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بسیار  بامبو از نگهداری! است واضح هم دلیلش. است شده تبدیل  به گیاهی بسیار محبوب در بین ایرانیان گل بامبو  این روزها

ترین اند اولین و سادهاقدام به نگهداری از گل و گیاه نکرده که تا به حال تواند برای کسانیدردسر می باشد. بامبو میآسان و بی

به خانه اگر همه شرایط برای نگهداری آن را رعایت کنید، مطمئن باشید این گیاه مهمان چند  بامبو پیشنهاد باشد. موقع آوردن

 .شما خواهد بود و امکان دارد طول آن به بیش از یک متر نیز برسد ساله خانه

تا  0له فوق العاده ارزشمند که حاصل جمع آوری تجربیات چند ساله و دانش مورد نیاز درباره گل بامبو می باشد ما در این مقا

را  گل بامبو نکته طالیی 10تکثیر و نگهداری گل بامبو را به صورت نکته به نکته و مفصل شرح خواهیم داد. قبل از اینکه  100

 .تکثیر این گیاه پرطرفدار آشنا شوید روش مختلف 3بدانید بهتر است ابتدا با 
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بامبو گیاه زینتی بزرگی است که در فضای آزاد به صورت درختچه رشد می کند و قابلیت پوشاندن فضای وسیعی را دارد. افرادی 

 .که با بامبو آشنایی دارند میدانند که این گیاه از طریق تقسیم ریزوم و قلمه ساقه، افزایش می یابد

 گل بامبو روش تکثیر 3

 تکثیر بامبو با قلمه خشبی -روش اول

 استفاده از ابزار تیز و استریل شده -1

کاتر مورد استفاده بستگی به قطر ساقه و ضخامت قلمه دارد. اگر ساقه بامبو نازک باشد میتوانید از چاقوی تیز استریل استفاده 

استفاده کنید. قبل از استفاده ابزار تیز حتما آن را با الکل یا کنید. اگر ساقه مورد نظر ضخیم بود از اره تیز و ضدعفونی شده 

 .باید باشد 32به  1سفیدکننده ضدعفونی کنید. نسبت حل کردن وایتکس در آب 
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 درجه45سانتیمتری با زاویه  25گرفتن قلمه  -2

 .نیم سانتی متر باید باشدو  2گره باشد. قطر ساقه مناسب برای قلمه حداقل  4الی  3قلمه های گرفته شده باید دارای 

 

 

 آغشته کردن قلمه ها به هورمون ریشه زایی -3

استفاده از هورمون ریشه زایی موجب ریشه دار شدن سریع قلمه ها می شود. انتهای قلمه ها را در پودر ریشه زایی بگذارید و با 

 .عتبر تهیه کنیدتکان دادن آن، مقدار اضافی را بریزید. هورمون ریشه زایی را از فروشگاه های م

 

 

 لبه قلمه ها را در واکس مومی قرار دهید -4

از واکس مومی نرم، موم زنبور عسل یا موم سویا استفاده کنید. واکس مومی موجب جلوگیری از پوسیدگی و خشکی ساقه می 

 .شود. حتما دقت شود که سوراخ انتهایی قلمه توسط واکس مومی پر نشود
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 ر قلمه فرو کنیدگره پایینی قلمه را در بست -5

یک خزانه کوچک برای کاشت قلمه ها کافی است. برای کاشت قلمه ها باید یک گره را به طور کامل در عمق خاک فرو کنید. به 

 .آرامی اطراف قلمه را فشار دهید تا هوا به داخل خاک نفود نکند

 

 

 بستر کاشت قلمه را با اسپری آب خیس کنید -6

 .ال ببرید. برای اطمینان از خیسی با پشت انگشت میزان رطوبت خاک را بسنجیدبا اسپری آب رطوبت خاک را با
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 از باالی قلمه به داخل ساقه آب بریزید -7

ریختن آب داخل ساقه بریده شده، موجب افزایش رطوبت برای تقویت ریشه دهی قلمه ها می شود که کار بشدت پسندیده ای 

 .و در صورت خشک بودن، آبیاری را آغاز کنید روز میزان رطوبت خاک را بسنجید 2است. هر 

 

 

 گلدان ها را در نور غیر مستقیم خورشید قرار دهید -8

آفتاب می باشد. روزانه بستر قلمه را آبیاری کنید. آبیاری بیش از حد موجب -قلمه های بامبو برای رشد نیازمند مکانی سایه

ریشه و از بین رفتن قلمه ها خواهد شد. با کشیدن پالستیک روی تجمع آب روی خاک می شود که این اتفاق موجب پوسیدگی 

 .بستر، رطوبت مورد نیاز برای ریشه دار شدن قلمه ها را افزایش دهید
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 ماه 4انتقال قلمه ها بعد  -9

های ریشه دار ماه قلمه  4هفته از کاشتن قلمه ها، متوجه رشد شاخه های جوان خواهید شد. بعد از حدود  4الی  3بعد از گذشت 

 .شده را در زمین بکارید. خاک کنار گلدان را با بیلچه یا بیل حذف کنید

 

 

 ریشه دار قلمه ها در آب -روش دوم

 سانتی از قسمت بالغ گیاه 25گرفتن قلمه  -1

مواد ضدعفونی  درجه قطع شوند. چاقو را با 45گره باشند. قلمه ها بهتر است با زاویه  2قلمه های گرفته شده باید دارای حداقل 

 .کننده خانگی مانند وایتکس رقیق شده یا الکل استریل کنید

 

 

www.takbook.com

http://www.mohandesnic.com/
http://www.mohandesnic.com/


 

www.mohandesnic.com 

www.mohandesnic.com آدرس فروشگاه اینترنتی www.mohandesnic.com سایت مهندس نیک 

 گره پایینی را داخل ظرف آب قرار دهید -2

درجه  13ساعت در دمای  6گره اول از پایین را کامل در آب فرو کنید. گلدان آب بامبو را در معرض نور غیر مستقیم به مدت 

 .و توسعه ریشه از ظرف آب شفاف استفاده کنیدسانتی گراد قرار دهید. برای دیدن رشد 

 

 

 هر دو روز یکبار آب را تعویض کنید -3

آب راکد، اکسیژن موجود در خود را به سرعت از دست می دهد. اکسیژن موجود در آب موجب رشد ریشه قلمه ها می شود. 

 .دتعویض آب باعث رشد بهتر گیاه و استفاده بهتر قلمه از مواد مغذی داخل آب می شو

 

 

 سانتی متر گیاهچه را به داخل گلدان انتقال دهید 5با رشد ریشه به طول  -4

و نیم سانت  2سانتی شد آن را در گلدان به عمق  5برای رشد ریشه ها چندین هفته زمان نیاز است. زمانی که ریشه قلمه 

 .بکارید
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 تکثیر بامبو با تقسیم ریزوم -روش سوم

 الی سه جوانه در حال رشد بوسیله چاقوی تیز ببریدقسمتی از ریزوم گیاه را با دو  -1

جوانه یا ساقه رشدی دارد، جدا کنید. برای جدا کردن  3،  2ابتدا خاک را از اطراف ریشه بامبو کنار بزنید. بخشی از ریزوم را که 

. این لکه ها که نشان دهنده ریزوم، ساقه های رشدی را با چاقوی تیز قطع کنید. از ریزوم های لکه دار یا تیره استفاده نکنید

 .بیماری میباشد، مانع رشد ریزوم خواهد شد. ریزوم های توپر، سالم و قوی را انتخاب کنید

 

 

 ریزوم را بصورت افقی با جوانه های رو به باال در گلدان بکارید -2

 .یزوم بیرون از خاک جای بگیردگلدان را پر از خاک کنید. ریزوم را افقی و روبه باال قرار دهید. کمی از ساقه متصل به ر
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 سانت روی ریزوم ها خاک بریزید 7به میزان  -3

 .ریزوم ها را برای توسعه و رشد ریشه بپوشانید. به آرامی خاک را فشار دهید تا جریان هوا وارد خاک نشود

 

 

 با آبپاش شروع به آبیاری کنید -4

رطوبت و خیسی خاک را چک کنید. بررسی رطوبت با پشت خاک را به قدری خیس کنید که گل نشود. با پشت دست میزان 

دست هر روز باید انجام شود. در صورت خشکی خاک کمی آبیاری کنید. آبیاری بیش از حد و غیر معمول باعث پوسیدگی ریزوم 

 .ها خواهد شد
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 هفته در سایه قرار دهید 6الی  4گلدان ها را  -5

بهترین مکان برای قرار دادن گلدان ها کنار دیوار بلند یا زیر درختی  .امان نگه داریدگلدان ها را از تابش مستقیم نورخورشید در 

 13هفته جوانه های ریزوم از خاک سر در می آورند. دمای اپتیمم برای رشد ریزوم ها  6الی  4با تاج گسترده می باشد. بعد از 

 .درجه سانتی گراد در شب می باشد

 

 

 امبونکته طالیی در مورد گل ب 10

 !آب بدون کلر -1

اولین نکته برای نگهداری بامبو آبی است که بناست گیاه شما در آن قرار بگیرد. هرگز فراموش نکنید که این آب باید بدون کلر 

باشد. پس شما باید از قبل مقداری آب را داخل ظرفی ریخته و در گوشه ای بگذارید تا کلر آن از بین برود و سپس گیاه بامبو را 

 .های گیاه را به وضوح ببینیدای تهیه کنید طوری که بتوانید ریشهآن قرار دهید. برای نگهداری از بامبو گلدانی شیشهداخل 

 نور غیرمستقیم -2

هرگز گیاه بامبو را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید. در صورت چنین اتفاقی احتمال آسیب دیدگی گیاه شما 

د در روزهای تابستان بسیار زیاد است. البته این بدان معنا نیست که گیاه شما باید در فضای خصوص بر اثر نور گرم خورشیبه
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آور است. نکته اینجاست که گیاه بامبو باید در معرض نور غیرمستقیم تاریکی قرار بگیرد، چراکه چنین وضعیتی هم برای آن زیان

 .باشد و شدت آن به این طریق فیلتر شده باشدقرار داشته باشد، یعنی نوری که از پشت پنجره تابیده شده 

 

 !درجه در روز 20درجه در شب و 13دمای  -3

گراد باشد. دمایی که نه درجه سانتی 20تا  13دمای هوایی که قرار است گیاه بامبوی شما در آن نگهداری شود، باید چیزی بین 

سازگار با دمای پیرامون خود هستند و این قابلیت را دارند که در ها اصوال گیاهانی خیلی سرد است و نه خیلی گرم. اگرچه بامبو

طور که خواهید بامبوی شما آنصورت باال و پایین شدن دمای هوا وضعیت خود را با شرایط جدید تطبیق دهند اما اگر واقعا می

کنید یک دماسنج داشته گهداری میباید و شاید رشد کند و به ارتفاع یک متری برسد بد نیست در اتاقی که بامبو را در آن ن

توانید توقع داشته باشید گیاه صورت است که میباشید تا بتوانید دمای هوای اتاق را بین رنجی که ذکر شد، حفظ کنید. دراین

 .ندهید قرار بخاری نزدیک یا و پنکه ، کولر جلوی را گیاه این هیچوقت شما درست و حسابی رشد کند.

 یک مرتبهروز  15تعویض آب هر  -4

تر عنوان شد آبی که قرار است بامبو داخل آن قرار بگیرد باید فاقد کلر باشد، بنابراین هر بار که از میزان طور که پیشهمان

نشین شده و دمای آن با محیط هماهنگ شده را به ظرف بامبو اضافه شود یک لیوان آب که کلر آن تهآب بامبو کاسته می

کم ماهی دو که برای نگهداری بامبو در داخل آب ضروری خواهد بود. نکته مهم تعویض دست کنید. این همان کاری است

 .بار آبی است که گیاه بامبوی شما در آن قرار گرفته است

 کاشت بامبو در خاک -5

 .قسمت مساوی ماسه ،پیت موس و خاک باغچه استفاده کنید 3در صورت تمایل برای کاشت در خاک از 
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 تغذیه بامبو -6

قطره از آن را در یک لیتر آب  25تغذیه بامبو می توانید از کود مخصوص بامبو استفاده کنید. برای استفاده از کود،  برای

 .روز یکبار به آب گلدان اضافه کنید 15ریخته و هر 

 علت زردی برگ بامبو -7

ود کلسیم و پتاسیم نیز به دلیل قرار داشتن جلوی نور مستقیم آفتاب و شوری و امالح آب می باشد. همچنین از کمب

 .میباشد پس مرتب از قطره بامبو استفاده کنید

 علت قهوه ای شدن برگ بامبو -8

 .دهید افزایش برگها روی آب اسپری با  باشد. رطوبت رابدلیل کمبود رطوبت یا آلودگی آب می

 پوسیدگی ساقه بامبو -9

میشود، آوندها از بین میروند. بنابراین گیاه دیگر نمیتواند آید و لهیده مانند در محل پوسیدگی ساقه که به رنگ زرد در می

کند. در این هنگام شما باید ساقه را باالتر از محل های باالیی برساند و خطر مرگ کل گیاه را تهدید میآب را به قسمت

 .پوسیدگی ببرید تا آوندهای سالم را مشاهده کنید )سطح برش سفید و سالم دیده شود(

 

 

 ساقه بامبوکپک زدگی  -10

اصوال محیط مرطوب و گرم بهترین محل برای رشد قارچهاست. بنابراین گل بامبو به راحتی میتواند آلوده به قارچهای 
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ها سعی کنید ظرف بامبو را هنگام تعویض آب با مواد ضدعفونی کننده مانند فسادآور شود. برای جلوگیری از شیوع قارچ

 .چکش از بین می رودقار با شکل پودری رنگ یاهس هایقارچ. کنید استریل …وایتکس و

در انتخاب و خرید بامبو دقت کنید تا گیاهی که میخرید سالم و عاری از قارچ باشد. عالیمی مانند کپک زدگی روی ساقه، 

   .ها و سیاهی های روی برگ از عالیم شیوع بیماری می باشدهای لزج مانند، سفیدکخوردگی
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