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 اصول نگهداری از بن سای

 .سوالی که بیشتر وقتا در بخش مشاوره از ما میپرسید راجع به بن سای هست

گهداری از بن سای در مقایسه با سایر گیاهان آپارتمانی حساس تر است اما چند قاعده اساسی اگرچه ن

 .وجود دارد که می توانید به درستی از درخت خود نگهداری کنید

 :نکات مهم نگهداری از بن سای

 آبیاری

 کوددهی

 قرار گیری در موقعیت مناسب

  

 : آبیاری

 .مهم ترین بخش نگهداری از بن سای توجه به آبیاری است

 :اینکه درخت شما چه زمانی به آبیاری احتیاج دارد بستگی به فاکتورهای مختلفی دارد از جمله

 نوع درخت،

 سایز درخت،

 سایز گلدان،

 موقعیت فصل،

 ترکیب خاک و

 اقلیم

 چه زمانی به بن سای خود آب بدهیم؟ .۱          

 :تورهای متغیر ذکر شده برای آبیاری چند نکته زیر را به خاطر داشته باشیدباوجود فاک

 .هنگامی که خاک کمی خشک شد درخت خود را آبیاری کنید

 .این نکته به این معناست که وقتی خاک خیس است هرگز آبیاری را انجام ندهید



سانتی متری فرو ببرید اگر خشک بود آبیاری را  ۱برای بررسی این مورد انگشت خود را تا عمق 

 .انجام دهید

 .هرگز اجازه ندهید خاک کامال خشک شود

 .از خاک مخلوط استفاده کنید

 ترکیب خاک به طور قابل توجهی بر روی زمان آبیاری تاثیر می گذارد،

، یک نوع رس آتشفشانی و بصورت دانه Akadama) اپنیبرای بیشتر درختان بن سای خاک رس ژ

گردد  های ریز اکسیژن نیز در آن یافت می دانه است که عالوه بر خاصیت غذایی و نگهداری آب، حباب

توان بصورت دانه دانه  و با وجود چندین سال استفاده از آن در گلدان و چند صد بار آبیاری هنوز می

 .مناسب است¼ نی و سنگریزه هر کدام به مقدار ، پوکه معد(آنرا مشاهده نمود

 کوددهی .۲    

 .بیشتر درختان بن سای در زمان فصل رشد به کود احتیاج دارند از فصل بهار تا میانه پاییز

درختان با سن باال و بالغ تر بسته به نوع خود، موقعیت فصلی و مرحله توسعه و سالمت درخت به کود 

 .کمتری احتیاج دارند

 .توصیه می شود NPK (3:6:6) و در پاییز NPK (6:6:6) ، در تابستان NPK (10:6:6) بهار صل در ف

 موقعیت قرار گیری .۳           

 درختان بن سای مناسب در داخل خانه

 فیکوس

 کارمونا

 بن سای چینی



 

در داخل خانه بهترین مکان نگهداری بن سای پنجره جنوبی است، این درختان به نور زیاد احتیاج 

دارند حتی اگر چند متر از پنجره فاصله بگیرند شدت نور کاهش می یابد و منجر به مرگ درخت شما 

 .می شود

 .این درختان را در جایی با دمای ثابت نگهداری کنید. ج دارندفیکوس و کارمونا به رطوبت باالیی احتیا

  

 درختان بن سای مناسب محیط بیرون

 کاج

 افرا

 سرو

 

اگر تابستان گرمی دارید در بعد از ظهر سایه . این درختان در خارج از خانه به نور زیادی احتیاج دارد

 .برای آنها فراهم کنید

  



 تعویض گلدان بن سای .۳       

 .زمان تعویض گلدان باید اوایل بهار انجام شود زمانی که درخت هنوز در خواب است

 :مراحل تعویض گلدان

 

 ، داس کوچک(مانند چاپ استیک)قیچی، کاتر، میله چوبی . ابزار خود را آماده کنید

  

۲. 

گلدان متصل شده است با  گاهی اوقات درخت بن سای توسط یک تکه سیم به

 .استفاده از سیم چین آن را جدا کنید

  

۳. 

 .با استفاده از یک داس کوچک به دقت کل خاک را از گلدان جدا کنید



  

۴. 

در این مرحله می توان از تعویض گلدان مطمئن شد، اگر ریشه ها به هم پیچ 

 .خورده اند و به گلدان رسیده اند باید تعویض را انجام داد

  

۵. 

 .با میله چوبی خود خاک قدیمی و کهنه را از اطراف و زیر جدا کنید

  

۶. 

درصد بیشتر  ۳۰از . کوتاه کنیدبا استفاده از قیچی ریشه های خیلی بلند را 

 .هرس ریشه برای متعادل کردن رشد بن سای ضروری است. ریشه ها را کات نکنید

  



۷. 

 .سوراخ های زهکشی گلدان را با استفاده از توری میپوشانیم

  

۸. 

 .با یک تکه سیم توری ها رو محکم کنید

  

۹. 

همچنین از یک تکه سیم اضافی برای تثبیت درخت به گلدان استفاده می 

 .شود

 

  



۱۰. 

سنگریزه به عنوان زهکش  یک الیه نازک از خاک رس ژاپنی، پوکه معدنی،

 .قرار دهید

  

۱۱. 

 .یک الیه خاک بن سای بریزید

  

۱۲. 

از سیم ها جهت نگه داشتن درخت استفاده . درخت را در گلدان قرار دهید

 .کنید

  

 



۱۳. 

 .خاک بن سای را در اطراف درخت اضافه کنید

  

۱۴. 

ار دهید تا هوا در اطراف با استفاده از میله چوبی خود روی خاک را فش

 .سیستم ریشه باقی نماند

  

۱۵. 

 .آبیاری را انجام دهید

  

 



۱۶. 

 .دو هفته بعد از تعویض گلدان درخت شما به این صورت خواهد شد

  

  

 :نکات قبل از خرید

 سرحال بودن برگ ها و همچنین رنگ برگ ها

 تنه چوبی سفت و محکم

 ریشه پر بودن

 .اثر جای پیوند و تورم های غده ایی وجود نداشته باشد

 

 


