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 نگهداری از بن سای در خانه: عنوان مماله 

 

ها  شود و به همین علت نگهداری از آن در اغلب خانه ان نماد زیبایی طبیعت شناخته میعنو بن سای به

ها و ظروف زیبا این حس را به ذهن  های کوچک در گلدان رشد و پرورش این درختچه. رایج است

تا پایان این مماله . شود های کوچک نگهداری می کند که گویی از درختان بزرگ در گلدان مخاطب الما می

 .با ما همراه باشید تا شما را با نحوه نگهداری صحیح بن سای در محیط خانه آشناسازیم

 نگهداری از بن سای در خانه

شود که بهترین محل برای نگهداری از آن، یک محیط خنک مانند  بن سای یک گیاه خانگی محسوب می

ترین نکات  ارید، در ادامه به مهمچنانچه شما نیز لصد نگهداری از این گیاه را د. پاسیو یا راهرو است 

 :باره خواهیم پرداخت دراین

 پرورش بن سای در خارج از خانه -۱

رسد؛ اما خوب است  بدون شک بن سای در محیط آشپزخانه و یا روی میز پذیرایی زیباتر به نظر می

 های جز گونه به. بدانید که بن سای یک درخت است و نیاز به ادامه حیات در خارج از خانه دارد

serissa و ficus یک از  هیچطورکلی،  به. ها را در خارج از خانه نگهداری کنید شما باید بمیه گونه

های بن سای لادر به رشد و پیشرفت در فضای داخلی خانه نیستند؛ زیرا در ممایسه با محیط  گونه

تنها کافی . زا لرار دارند و درنتیجه از بین خواهند رفت بیرون بیشتر در معرض آفت و عوامل بیماری

آن خواهید توانست گیاهان بن از کنید؛ پس زمانی را برای رشد این گیاه در خارج از خانه تحمل است مدت

 .سای را در فضای داخلی خانه نگهداری کنید

  



 

 نگهداری از بن سای در خانه

 سای  روش صحیح آبیاری گیاه بن -۲

دروالع، شما پس از خشک . از حد آن است یشترین عوامل نابودی گیاه بن سای، آبیاری ب یکی از مهم

پس اجازه دهید تا نیمی از خاک گلدان خشک شود و . شدن نسبی خاک، باید الدام به آبیاری گیاه کنید

 .طور کامل غرق در آب شود به یاد داشته باشید که در هنگام آبیاری باید خاک به. مجدداً آبیاری کنید

 ز روی سطح خاکهای چسبناک ا ریزه حذف سنگ -۳

. های چسبناک بر روی خاک هستند ریزه ای از سنگ اغلب گیاهان بن سای در هنگام فروش دارای الیه

برای . دروالع این الیه مانع از دسترسی آب به خاک خواهد شد و مرگ گیاه را در پی خواهد داشت

ر کنید و به کمک انبردست و دلیمه، گلدان را در آب غوطه ۳۰ها ابتدا به مدت  برداشتن این سنگریزه

الزم به ذکر است گیاهانی که بر روی سطح خاک دارای این . این الیه نرم شده را از خاک خارج سازید

های کوتاه  ها هستند، از سالمت و کیفیت کمی برخوردارند؛ زیرا به علت دارا بودن ریشه سنگریزه

 .هرلحظه امکان از بین رفتن گیاه وجود دارد

  



 

 شود که بهترین محل برای نگهداری از آن، محیط خنک است بن سای یک گیاه خانگی محسوب می

  

 کود دهی بن سای تنها در فصل رشد ۴

کود دهی گیاه بن سای را . رشد بهتر نیاز به کود و مواد مغذی دارند همه گیاهان جهت حفظ سالمتی و

دروالع، بهترین زمان برای کود دهی بن . جز فصل زمستان و پاییز انجام دهید در فصل رشد گیاه به

های گوناگونی برای کود دهی وجود دارد که  در این میان، شیوه. سای از اواخر بهار تا اوایل پاییز است

طورمعمول، کود دهی بن سای  به. توانید اجرا کنید شده بر روی جعبه می به دستورالعمل درجبا توجه 

از حد  توجه داشته باشید که کود دهی بیش. گیرد های گرم سال انجام می بار در ماه در فصل صورت یک به

 .سبب نابودی گیاه خواهد شد

 خرید گیاه بن سای از محل مخصوص پرورش آن ۵

های کنار   فروش یک کیوسک و یا دست. اعتماد خریداری کنید سای را باید از جای معتبر و لابل گیاه بن

بایست درباره  فروشنده می. شوند های خوبی محسوب نمی ای به علت تغییر مداوم مکان خود گزینه  جاده

مشکالت  شرایط نگهداری از بن سای اطالعات کاملی را به شما منتمل سازد و پاسخگوی سؤاالت و

های معتبر، به افزایش میزان سالمت و  همچنین با خرید لوازم موردنیاز گیاه از فروشگاه. شما باشد

 .ها در درازمدت کمک شایانی خواهید کرد  کیفیت درختچه

 

 



 گیری نتیجه

پرورش و نگهداری بن سای از جمله تفریحات موردعالله بسیاری از افراد است؛ اما لبل از هر چیزی، 

آبیاری . شود طالعات الزم و رعایت نکات مهم جهت رشد مؤثر این گیاه امری ضروری للمداد میکسب ا

این گیاه پس از غروب آفتاب، بهترین زمان جهت رشد بهتر آن است؛ زیرا تبخیر آب تا فردا انجام 

از الزم به ذکر است که تکثیر بن سای . شود ها توسط نور جلوگیری می گیرد و از سوختن برگ نمی

 .گیرد طریك بذر، للمه، پیوند و خوابانیدن هوایی انجام می

 

 


