار مشکالت گیاه 

را شدیدتر می کند. ژربرا دماهای 
خنک را ترجی��ح می دهد. ژربرا 
را می توانید در نقطه ای روش��ن 
که در س��اعات گ��رم روز از نور 
قرار  می شود  محافظت  خورشید 
دهید. ژربرا به رطوبت بیش ازحد 
حساس است. مراقب باشید و از 
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آبی��اری بیش ازح��د آن اجتناب کنید. بهتر اس��ت که گیاه را در خاک ش��نی و با زهکش خوب 
بکارید. اگر خاک دارای بافت رسی است قبل از کاشت به خاک مقداری ماده آلی اضافه کنید.

107. من یک ختمی مقاوم دارم که در خاکی ش�نی رشد کرده است. آیا می توان آن 
را به جایی که فقط آفتاب بعدازظهر را دریافت می کند، انتقال داد؟

ختمی برای رشدکردن و خوب گل دادن نیاز به محلی دارد که آفتاب کامل دریافت کند. محلی 
س��اعت نور مستقیم خورش��ید در روز دریافت کند، بهترین است. اگر ختمی  تا  که حداقل 

را درمحلی قرار دهید که فقط نصف روز نور خورش��ید 
دریافت کند، ممکن اس��ت گل های اندکی تولید نماید 
و ی��ا گل هایش در اواخر فصل پدیدار ش��وند. عالوه بر 
نور کامل خورش��ید، این گیاه خاک غنی و زهکش دار 
را ترجیح می دهد. با توجه به این که خاک ش��نی است 
باید به آن مقدار قابل توجهی کمپوس��ت یا کود کاماًل 

پوسیده اضافه کنید.

108. گل ختمی ام با گردی نارنجی رنگ پوش�انده شده اس�ت، مشکل چیست وبرای 
بهبود گیاه چکار باید کرد؟

به نظر می رس��د گیاه ش��ما دچار زنگ ش��ده اس��ت؛ 
یک بیماری قارچی و با انتش��ار وس��یع در گل ختمی 
)Alcea(. اس��پورهای قارچ می توانند ازطریق پاشش 
آب یا جریان هوا منتشر شوند. بهتر است فقط در اوایل 
روز گیاه را آبیاری کنید و اجازه دهید که برگساره گیاه 
در طول شب خشک باقی بماند. گیاهان آلوده را برای 
جلوگیری از انتشار  حذف نمایید. اسپری قارچ کش نیز 

می تواند سودمند باشد.
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109. س�ال گذش�ته من تعدادی گل ختمی کاش�تم. آنها تعداد زیادی برگ و ارتفاعی 
معادل 30 تا 35 سانتی متر دارند. آیا آنها امسال گل می دهند؟

به دلیل دوساله بودن گل ختمی، گیاه در سال اول بخش رویشی یعنی برگ ها را توسعه می دهد. 
امسال ختمی شما به گل می رود و در پایان فصل رشد ازبین می رود. برای تکثیر آن می توانید 

بذرهای رسیده را در پاییز جمع آوری و کشت کنید.

110. راز پرورش هوستا چیست؟ گیاهان من همیشه از گیاهان همسایه مان نحیف تر 
به نظر می رسند! چه کاری برای آنها باید انجام دهم؟

هر گیاهی ش��رایط خاص خودش را دارد. برای جزئیات پرورش هوس��تا نکات ذیل را مدنظر 
داشته باشید:

- هوس��تا از گیاهان کف جنگل اس��ت و عاش��ق نور 
فیلترشده اس��ت. رقم های آن در رنگ های مختلف 
از آبی تا س��بز و طالیی و سفید در دسترس هستند. 
به طورکلی هرچه هوستا تیره تر باشد، سایه دوست تر 
اس��ت. هوس��تاهای س��بز و طالیی به نور مقاومند. 
اما تقریب��ًا همه آفتاب داغ بعدازظهر یا اواس��ط روز 
را دوست ندارند. بس��یاری از هوستاها در دو ساعت 

آفتاب صبحگاهی در هر روز به ش��رطی که خاک مرطوب باش��د، قادر به رش��دند. بسیاری 
از رقم های س��بزرنگ  نیز در آفتاب کامل درصورتی که آب کافی دریافت کنند، بس��یار زیبا 

می شوند. 
- خاک. برای فراهم کردن شرایطی مشابه شرایط کف جنگل که هوستا آن را ترجیح می دهد، 
مطمئ��ن ش��وید که خاک مواد آلی زیادی دارد که می توان��د رطوبت را نگه دارد و همچنین 
اجازه دهد که هوا به ریش��ه ها نیز برسد. بهتر اس��ت از کود کاماًل پوسیده، پیت اسفاگنوم و 
کمپوس��ت در بستر کاشت اس��تفاده کنید. همچنین می توانید یک کود کامل  را 

به کار ببرید.
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- آفات. جذابیت بس��تر کاش��ت هوستا برای حلزون ها و لیس��ک ها مثل جذابیت یک میز پر از 
غذاهای خوش��مزه، برای ماست. زمانی که حفره های بزرگ همراه با ردپایی لزج و درخشان 
در هوستا مشاهده کردید مطمئن باشید که حلزون ها مشغول فعالیت شبانه هستند. می توانید 

از طعمه استفاده کنید تا جمعیت  آنها، کاهش یابد.

111.  من تعدادی هوس�تای بزرگ، زیبا و رنگارن�گ را از منزل قبلی، به منزل جدیدم 
انتقال دادم. تعدادی از آنها را در سایه کامل کاشتم و تعدادی را در آفتاب جزئی، آنها 
ابتدا عالی به نظر می رس�یدند، اما اآلن به تدریج زرد و بیرنگ شده اند. لطفاً راهنمایی 

کنید.

علت آن می تواند صدمه به گیاه در طول انتقال باش��د، یا این که آنها بعد از انتقال خیلی کم یا 
خیلی زیاد آب دریافت کرده اند. هرگونه فعالیتی که به سیس��تم ریش��ه صدمه وارد کند، باعث 
زردشدن برگ ها می شود. همچنین درصورتی که گیاهان خیلی عمیق کاشته شده باشند به ویژه 
در خاک های رس��ی، به شدت آسیب می بینند. زیرا کمبود اکسیژن به ریشه ها صدمه می رساند. 
آیا از کود اس��تفاده کرده اید؟ اس��تفاده از کود زیاد مخصوصًا، بعد از انتقال می تواند باعث زردی 

و یا قهوه ای شدن برگ ها شود. 
     نکته دیگر اینکه هوس��تاها اغلب در پایان فصل زرد می ش��وند و در سال بعد به حالت اولیه 

خود برمی گردند. 
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112. من یک هوستای زیبا و بزرگ دارم که شروع به جوانه زدن از داخل خاک کرده 
است. به من گفته اند که آن را تقسیم کنم. ولی نمی دانم بهترین زمان تقسیم آن چه 

موقع است و چگونه می توان بدون صدمه به گیاه آن را تقسیم کرد؟

شما می توانید تقریبًا در هر زمانی هوستا را تقسیم کنید. 
اگر هوس��تا بیش از فضایی که برای��ش درنظر گرفتید، 
رشد کرده است و یا قصد دارید آن را به مکان دیگری 
منتق��ل کنید یا این که می خواهید بخش��ی از گیاه را به 
کسی بدهید می توانید آن را تقسیم کنید. بهترین زمان 
برای تقسیم گیاه اوایل بهار است. گیاه را از خاک خارج 
کنید و با یک چاقوی تیز آن را به چند بخش تقس��یم 

نمایید. مطمئن ش��وید که تمام قسمت ها دارای ریشه، ساقه و جوانه های سالم هستند. گیاهان 
تازه کاشته شده را آبیاری کنید تا کاماًل استقرار یابند. قراردادن یک الیه مالچ روی سطح خاک 

به حفظ رطوبت کمک خواهد کرد.

113. س�ال گذش�ته تعدادی هوس�تا خریدم. نوع رنگارنگ آن بزرگ شده است، اما 
نوعی که دارای برگ های آبی است، هنوز کوچک مانده است. آیا برای تقسیم کردن 

آنها باید تا سال بعد منتظر بمانم؟ بهترین زمان برای این کار چه موقع است؟

ش��ما می توانید هوس��تا را در هر زمانی تقس��یم کنید اما بهترین زمان برای این کار اوایل بهار 
اس��ت. در اواخر تابس��تان و  هفته قبل از وقوع یخبندان هم می توانید گیاه را تقس��یم نمایید. 
بهتر اس��ت منتظر بمانید تا گیاهان حداقل  ساله شوند. اما اگر برای به دست آوردن گیاهان 
بیشتر خیلی عجله دارید، بعد از اولین سال که آنها را کاشتید، می توانید  گیاهان را تقسیم کنید. 
اطراف توده گیاه را حفر کنید س��پس گیاه را از خاک خارج کنید. خاک را به آرامی از ریشه جدا 
کنید تا بتوانید ریش��ه ها را ببینید. با اس��تفاده از چاقوی تیز آن را به چند قس��مت تقسیم کنید. 
سعی کنید هر بخش به اندازه کافی برگ و ریشه داشته باشد. بعداز تقسیم کردن بالفاصله آنها 

را کاشته و مرطوب نگه دارید.
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114. آیا بعضی از انواع هوستا بهتر از دیگران آفتاب را تحمل می کنند؟

اگرچه هوستا سایه را ترجیح می دهد، بعضی از انواع آن 
به نور خورشید مقاومت بیشتری دارند. طبق یک قانون 
کلی، انواعی با برگ های زرد می توانند نور بیشتری را 

تحمل کنند. بسیاری از انواع هوستا با برگ های آبی به 
هیچ وجه  قادر به تحمل نور مستقیم خورشید نیستند. 
همچنین هرچه مواد آلی خاک بیش��تر باشد هوستا نور 
بیشتری را می تواند تحمل کند. رطوبت بیشتر و ثابت 

هوستا را به نور خورشید مقاوم تر می کند.

115. هر چندوقت یک بار باید اسطوخودوس را هرس کرد؟ من تعدادی اسطوخودوس 

دارم، آنها مشکل خاصی ندارند. دربهار آنها را هرس کردم. آیا برای نگهداشتن آنها 

در شرایط بهینه، باید همین کار را ادامه داد؟

اسطوخودوس را می توان در سال دوبار هرس کرد. در 
بهار آن را به اندازه نصف ارتفاعش هرس کنید. این کار 
سبب پرپشت ش��دن گیاه و حذف بخش های مرده بعد 
از س��رمای زمستان نیز می شود. اسطوخودوس گیاهی 
چندس��اله و علفی نیس��ت، بلکه چوبی و همیشه س��بز 
اس��ت. بس��یاری از جوانه ه��ای آن ه��ر پایی��ز روی 
ش��اخه های چوبی جوان برای تشکیل گل درسال بعد 
ش��کل می گیرند. بنابراین از قطع س��اقه از روی خاک 

خ��ودداری کنید. بعد از اتمام گل دهی در تی��ر و مرداد آن را هرس کنید. گل های ازبین رفته را 
حذف نمایید. هرس و پیرایش به رشد دوباره آن کمک می کند.
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116. لوپن های�ی که کاش�ته بودم در س�ال اول و دوم خوب بودن�د ، ولی االن درحال 
از بین رفتن هستند. مشکل آنها چیست؟

متأسفانه لوپن ها )Lupinus( جزو گیاهان چندساله با عمر طوالنی نیستند. بسیاری از گیاهان 
فق��ط ب��رای چند فصل خوب و جذاب هس��تند و بعد از آن پیر می ش��وند و نمی توانند به خوبی 

جلوه نمای��ی کنند. برای داش��تن لوپن های زیبا 
بهتر است هر س��ال گیاهان جدید یا بذر آنها را 
بکارید. دراین حالت شما همیشه گیاهان جدیدی 
خواهید داشت که جایگزین انواع مسن می شوند. 
به یاد داشته باشید که لوپن اقلیم خنک را ترجیح 
می دهد. اگر تابس��تان در جایی که شما زندگی 
می کنید، خیلی گرم اس��ت، ممکن است نتوانید 

لوپن را به خوبی پرورش دهید.

117. چگونه می توان گل های صدتومانی را با موفقیت جابه جا کرد؟

جابه جای��ی را حتمًا در پایی��ز،  زمانی که گیاه در 
حالت رکود است انجام دهید، نه در بهار که گیاه 
برای شکوفاش��دن آماده می شود. در اوایل پاییز 
یک نقط��ه آفتابی که حداقل  س��اعت در هر 
روز آفتاب دریافت می کند، درنظر بگیرید. خاک 
را تا عمق  س��انتی متری با کود پوس��یده و یا 
کمپوس��ت مخلوط کنید. گیاه را با دقت از خاک 

خارج نمایید، به طوری که صدمه نبینند. 
      برگ ها را حذف کنید. درصورتی که گیاه بزرگ و مسن است، بهتر است آن را تقسیم کنید. 
با احتیاط خاک اطراف ریشه های بزرگ را بشویید و بااستفاده از یک چاقوی تیز گیاه را تقسیم 
یا  جوانه یا س��اقه های سالم می باشد. صدتومانی  کنید. مطمئن ش��وید که هر بخش دارای 
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به تهویه هوا نیاز دارد. هر قسمت را طوری در حفره کاشت قرار دهید که بیش از  سانتی متر 
روی جوانه ها، خاک قرار نگیرد. درصورتی که صدتومانی خیلی عمیق کاشته شود، ممکن است 
گل ندهد. در این حالت صدتومانی دچار اختالل شده و ممکن است تا چندین سال بعد از انتقال 

به گل نرود، مخصوصًا درصورتی که گیاه مسن باشد. 
      درص��ورت ع��دم وج��ود بارندگی گیاهان را ه��ر هفته آبیاری کنید ت��ا زمانی که زمین یخ 
بزند. س��پس می توانید در زمس��تان برای جلوگیری از یخ زدن و انقباض و انبساط خاک از مالچ 
به ضخامت  س��انتی متر استفاده کنید. درصورتی که مجبور به جابه جایی صدتومانی در بهار و 
تابس��تان هس��تید، با دقت گیاه را از خاک خارج کنید و سعی کنید تا جایی که امکان دارد توپ 
ریشه دست نخورده باقی بماند. برای این منظور، حفره ای عمیق و پهن ایجاد کنید، سپس گیاه 
را به س��رعت به محل جدید انتقال دهید. در آن محل گیاه را خیلی عمیق تر از زمانی که قباًل 

در خاک بوده است نکارید.

118. جوانه های گل صدتومانی ام امس�ال بهار قهوه ای شدند و شکوفا نشدند. به نظر 
شما مشکل در چیست؟

قهوه ای شدن و بازنشدن جوانه های صدتومانی از عالئم یک بیماری است که بوتریتیس نامیده 
می ش��ود. این بیماری قارچی در شرایط خنک و مرطوب به وقوع می پیوندد. در این شرایط باید 
تهویه را اطراف گیاه افزایش داد تا آنها به سرعت خشک شوند. گیاهان را به اندازه کافی دور از 

هم بکارید تا هوا بین آنها جریان یابد. 
      از مرطوب ک��ردن برگ ه��ا و جوانه گل خودداری کنی��د. درختان و درختچه های اطراف را 
هرس کرده تا میزان نور خورشید افزایش یابد و باد بین گیاهان جریان پیدا کند. محلول پاشی 

با یک قارچکش نیز از توسعه بیماری جلوگیری می کند.

119. من گل های ش�اخه بریده صدتومانی را دوست دارم. ولی اغلب آنها پر از مورچه 
هستند. چطور می توان آنها را بدون مورچه به درون خانه آورد؟

بهترین کار این اس��ت ک��ه با یک قلم مو مورچه ه��ا را بیندازید یا با مالیم��ت آنها را بتکانید. 
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یا این که زمان��ی که هنوز غنچه ها باز نش��ده اند آنها را 
بچینید. ممکن اس��ت ش��ما شنیده باش��ید که مورچه ها 
نقش مهمی در شکوفایی صدتومانی دارند. اما این یک 

داستان واقعی نیست.

120. من شنیده ام که گل صدتومانی برای شکوفایی به مورچه ها نیاز دارد. ولی هیچ 
مورچه ای روی جوانه ها ندیده ام. چگونه می توان گیاه را وادار به گلدهی کرد؟

نگران نباش��ید. برای تولید گل، صدتومانی به مورچه ها 
نی��از ن��دارد. مورچه ها اغل��ب در به��ار روی جوانه های 
صدتومان��ی جمع می ش��وند ت��ا نکتار ش��یرینی که در 
س��طح خارجی جوانه ها تولید می ش��ود را برداشت کنند. 

صدتومانی بدون وجود مورچه نیز گل خواهد داد!

121. گل های صدتومانی 10 ساله ام گل نمی دهند. مشکل چیست؟

صدتومانی به جابه جاش��دن ریش��ه ها حس��اس اس��ت و اغلب در س��ال اول بعد از انتقال گل 
نمی دهد. اما گل های ده س��اله ش��ما مطمئنًا باید به گل 
بروند. دالی��ل ذیل را می توان در م��ورد عدم گل دهی 

صدتومانی عنوان کرد:
- نور ناکافی: صدتومانی برای رش��د و شکوفایی نیاز به 
نور کامل خورش��ید دارد. درصورتی که گیاه کمتر از  
ساعت نور مستقیم خورشید دریافت می کند، آن را به 

نقطه ای آفتابی تر انتقال دهید.  
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- خاک س��نگین: صدتومانی به خاکی با زهکش خوب نی��از دارد. درصورتی که خاک به خوبی 
زهکشی نمی شود به آن مواد آلی از قبیل کمپوست اضافه کنید تا زهکشی بهتر انجام شود.
- کاش��ت عمیق: درصورتی که صدتومانی خیلی عمیق کاش��ته شود، جوانه های طوقه گیاه نور 
تا  سانتی متر زیر سطح خاک قرار گیرند. کافی دریافت نمی کنند. جوانه ها نباید بیش از 

122. بهترین زمان انتقال سدوم چه وقت است؟

سدوم ها گیاهان سخت و پرطاقتی هستند. بهترین دوره 
انتقال آنها روزهای خنک بهار یا پاییز اس��ت، اما آنها را 
در تابس��تان هم می ش��ود انتقال داد. بهار بهترین زمان 
انتقال بسیاری از گیاهان است زیرا فصل رشد، باززایی و 
استقرار آنهاست. سدوم های گوشتی را به راحتی می توان 
قلمه زد. من اغلب چندسانتی متر از انتهای ساقه را برش 

می زنم، برگ های پایینی آنها را قطع می کنم و به سادگی در محلی از باغ که می خواهم سدوم 
پرورش دهم، می کارم. درصورتی که خاک را کمی مرطوب و خیس نگهدارید، بعد از چندهفته 

قلمه های سدوم ریشه دار می شوند و رشد می کنند.

123. من یک یوکای سه س�اله دارم که امس�ال و نه سال گذشته گل نداده است! لطفًا 
راهنمایی کنید.

� Yucca باشد. گیاهی با lamentosa به نظر می رس��د گیاه ش��ما
برگ های روزت و همیشه س��بز که در آب و هوایی با تابس��تان های 
طوالنی و گرم، پرورش می یابد و نور کامل خورش��ید و زهکش��ی 
مناس��ب و خاک نس��بتًا خش��ک را ترجیح می دهد. بعد از  سال 
خوش��ه ای از گل های سفید متمایل به کرم تولید می کند. بنابراین 
ب��رای گل دهی یوکا باید صبور باش��ید. بعد از گلدهی و میوه دهی، 
بخ��ش روزت ازبین  می رود و ش��اخه های جانبی تولید می کند. در 
واقع گیاهان جدیدی اطراف پایه مادری ایجاد می شود. وقتی گیاه 
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شما گلدهی اش به اتمام رسید، می توانید شاخه گل دار را هرس کنید، یا این که آن را نگه داشته 
و از میوه های جذاب آن لذت ببرید.

124. من یک یوکا خریده ام. در دس�تورالعمل مراقبت از آن نوش�ته ش�ده است که 
خاک نسبتًا شنی و با زهکش خوب نیاز دارد. اگر در باغ محلی شنی برای کاشت آن 

پیدا نکنم چه کار باید کرد؟

یوکا، خاکی زهکش دار و خشک و نور کامل خورشید را می پسندد. درصورتی که خاک به خوبی 
زهکشی نشود، گیاه ممکن است دچار پوسیدگی ریشه شود. درصورتی که خاک باغ رسی است، 
بدانید یوکا گیاه مناس��بی برای ش��ما نیس��ت. به جای آن می توانید از گلدان استفاده کنید یا از 
بسترهای کشت باالآمده که از مخلوط خاکی با زهکش مناسب درست شده است، بهره گیرید. 
اگر خاک بافت متوسطی داشته باشد و درصورتی که گیاه را زیاد آبیاری نکنید، می توانید آن را 
پرورش دهید. کاش��ت یوکا در محل آفتاب رو و شیب های روبه جنوب می تواند به ایجاد شرایط 

خشک تر کمک کند.

125. تقس�یم بندی رزه�ا و نام ه�ای مختلف�ی که دارند برایم بس�یار جالب اس�ت: 
هیبریدچای، درختچه ای، مینیاتور و ...آنها چه فرق هایی با هم دارند؟

رزه��ا گل ه��ای پرطرفداری هس��تند. به نژادگران آنه��ا را برای قرن ها باهم تالق��ی داده اند و 
بهترین ها را انتخاب کرده اند. همان طورکه مش��اهده کرده اید، آنها ش��کل های متنوعی دارند. 
رزهای مینیاتور بیش از  تا  سانتی متر رشد نمی کنند.. رزهای باالرونده، ساقه های کمانی 
دارن��د که به طول  تا  متر می رس��ند. رزهای فلوریباندا، گل هایی با اندازه متوس��ط تولید 
می کنند. هیبریدهای چای جزو رزهای کالسیک شاخه بریده هستند. رزهای گراندیفلورا، شبیه 
هیبریدچای هس��تند ولی به صورت خوش��ه ای گل تولید می کنند. نوشته  شده که رزهای باغی 
قدیمی قبل از س��ال  زمانی که هیبریدچای معرفی ش��ده بود، توسعه پیدا کردند. رزهای 
درختچ��ه ای مدرن، ترکیب رزهای باغی قدیمی ب��ا انواع معطر با گل دهی متوالی و رنگ های 

متنوع هستند.
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126. رزها به چه مراقبت هایی نیاز دارند؟ من باغچه ای از رز دارم ولی نمی دانم از چه 
نوعی هستند؟

بدون ش��ناختن این که رزهای شما از چه 
نوعی هستند نمی توان مراقبت های خاص 
آنه��ا را ارائه داد. ام��ا توصیه های کلی در 

مورد رزها به شرح ذیل است: 
- شاخه های مرده یا درحال ازبین رفتن را در اوایل بهار هرس کنید.

- برای جلوگیری از رقابت با علف های هرز و حفظ رطوبت در س��طحی ثابت از مالچ اس��تفاده 
کنید.

- تاحد ممکن از آبیاری قطره ای به جای آبیاری بارانی استفاده کنید. چون درصورتی که برگ ها 
مرطوب بمانند، دچار بیماری می شوند. 

- به محض پژمرده ش��دن، گل های پژمرده را قطع کنید. این کار گیاه را وادار به تولید گل های 
بیشتری می کند.

- ازنظر وجود آفات گیاهان را بررسی کنید.

127. آیا می توانید اطالعاتی راجع به رزهای مقاوم به سایه بدهید؟ آیا 4 ساعت نور 
خورشید برای این گیاه و سایر گونه های مقاوم به سایه کافی است؟
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اگرچه بس��یاری از رزها به  س��اعت یا بیش��تر نور خورشید 
ساعت  برای پرورش یافتن نیاز دارند،  اما تعدادی از آنها در 
نور خورش��ید نیز گل می دهند و ب��ه بیماری های قارچی نیز 
مقاوم هس��تند. با این وجود، پرورش رزهای مقاوم به سایه در 
س��ایه می تواند تعداد گل های آنه��ا را کاهش دهد. رقم هایی 
که برگ های براق و چرمی دارند ممکن اس��ت به لکه سیاه و 
س��فیدک بهتر مقاومت نشان دهند. به دلیل این که اسپورهای 

قارچ نمی توانند روی س��طوح صیقلی و صاف برگ بمانند. مطمئن ش��وید رزهایی که در س��ایه 
کاشته شده اند گرمای کافی برای بازشدن کامل گلبرگ هایشان دریافت می کنند. رزهای مقاوم 
به س��ایه معمواًل  ت��ا  گلبرگ دارند. تعداد کمی رز با گلبرگ ه��ای بیش از  عدد در نور 
 Flower carpet و Rosa 'Zéphirine Drouhin کم قادر به شکوفایی خواهند بود. رزهای
به مقداری س��ایه مقاوم هستند. اما در نور کامل خورش��ید، بهتر گل می دهند و به بیماری نیز 
مقاوم تر هس��تند. Rosa glauca که از رزهای باغی قدیمی اس��ت نیز به س��ایه مقاوم اس��ت. 
این گونه بیش��تر به خاطر دارابودن برگ های خاکس��تری با ته رنگ بنفش و ساقه های قرمزش 
پرورش می یابد تا گل های صورتی  گلبرگی و میوه قرمز و درشتش که به صورت پراکنده در 

شرایط سایه تولید می شود.

128. چه نوع رزی برای پرورش در شرایط سایه مناسب است؟

بس��یاری از رزه��ا برای رش��د و ش��کوفه دهی 
موفقیت آمی��ز ب��ه ن��ور کام��ل خورش��ید نی��از 
دارن��د. اما تعدادی ب��ه نور کم تر نس��بتًا مقاوم 

موردنی��از،  ن��ور  مق��دار  حداق��ل  هس��تند. 
س��اعت ن��ور مس��تقیم خورش��ید در ه��ر روز 
اس��ت. درصورتی ک��ه ب��اغ کمتر از ای��ن مقدار 

 نور داش��ته باش��د، گیاه دیگری غیراز رز را انتخاب کنید. رزهای مقاوم به س��ایه هیبریدچای
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 Blue moon و   Christian Dior، Fred Edmunds، Garden party، Swarthmore  
 Rosa glauca، Rosa moyesii، Rosa alba هس��تند. س��ایر رزهای مقاوم به س��ایه ش��امل

Mundi، Rosa rugosa، Rosa rugosa rubra و .... می باشد.

129. رزهای Flower carpet برگ های بزرگ و درخشان و جوانه های زیادی داشتند. 
بع�د از گلدهی، من گل ه�ای پژمرده آنها را حذف کردم. درح�ال حاضر گیاهان من 
برگ های زرد و ضعیفی دارند و بدون گل هستند. تعدادی از پرورش دهندگان گل به 

من گفته اند که بار دیگر گلدهی اتفاق خواهد افتاد. آیا درست است؟

احتمال دارد پرورش دهندگان گل درس��ت گفته باش��ند. رزهای Flower carpet گلدهی شان 
یکدفعه متوقف می ش��ود و ممکن اس��ت برای هفته ها به گل نروند. بنابراین پیشنهاد می کنم 
که کاری انجام ندهید و منتظر بمانید که چه اتفاقی می افتد! موقعیت ش��ما می تواند س��المت 
رزهایتان را تحت تأثیر قرار دهد. درصورتی که شما در یک منطقه با زمستان های سرد زندگی 
می کنید، از کوددهی دیرهنگام در فصل رشد اجتناب کنید. کوددهی در پایان فصل، رشد جدید 
و حساس را تحریک می کند که به آسانی در اثر سرما آسیب می بیند. فرصتی برای مقاوم شدن 
رشد جدید، در پاییز باقی نمی ماند. بنابراین کوددهی رزها را  روز قبل از شروع یخبندان 

متوقف کنید.
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130. من س�ه بوته رز دارم. آنها فقط دوبار در بهار و تابس�تان گل می دهند. و گل های 
کمی تولید می کنند. چکار باید بکنم؟

آیا نوع رز را می شناسید؟ تعدادی از رزها به طور طبیعی در تمام فصول گل می دهند. درحالی که 
بعضی ه��ا فق��ط در بهار و اواخر تابس��تان گل دهی دارند. این رفتار طبیعی بس��یاری از رزهای 
درختچ��ه ای و قدیمی اس��ت. درحقیقت تع��دادی از رزهای قدیمی تنها یک بار در س��ال گل 
می دهند. آیا رزهای ش��ما در نور کامل خورش��ید و خاک غنی پ��رورش می یابند؟ اگر این طور 

نیست آنها به خوبی گل نمی دهند.

131. آی�ا می توان رزها را طوری نگهداری کرد که در قس�مت نزدیک به زمین بدون 
برگ و برهنه به نظر نرسند؟

بس��یاری از رزها به طور طبیعی برگ های زیرین خود را ازدست می دهند و معمواًل نمی توان از 
ریزش  برگ ها جلوگیری کرد. اما می توان گیاهانی کوتاه قد را دربین  رزها کاشت، به طوری که 
مثل یک دامن رزها را بپوش��انند. از گیاهانی که مناس��ب این کار هستند می توان موارد ذیل را 

.)Nepeta( علف گربه ،)Dianthus( قرنفل ،)Pelargonium( نام برد: شمعدانی یکساله

132. چگونه می توان زبان درقفا را با موفقیت پرورش داد؟

زبان درقف��ا را در خ��اک مرطوب با زهکش مناس��ب و غنی از مواد آلی بکارید. قبل از کاش��ت 
مخصوصًا درصورتی که  خاک رسی باشد به آن کمپوست، پیت ماس 
یا کود کاماًل پوس��یده اضافه کنید. نیاز گیاه به نور خورشید بستگی 
به این دارد که ش��ما آنها را در کجا پ��رورش می دهید. در مناطقی 
که تابس��تان های س��رد دارند، گیاه در نور کامل رش��د خواهد کرد. 
درمناطقی ک��ه تابس��تان های گرم تر دارند، گیاهان نور خورش��ید در 
صبح و اواخر بعدازظهر ترجیح می دهند،  اما در گرمای ش��دید ظهر 
بهتر است در سایه باشند. بسیاری از زبان درقفاها تابستان های گرم 
را دوست ندارند و در این مناطق عمر کوتاهی دارند. معمواًل آنها را 
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به صورت گیاهان یکساله در فصل سرد پرورش می دهند. زبان درقفا به خشکی مقاوم نیست و 
به آبیاری منظم نیاز دارد. پاشیدن مالچ روی سطح خاک رطوبت را حفظ و خاک را خنک نگه 
می دارد و تبخیر را کاهش می دهد. زبان درقفاهای بلند به قیم نیاز دارند مخصوصًا زمانی که در 
مناطق بادخیز کاشته شوند. قیم را باید نزدیک گیاه در داخل زمین قرار داد و ساقه را با استفاده 
از یک نخ نرم به آن متصل کرد. زبان درقفا را باحذف ساقه های گل سرزنی کنید. سرزنی باعث 
می شود که گیاه دوباره به گل برود. صدها نوع زبان درقفا در باغ ها در دسترس هستند. یکی از 
بهترین آنها orum�Delphinium grandi است. این گونه  حدود نیم متر رشد می کند و تولید 
خوشه هایی از گل های آبی می نماید. همانند اغلب زبان درقفاها، این نوع نیز عمر کوتاهی دارد 
و اغلب باغبان ها به صورت گیاه یکس��اله آن را می کارند یا اجازه می دهند که بذرش به صورت 

خودکاشت جوانه بزند.

133. آیا می توان گل های زبان درقفا را بعد از گلدهی تقسیم کرد؟

تقس��یم کردن زبان درقفا ضرورتی ندارد. زبان درقفا تابستان های سرد را دوست دارد. در مناطق 
گرم تر آنها عمر کوتاهی دارند و قبل از تقسیم کردن ازبین می روند. بسیاری از باغبان ها از این 
موضوع ناآگاه هس��تند که زبان درقفا می تواند برای بار دوم به گل برود. درس��ت بعد از این که 
گل ها ازبین رفتند، س��اقه گل دهنده را از باالی برگ ها قط��ع کنید. دراین حالت اگرچه ممکن 

است آنها به ارتفاع اولیه نرسند، اما دوبار گلدهی خواهند داشت.
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134. من یک رز خریده ام که ش�اخه ها و برگ هایش با موم یا واکس پوش�یده ش�ده 
است. این کار برای چیست و چگونه می توان آن را از روی گیاه برداشت؟

واکس یا موم برای جلوگیری از هدر رفتن رطوبت و خشک شدن رزها درحین انبارداری استفاده 
می ش��ود. شما الزم نیس��ت برای حذف آن کاری انجام دهید. آنها به گیاه آسیب نمی رسانند و 

بعد از این که شما گیاهان را در باغ کاشتید به زودی ازبین خواهند رفت. 

135. من تصمیم دارم در حیاط منزلم رز بکارم، اما ش�نیده ام که ریش�ه های آن قوی 
هس�تند و به زیرس�ازی س�اختمان درصورتی که نزدیک به آن کاش�ته شوند، صدمه 

می زنند. فاصله مطمئن برای کاشت آنها از ساختمان چقدر است؟

آنچه ش��ما در مورد سیستم ریش��ه ای رزها شنیده اید، صحیح 
نیس��ت. فاصله کاش��ت رزها از ساختمان بس��تگی به حداکثر 
اندازه رز و رش��د کامل آن دارد. درصورتی که رزهای ش��ما در 
متر برس��ند، آنها را نباید نزدیک تر از  حالت بلوغ به پهنای 
فاصله  متری ساختمان کاشت. من یک متر را توصیه کردم 
زیرا رزها، از هر طرف  سانتی متر رشد خواهند کرد و حداقل 

باید کمی فاصله با ساختمان داشته باشند.

136. چگونه می توان از رزها در زمستان محافظت کرد؟

در مناطقی که دما در زمستان خیلی سقوط 
می کند و سرمای شدید وجود دارد، بسیاری 
از رزها را باید محافظت کرد. رزهای هیبرید 
و   grandi�ora ، �oribundas چ��ای، 
رزه��ای باالرون��ده را قب��ل از این که خاک 

دچار یخ زدگی شود باید حفظ کرد. چندین روش برای حفاظت گل ها وجود دارد: 
- س��اقه ها را به هم ببندید. سپس تا ارتفاع  تا  سانتی متر اطراف گیاه را باخاک بپوشانید. 
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س��اقه های بلند را تا ارتفاع  تا  س��انتی متر هرس کنید تا از بادهای زمس��تانه محفوظ 
بماند. گیاهانی را که با خاک پوشانده شده اند، می توان با یک قفس سیمی یا فنس محصور 
کرد و بعد از توده خاک گیاه را با برگ، یا کاه یا ش��اخه های همیش��ه س��بز پوشانید؛ به جای 
خاک می توانید از مالچ نیز استفاده کنید. اطراف گیاه را با  تا  سانتی متر مالچ بپوشانید. 
برای حداکثر حفاظت می توانید رزها را دفن کنید. بعد از یخ زدن خاک برای حفاظت بیش��تر 
می توانید مالچ نیز اضافه کنید. برای حفاظت رزهای باالرونده در زمستان، آنها را از قیم جدا 
کنید، سپس در زمین بخوابانید و با خاک به ضخامت  تا  سانتی متر بپوشانید. بن گیاه 
را هم با  تا   س��انتی متر خاک بپوش��انید. در تمام موارد، در بهار به تدریج مالچ و خاک 

را به محض شروع رشد حذف کنید.

137. آیا می توان رزها را در گلدان نگهداری کرد؟ اگر این کار امکان پذیر است، نوع و 
اندازه گلدان چگونه باید باشد؟

خوشبختانه هر نوع رزی قابل پرورش در گلدان است. 
اندازه گلدان خیلی از نوع آن مهمتر اس��ت. گلدانی را 
انتخاب کنید که حجم آن جوابگوی توپ ریش��ه گیاه 
باشد و ضمنًا فضای کافی برای رشد ریشه گیاه را نیز 
دارا باشد. رزهای فلوریباندای کوچک تر در گلدانی به 
قطر  س��انتی متر قادر به رشد خواهند بود، رزهای 
درختچه ای بزرگ ت��ر به فضای بیش��تری نیاز دارند. 
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به عنوان مث��ال، گلدان هایی با قطر  تا  س��انتی متر مناس��ب خواهند ب��ود. پرورش رز در 
گلدان ه��ا ب��ا پرورش آن در زمین تفاوت ندارد. فقط تأمین آب و مواد غذایی در رزهای گلدانی 
نیاز به توجه بیش��تری دارد. درصورتی که شما در منطقه ای زندگی می کنید که دما به زیر صفر 
می رسد، الزم است گیاه را در این دوران محافظت کنید. دو راه برای حفاظت وجود دارد: کاشت 

گلدان در زمین و انتقال گلدان به محلی حفاظت شده تا خطر سرما برطرف شود.

138. م�ن به رزها خیلی عالقه دارم، ولی ش�نیده ام که آنها ب�ه مراقبت زیادی نیاز 
دارند. آیا رقم هایی وجود دارند که پرورش آنها ساده تر از دیگران باشد؟

امروزه باغبان های معدودی وجود دارند که وقت کافی برای رسیدگی روزانه به گیاهان و آفات 
 Heirloom و بیماری هایش��ان داشته باشند. بهترین انتخاب برای باغبان های پرمشغله شامل
 'Rosa gallica 'Versicolor .است که قبل از حمله سوسک های ژاپنی گل می دهند gallicas

معطر با گلبرگ های راه راه صورتی وس��فید و Flower carpet رزهایی هس��تند که به مراقبت 
نی��از ندارند. آنها خوش��ه ای از گل ه��ا از بهار تا پاییز تولید می کنند ک��ه می تواند به عنوان گیاه 
پوششی مورد اس��تفاده قرار گیرد. گل های آنها رنگ های متنوعی دارند شامل سفید، صورتی، 

زرد ، قرمز  و ....

139. آیا سیبچه های قرمزرنگی که رزها تولید می کنند، خوراکی هستند؟

آنچه مش��اهده می کنید میوه های رز هس��تند. همان طورکه بیان کردید بس��یار به س��یب های 
کوچک ش��باهت دارن��د. زیرا با هم رابطه خویش��اوندی نزدیکی دارن��د. میوه های رز خوراکی 
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هس��تند، البته درصورتی ک��ه از آفت کش روی 
گیاه اس��تفاده نش��ده باش��د، آنها منبع خوبی از 
ویتامین C هستند و بسیاری از باغبان ها ترجیح 
می دهند آنها را نچینند و از زیبایی رنگ شان در 

پاییز لذت ببرند.

140. م�ن در محل�ی زندگ�ی می کنم که تابس�تان های س�وزان دارد. آی�ا در چنین 
منطقه ای می توان رز پرورش داد؟

بس��یاری از رزهای امروزی در مناطق گرمس��یر و نیمه گرمس��یر قابل نگهداری نیستند. آنها 
 Iceberg :به یک دوره رکود زمس��تانه نیاز دارند. فقط دو نوع رز در این میان اس��تثناء هستند
Floribunda rose و ora�Queen Elizabeth grandi. به طورکل��ی رزه��ای درختچه ای 

برای رشد در مناطق گرم، شانس بیشتری دارند.

141. در قس�متی از باغچ�ه، تعدادی رز باالرونده دارم، ب�رای این که آنها تکیه گاهی 
برای باالرفتن داش�ته باش�ند، تصمیم گرفت�م آنها را به نزدیک فن�س مقابل منزلم 

انتقال دهم. آیا انتقال دادن موجب صدمه دیدن رزها نخواهد شد؟

بهترین زمان انتقال رزها در دوره رکود یا رشد آهسته است. بنابراین در طول زمستان یا اوایل 
به��ار می توان این کار را انج��ام داد. خاک محل جدید را با اضافه کردن کود کاماًل پوس��یده یا 
کمپوس��ت تا عمق  تا  س��انتی متری آماده کنید. زمانی که تصمی��م به خارج کردن رز از 
داخل خاک دارید تاجایی که ممکن اس��ت حجم توپ ریش��ه را بزرگ درنظر بگیرید تا صدمه 

کمتری به ریش��ه ها وارد ش��ود. می توانید با یک 
کود کندرها ش��ونده مخص��وص رز، آن را تغذیه 
کنی��د. بعد از کاش��ت ش��اخه های صدمه دیده را 
ه��رس کنید و اطراف گیاه را مالچ بپاش��ید. آنها 
درصورتی که نور کافی دریافت کنند، رشد خوبی 

خواهند داشت.
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142. من یک رز باالرونده دارم که خوب رش�د می کند ولی برای دوس�ال است که گل 
نداده است، آیا خاک دچار کمبود است یا مشکل دیگری وجود دارد؟

تعدادی از رزهای باالرونده، فقط روی س��اقه های دوس��اله گل می دهند. کمبود گل در رزهای 
باالرونده ممکن اس��ت احتمااًل به این دلیل باش��د که ش��ما ش��اخه ها را قبل از این که به س��ن 
بلوغ و گل دهی برس��ند، حذف کرده و یا از دس��ت داده اید. درصورتی که ش��ما در اقلیمی سرد 
زندگی می کنید ممکن اس��ت الزم باشد که رز را از روی قیم یا داربست برداشته و روی زمین 
بخوابانید. س��پس آن را با خاک بپوش��انید. روی آن مالچ بریزید تا در طول زمستان محافظت 
شود. همچنین از هرس اول فصل رزهای باالرونده خودداری کنید مگر برای حذف شاخه های 
ضعیف و بیمار و ش��اخه هایی که گل دهی شان به پایان رس��یده است. هرس شاخه های قوی، 
سالم و یکساله به این معنی است که شما پتانسیل تولید گل در سال آینده را در چنین رقم هایی 

ازبین برده اید. 
گل دهی ضعیف رزهای باالرونده می تواند به دلیل چنین مواردی نیز باشد:

- آیا رزهای ش��ما حداقل  س��اعت در روز نور خورشید دریافت می کنند؟ نور کافی برای 
تشکیل گل در بسیاری از رقم ها ضرورت دارد. 

- آیا رزهایتان را با نیتروژن خیلی زیاد تغذیه کرده اید؟ نیتروژن سبب رشد برگ ها به جای 
توسعه گل ها می شود.

- آیا رزهای شما در معرض تنش رطوبتی قرار دارند؟
- آیا pH خاک نرمال اس��ت؟ خاکی که خیلی اس��یدی یا خیلی قلیایی باشد ممکن است 

در گل دهی ایجاد اختالل کند.

143. آیا انواعی از رزهای باالرونده وجود دارد که به اقلیم خش�ک مقاومت داش�ته 
باشد؟

متأس��فانه رزها جزو گیاهان مقاوم به خش��کی نیس��تند. اما برای کمک کردن به رشد رزها در 
چنین محیطی می توانید قبل از کاش��ت به خاک مواد آلی و کمپوس��ت اضافه کنید. مواد آلی 
خاک را مرطوب نگه می دارد. اس��تفاده از مالچ روی س��طح خاک نیز می تواند به حفظ رطوبت 
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خاک کمک کند. اگر ش��ما این روش ها را به کار ببرید و عالوه برآن گیاه را از نور ش��دید آفتاب 
در بعدازظهر حفاظت کنید و گیاه را به مقدار کافی آبیاری کنید، رزهای باالرونده بس��یار خوب 
رشد خواهند کرد. مزیت بودن در اقلیم های خشک این است که در مقایسه با مناطق مرطوب، 

گیاهان کمتر به بیماری های  قارچی مبتال می شوند.

144. من چند عدد رز هیبریدچای دارم. کی و چگونه می توانم آنها را جابه جا کنم؟

بهترین زمان برای جابه جایی رزهای هیبریدچای در 
اوایل بهار است، زمانی که آنها در حالت رکود هستند. 
اگر در اقلیم سرد زندگی می کنید، این کار را بالفاصله 
بعد از این که زمین از حالت یخ زدگی خارج ش��د، در 
اواخر زمستان یا اوایل بهار انجام دهید. حفره کاشت 
را قبل از خارج کردن رزها آماده کنید س��پس رزها را 

تا جایی که امکان دارد با توپ ریشه بزرگتری از خاک خارج کنید. سعی کنید هنگام خروج گیاه 
از خاک به ریشه ها صدمه کمتری وارد شود. درصورتی که آسیب دیدگی ریشه ها کمتر باشد، در 
حین انتقال به گیاه ش��وک کمتری وارد خواهد ش��د. بعد از کاشت اطراف گیاه را مالچ بریزید و 
س��عی کنید که سیستم ریش��ه ای گیاه در اولین فصل رشد بعد از انتقال مرطوب بماند و حالت 

خیس نداشته باشد.

145. به تازگ�ی تع�دادی بوت�ه رز کاش�ته ام . آنه�ا زیب�ا و س�رحال هس�تند. فقط 
ساقه هایش�ان به اندازه کافی قوی نیست تا بتواند گل ها را نگه دارد. به نظر شما برای 

افزایش قدرت آنها چکار باید کرد؟

ن��ور ناکافی ممکن اس��ت س��بب تولید ش��اخه های 
ضعیف و غیرقابل توجه شود، بنابراین مطمئن شوید 
که رزهایتان حداقل  س��اعت در روز نور خورش��ید 
دریافت می کنند. ش��اخه های آویزان ممکن است در 
زمان نابالغی گی��اه به وجود آیند. یعنی قبل از این که 
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شاخه ها به اندازه کافی ضخیم شوند تا بتوانند در هنگام پیک گلدهی از آنها حمایت کنند. شاید 
س��اقه های رز در آینده قوی تر و محکم تر شود. ش��اخه های شکننده و ظریف همچنین ممکن 
اس��ت درنتیجه هرس نامناسب به وجود آیند. هنگام کاشت رزهای جدید هرگونه شاخه ضعیف 
را از بن گیاه قطع کنید. هر س��ال این کار را تکرار نمایید تا انرژی گیاه مس��تقیمًا صرف ایجاد 
ش��اخه های قوی شود. شاخه های نازک، رشد ضعیفی خواهند داشت و گل های کمی نیز تولید 
می کنند. در هرس س��بک تعداد بیش��تری س��اقه در هر گیاه باقی می ماند اما بس��یاری از آنها 
کوچک و ضعیف خواهند بود. در هرس سنگین شاخه ها کمتر هستند ولی قوی تر خواهند بود.

146. در مورد شرایط نگهداری رزهای هیبریدچای توضیح دهید.

بسیاری از رزهای هیبریدچای ازنظر نگهداری و نیازهایی که 
برای رشد دارند، یکسان هستند:

- ب��رای داش��تن گل های زیاد یک نقط��ه آفتابی را انتخاب 
کنید، به طوری که با درختان و درختچه ها فاصله داش��ته 

باشد. 
- برای رزها زهکش مناسب فراهم کنید. درصورتی که خاک 
رس��ی و سنگین است رزها را در بسترهای برآمده بکارید 

یا به خاک، کمپوست، کود یا سایر مواد آلی بیفزایید. 
- به رزهای تازه کاشته شده تا ضخامت    سانتی متر مالچ بیفزایید. این کار رطوبت خاک 

را حفظ می کند، دمای خاک را متعادل و از رشد علف های هرز جلوگیری می کند. 
- هر هفته گیاه را از پایین و عمیق آبیاری کنید. 

- بعد از شروع رشد در بهار هر  تا  هفته گیاه را کوددهی کنید و  تا  هفته قبل از شروع 
سرمای پاییزه کوددهی را متوقف کنید.

- س��االنه گیاه را هرس کنید. تمام ش��اخه های مرده، بیمار، ضعیف  یا متقاطع را حذف کنید. 
گل هایی راکه درحال پژمرده ش��دن هس��تند، س��رزنی کنید تا انرژی گیاه به جای تولید بذر 
صرف تولید گل های بیش��تر شود. قس��مت مرکزی بوته را هرس کنید تا تهویه بهتر انجام 
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شود و از ایجاد بیماری جلوگیری شود.

147. من دوازده عدد رز ش�اخه بریده هدیه گرفته ام. چطور باید از آنها مراقبت کنم 
تا بیشتر عمر کنند؟

انته��ای ش��اخه ها را دوباره ب��رش دهید تا ج��ذب آب بهتر 
ص��ورت گیرد. از م��واد نگهدارنده گل که در گل فروش��ی ها 
موجود اس��ت، اس��تفاده کنید. این مواد محتوی نوعی شکر 
هس��تند که برای تغذیه گیاه اس��تفاده می ش��وند و یک ماده 
اس��یدی کننده که pH آب را پایین می آورد و ترکیباتی که 
از رش��د باکتری ها جلوگیری می کند. سعی کنید هر روز آب 
گلدان را عوض کنید و هر روز یک بار انتهای س��اقه را برش 

دهید تا رزها عمر طوالنی تری پیدا کنند. س��اقه های پژمرده را برش بزنید و حتمًا از ابزار تیز و 
تمیز برای این کار استفاده کنید تا ساقه درحین برش دچار آسیب نشود.

148. من یک رز مینیاتور هدیه گرفته ام که فقط برای چند روز گل داشت. االن به نظر 
می رسد درحال خشک شدن است. می خواهم آن را در بهار به خارج از منزلم و داخل 

باغ انتقال دهم. آیا با این کار می توان از خشک شدن آن جلوگیری کرد؟

گیاه را در محلی خنک نگهداری کنید زیرا هوای گرم وخشک برای رزهای مینیاتور مضر است. 
همچنین خاک را همیش��ه مرطوب نگه دارید و در روش��ن ترین نقطه منزل، مانند پنجره های 
رو ب��ه جنوب قرار دهید. در میزان آبیاری  آن دقت کنید. آبیاری بیش ازحد، رزهای مینیاتور را 
ازبین می برد. آب اضافی باید ازطریق زهکش گلدان خارج شود. وادارکردن رزهای مینیاتور به 
گلدهی در زمس��تان کار سختی اس��ت. رزها را ازنظر کنه تارعنکبوتی مورد بررسی قرار دهید. 
آنها اغلب به گیاهانی که در ش��رایط تنش خش��کی قرار دارند، حمله می کنند. اگر گیاه در این 
شرایط باقی ماند، می توانید با گرم شدن هوا آن را به بیرون انتقال دهید. به یاد داشته باشید که 

باید به تدریج گیاه را به فضای بیرون مقاوم کرد و سپس آن را انتقال داد.
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149. م�ن چند رز مینیاتور در گلدان کاش�ته ام. چطور می توان آنها را در زمس�تان 
محافظت کرد؟

رزه��ای مینیات��ور به طورکل��ی مانن��د هیبریده��ای چای 
مق��اوم هس��تند، اما به دلی��ل این که آنها در گلدان کاش��ته 
ش��ده اند، الزم اس��ت سیستم ریشه  در زمس��تان محافظت 
ش��ود. برای نگهداری رزها در زمس��تان می توانید گیاهان 
را ب��ه گاراژی ب��دون وس��یله گرمای��ی، انتق��ال دهی��د، 
محلی که خنک باش��د ام��ا دما درحد یخ زدگی نباش��د. در 
ط��ول زمس��تان گی��اه را هرچند وقت یک ب��ار بازدید کنید 
ت��ا مطمئن ش��وید که خاک خیلی خش��ک نش��ده باش��د. 

راه دیگ��ر ق��راردادن گل��دان در داخ��ل خ��اک در محل��ی حفاظت ش��ده در فض��ای بی��رون 
 اس��ت. گل��دان و گیاه��ان را ب��ا خ��اک بپوش��انید و روی آن را ب��ا ب��رگ و چی��س چ��وب 
مالچ پاش��ی کنید. در اوایل بهار که جوانه ها ش��روع به رشد کردند، گیاهان را از زیر خاک خارج 

کنید.

150. هر تابس�تان رزهایم گل های زیبایی تولید می کنند، اما برگ ها قهوه ای  ش�ده و 
می ریزند. آیا فکر می کنید که خاک نامناسب سبب این مشکل می شود؟

به نظر می رس��د رزهایتان از خاک نامناس��ب رنج نمی برند، بلکه دچار یک بیماری قارچی مثل 
لکه سیاه یا پژمردگی ورتیسیلیومی شده اند. قارچ ورتیسیلیوم در خاک زندگی می کند و ازطریق 
ریش��ه وارد گیاه می ش��ود و با آوندهای چوبی در طول ساقه انتشار می یابد. این قارچ، آوندها را 
مسدود می کند و در حرکت آب و مواد غذایی در طول گیاه ایجاد اختالل می کند. برگ ها زرد و 
لبه آنها قهوه ای و خشک می شود و در هوای گرم پژمرده خواهند شد. پژمردگی ورتیسیلیومی 
ازطریق شیمیایی قابل کنترل نیست اما کوددهی و آبیاری ممکن است سبب رشد جدید شود.  

برای تشخیص تخصصی تر می توانید به گیاه پزشک مراجعه کنید.
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151. چگون�ه می توان سوس�ک هایی را که ب�ه رزها حمله می کنن�د ازبین برد؟ لطفًا 
راهنمایی کنید.

سوسک های ژاپنی جزو مهمترین آفات رز هستند. آنها حشراتی به رنگ سبز متالیک با پوشش 
سانتی متر می رسند. گروهی از آنها به کل بوته رز حمله  بال مسی رنگ هستند که به طول 
می کنند و بافت بین رگبرگ ها را در برگ های حس��اس می خورند. آنها در اواخر خرداد و اوایل 

تیر فعالیت شان را شروع می کنند و برای  تا  هفته فعال هستند.
      سوس��ک های ژاپنی تعدادی ش��کارگر نیز دارند، مثل کالغ ها، سارها، سینه سرخ ها، موش 
کورها و...این ش��کارگرها از ش��فیره تغذیه می کنند که فرم نابالغ سوسک ها هستند و در چمن 
یافت می ش��وند. متأس��فانه اگر حتی شما بتوانید ش��فیره های سوسک ژاپنی را در چمن کنترل 
کنید، حش��رات بالغ در همس��ایگی ش��ما قادر خواهند بود از رزهایتان تغذیه کنند.  جمع آوری 
سوس��ک ها با دس��ت و انداختن آنها در یک ظرف محتوی آب و صابون راه حل دیگری است. 
بعدازظهر، زمانی که فعالیت سوس��ک ها کمتر است انجام  این کار را می توانید قبل از س��اعت 
دهید. سوس��ک های ژاپنی تمایل دارند که هرچه بیش��تر همنوع ش��ان را جذب کنند، بنابراین 
هرچه تعدادش��ان در روی گیاه کمتر باشد به معنی این است که تعداد کمتری سوسک به سمت 
گل های ش��ما کش��یده خواهد شد. سعی کنید از تله های فرمونی اس��تفاده نکنید زیرا سوسک 
بیش��تری جذب می شود. حش��ره کش ها و مواد شیمیایی نیز بس��یار مؤثر هستند. به شرطی که 

اطمینان حاصل شود برای محیط و مردم تأثیر نامطلوبی نداشته باشد.
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152. ماده پودری سفیدرنگی روی رزهای باالرونده ام وجود دارد. چگونه می توان آن 
را برطرف کرد و ازبین برد؟

به نظر می رس��د رزهای شما به سفیدک سطحی آلوده 
شده اند. یک بیماری قارچی که ازطریق باد انتشار پیدا 
می کند و س��بب پیچیده شدن، بی رنگ و بدشکل شدن 
برگ ه��ا و گاهی اوقات مرگ برگ و س��اقه می ش��ود. 
س��فیدک س��طحی معمواًل زمانی پدیدار می ش��ود که 
بارندگی اندک، روزها خش��ک و شب ها مرطوب است. 

به محض ظهور عالئم، گیاه را با قارچ کش محلول پاش��ی کنید. درصورتی که س��فیدک دوباره 
ظاهر شد محلول پاشی را هر  تا روز تکرار کنید. مطمئن شوید که گیاه در معرض جریان 
کافی هوا قرار دارد. اگر این طور نیس��ت، هرگونه ش��اخه درهم و متقاطع را حذف کنید. مرکز 
بوته را خلوت تر کنید. برگ های پاییزی را جمع کرده و از محل دور کنید و در آینده سعی کنید 

از بوته هایی استفاده نمایید که به سفیدک مقاومند.

153. آی�ا می توانی�د گل های چندس�اله ای را جهت کاش�ت در خاک های س�نگین 
پیشنهاد دهید؟

خاک های س��نگین در زمستان مرطوب و چسبنده و در تابستان های خشک، سخت و ناهموار 
می ش��وند. با انجام کارهای اصالحی برروی خاک می توانید  محیط مناسب تری برای پرورش 
گی��اه موردنظرتان ایج��اد کنید. با این حال تع��دادی از گیاهان به این ن��وع خاک ها مقاوم ترند 
 ،)Aquilegia vulgaris( تاج المل��وک ،)Aster( س��تاره ای ،)Ajuga reptans( ازجمله: آج��وگا
 ،)Lamium orvala( المیوم ،)Hemerocallis( زنبق رش��تی ،)Bergenia crassifolia( برگنیا

 .)Rudbeckia fulgida( کوکب کوهی ،)Paeonia lacti�ora( صدتومانی
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Lamium orvala Bergenia crassifolia

154. چه گل هایی برای کاشت در خاک های قلیایی مناسبند؟

تعدادی از گیاهان در خاک های قلیایی قابل پرورش هستند. ازجمله:

)Cortaderia selloana( پامپاس گراس -
)Euphorbia sikkimensis( افوربیا -

)Campanula lactici�ora( گل استکانی -
)Artemisia lacti�ora( آرتمیزیا -

)Bergenia( برگنیا -
)Acanthus dioscoridis( آکانتوس-

)Allium cristophii( پیاز زینتی -

155. آیا پریوش جزو گل های چندساله است؟ چطور می توان آن را تکثیر کرد؟

پریوش گیاه گرمس��یری چندس��اله حس��اس به سرما اس��ت که با فراهم کردن شرایط مناسب 
می توان آن را به مدت طوالنی نگهداری کرد. گلدهی آن در باغچه به نس��بت طوالنی است و 
از اواس��ط اردیبهشت تا شروع س��رما ادامه می یابد. پریوش به خشکی و سرما مقاوم است. اگر 
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هوا خنک ش��ود به تدریج برگ ها زرد می ش��وند. اگر آن را در گل خانه نگهداری کنید، بوته ها 
بزرگ شده و هر سال گل می دهند. برای تکثیر آن می توانید بذر آن را در اواخر زمستان تا اوایل 
بهار در دمای  تا  درجه سانتی گراد کشت نمایید و پس از برطرف شدن خطر یخبندان آن 

را در فضای بیرون به صورت نشاء منتقل کنید.
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