اصول هرس گیاهان آپارتمانی
انواع هرس:
 -1هرس سبز ( فصل رشد)

 -2هرس سیاه (فصل خواب)

در گیاهان آپارتمانی جوانه هایی که بسمت داخل بوده نگه داشته اما در باغبانی جوانه های به سمت بیرون را برای
هرس نگه میداریم.
هرس گیاهان آپارتمانی به  3دسته تقسیم شده:

 -1گیاهانی که ساقه اصلی و حقیقی نداشته و هرس حذف برگها و شاخه های خشک و گل پژمرده را شامل می شود
مثل آنتوریوم ،کاالدیوم ،سیکاس ،سانسی وریا ،نخل زینتی ،مارچوبه ،گیاهان پیازی ،بنفشه آفریقایی و ...
 -2گیاهانی که پس از پایان گل فقط  6ماه می توان آنها را هرس کرد (سالی 1بار) زیرا باید گیاه وقت کافی جهت رشد
ساقه و جوانه گل جوان داشته مثل گل کاغذی ،آزالیا ،هورتانسیا و ...
 -3گیاهانی که در تمام فصول هرس میشوند ولی برای اینکه جوانه گل دهنده وقت کافی داشته باشد باید 3ماه قبل از گل
دادن آن را هرس کرد مانند مرکبات زینتی ،گل آویز ،فیلودندرون ،حسن یوسف و ...
پنسمان:
نوع هرس که به جای از بین بردن ساقه اصلی یا شاخه فرعی فقط جوانه انتهایی را از بین برده و توسط ناخن جوانه
های انتهایی را قطع (له) می کنیم .این عمل باعث تحرک جوانه های جانبی و گیاه کوتاه و پرپشت شده (قطع جوانه
انتهایی و رشد جوانه جانبی) مثل حسن یوسف.
هرس ریشه:
برای تحریک ریشه به تولید تارهای کشنده جدید ،از بین بردن ریشه های پیر ،از کار افتاده و پوسیده انجام می شود.
اگر حجم ریشه زیاد و شاخساره گیاه در اثر بیماری یا هرس کم باشد باعث رشد شاخ و برگ و عقب افتادن دوره میوه
دهی یا گل دهی می گردد و اگر ریشه محدود باشد سبب کندی رشد شاخ و برگ و ورود سریع گیاه به فاز زایشی می
شود .به همین دلیل گیاه را از گلدان خارج کرده و خاک اطراف ریشه را جدا کرده و ریشه های ضخیم و تیره را با
قیچی جدا می کنیم سپس ریشه ها را در محلول خاک رس  +کود حیوانی تازه  +قارچ کش قرار داه تا زخم ها
ضدعفونی شده ( این عمل را پر الیناژ) گویند.
فرمول پر الیناژ :توپسین یا سموم قارچ کش 300گرم  +خاک رس  10کیلوگرم  +پهن 5کیلوگرم  +آب  100لیتر
شستشوی گیاهان:
مقداری آب ولرم را با مقدار کمی کف صابون مخلوط و روی کل یرگ ها (زیر و رو) اسپری می کنیم سپس توسط یه
تکه اسفنج شروع به تمیز کردن برگ ها میکنم برای خشک کردن از نور آفتاب استفاده نمی کنیم زیرا ایجاد سوختگی
در سطح برگ ها می کند (برای گیاهان دارای برگ کرک دار مثل بنفشه آفریقایی از قلمو استفاده می کنیم) .برای
مبارزه با حشرات مقداری سم حشره کش و یا روغن زیتون اضافه کنید.
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اصول هرس
هرس به معنی حذف قسمتی ازاندامهای رویشی ( ریشه  ،ساقه ،برگ ) وبدست آوردن گیاه با شکل وفرم
مطلوب .

درهرس معموالساقه وشاخه جانبی راقطع کرده واندام زایشی را مثل گل حذف نمی کنیم ضمنا باید توجه داشت که
هیچگاه  1/4کل گیاه را بیشتر هرس نکرده وشاخه ها باید از فاصله چند میلیمتری جوانه ومحل اتصال ساقه وبرگ
(گره ) قطع کنیم در گیاهان آپارتمانی هرس در تمام فصول انجام شده ولی بهتر است دربهار وتابستان انجام شود زیرا
بیشترین رویش در این فصل انجام شده است .
انواع هرس ساقه :
 -1هرس سبز (فصل رشد )  -2هرس سیاه (فصل خواب )
درگیاهان آپارتمانی جوانه هایی که به سمت داخل بوده نگه داشته اما در باغبانی جوانه های به سمت بیرون رابرای
هرس نگه می داریم .

هرس گیاهان آپارتمانی به  3دسته تقسیم شده :
 -1گیاهانی که ساقه اصلی وحقیقی نداشته وهرس حذف برگها وشاخه های خشک و گل پژمردهرا شامل میشود ،مثل
آنتوریوم  ،کاالدیوم  ،سیکاس  ،سانسی وریا ....
 -2گیاهانی که پس از پایان گل فقط تا  6ماه می توان انها را هرس کرد(.سالی  1بار) زیرا باید گیاه وقت کافی جهت
رشد ساقه وجوانه گل داشته مثل گل کاغذی  ،آزالیا،هورتانسیا و ...
 -3گیاهانی که درتمام فصول هرس میشوند .ولی برای اینکه جوانه گل دهنده وقت کافی داشته باشد باید  3ماه قبل از گل
دادن آنها را هرس کرد .مانند مرکبات زینتی  ،گل آویز  ،فیلودندرون  ،حسن یوسف و ...

