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 و بیماریها ت، آبیاری ، آفا نگهداری از بونسای: عنوان مماله 

 

 

 آبیاری

تعداد دفعاتی که یک درخت نیاز به آبیاری دارد به . مهمترین بخش نگهداری از بونسای آبیاری است

وابسته ( درخت، اندازه گلدان، زمان سال، مخلوط خاک و اللیمهمچون نوع گونه، اندازه )چندین عامل 

دستورالعمل اساسی زیر به شما کمک میکند تا متوجه شوید چه زمان یک درخت نیاز به  با اینحال . است

 .آبیاری دارد

 چگونگی آبیاری بونسای

 هر چند ولت؟

بونسای شما نیازمند آبیاریست به عوامل بستگی دارد که همانطور که در باال ذکر شِد اینکه هر چند ولت 

در عوض، باید بیاموزید که با مشاهده به . در دستورالعمل هر گیاه در بخش مشخصات آورده شده است

دستورالعمل کلی ذیل به شما کمک میکند تا بونسای را . درخت متوجه شوید که به آبیاری نیاز دارد یا نه

 :دبه درستی آبیاری نمایی

 زمانی که خاک کمی خشک شد به درخت خود آب دهید

اما زمانی که کمی خشک شد . این یعنی زمانی که خاک هنوز مرطوب است نباید به درخت آب داد

زمانی که . اینکار را انجام دهید؛ از انگشتان خود برای بررسی حدود نیم میلیمتر خاک سطح استفاده کنید

 .متوجه خشکی خاک و نیاز گیاه به آبیاری خواهید شد تجربه شما بیشتر شود بصورت چشمی

 .اگر چندین گیاه دارید هرکدام را به صورت انفرادی مشاهده و به نیاز آبیاری آنها پاسخ دهید

 از مخلوط مناسب خاک استفاده کنید

نسایهای برای اغلب بو. مخلوط خاک به میزان زیادی روی تعداد دفعات نیاز گیاه به آبیاری تاثیر میگذارد

و برای بونسایهای درختان  ٪۲۵و سنگ ریزه  ٪۲۵، کمپوست٪۵۰درختان پهن برگ مخلوط آکاداما 

به هرحال اگر . مناسب است ٪۳۰و سنگ ریزه   ٪۱۰، کمپوست٪۶۰سوزنی برگ مخلوط آکاداما 

را نگه  نمیتوانید به صورت منظم بونسای خود را آبیاری کنید از مخلوطی استفاده نمایید که آب بیشتری

( با استفاده از کمپوست بیشتر)میدارد 



 

 چگونگی آبیاری بونسای

زمانی که درخت . همانطور که در پیش گفته شد زمانی که خاک کمی خشک گردید گیاه را آبیاری نمایید

برای اینکار به آبیاری ادامه دهید تا زمانی . نیاز به آبیاری دارد یعنی تمام سیستم ریشه باید مرطوب شود

 .ه آب از سوراخ زهکش خارج شود و درصورت نیاز چند دلیمه دیگر این عمل را تکرار کنیدک

؛ به این صورت از شسته شدن (عکس زیر)یک درخت را از باال با آبپاشی با دهانه ریز آبیاری کنید 

بهتر است و زمانی که این روش ممکن  استفاده از آب باران جمع آوری شده . خاک جلوگیری میشود

 .باشد میتوان از آب معمولی استفاده نمودن

 

 

 

مجذوب  بزرگ کردن بونسای یک سرگرمی سحرآمیز و چرا بونسای؟ : راهنمای انتخاب بونسای مناسب

بیشتر و بیشتری ازمردم این حمیمت  گذشتهای پابرجا درجهان تبدیل شده تعداد کننده است و از آنجا که به

مینیاتوری ارزشمندیست که  بونسای از بهترین هدیهها و سوغات .کرده و شیفته آن شدهاند را درک

بونسای گذشتهی گرانمایه  .دوستشان دارید پیشکش شود مخصوص شما باشد و یا به افرادی که میتواند

 ت تمرکزتان را افزایش میدهد و از آنجا که گلها، تاجپوشش، میوهها، شاخهها و غیرهاست که لدر

هر چه سن بونسای  میبایست همانند مینیاتور دلیمی از درخت والعی به وجود آیند شما را خاللتر میکند

ل زیر برای بونسایها به دالی درختان بونسای تماضای زیادی در بازار دارند بیشتر باشد گرانبها تر میشود

رویاندن و رسیدگی به درخت بونسای عالوه بر اینکه سرگرمی حیرت . 1 : سالمتی بسیار سودمند هستند

این درختان برای سالم ماندن نیازمند آب . 1 .انگیزیست برطرفکنندهی استرس و فشارهای روحیست

صبر خود را  ند تامرالبت مداوم از آنها به شما کمک میک. کافی، مرالبت، کوددهی و هرس هستند

گیاهان داخل خانه از . 1 کار با طبیعت و بونسایها صلحجویی را در شما پرورش میدهد. 1 افزایش دهید

 جمله بونسایها میتوانند به پاک کردن و تصفیه هوای منزل و یا محل کارتان کمک نمایند

بونسای میتواند موجب بهبود سرماخوردگی شود،گیاهانی که در انتخاب بونسای مناسب برای شما 

پرورش موفمیتآمیز یک . 1 .میدهند داخل اتاق هستند شما را در رفع خستگی،سرفه و گلودرد یاری

بونسای سبک  حمایمی از بونسای کندبونسای حس شگرفی از دستیابی و رضایتمندی در شما ایجاد می

ژاپنیها سعی میکنند تا جلوه درخت را . چینی در ممایسه با بونسای سبک ژاپنی تفاوت بسیاری دارد

حالی که پرورشدهندگان چینیها به گیاه اجازه میدهند تا آزادتر رشد کند و سپس درخت را  منعکس کنند در

بونسایهای . نسایها دو نوع هستند، گرمسیری و معتدلبطور عمومی، ب .با کمی هرس تغر شکل میدهند

پیدا کنند و یاید در ممابل سرمازدگی محافظت  گرمسیری مانند فیکوس نمیتوانند با دمای انجماد سازگاری

را مانند نوع  بونسایهای معتدل نیاز به دوره خواب یا دورمانسی دارند و درصورتی که آنها. شوند



اغلب مردم تصور میکنند بونسای گرمسیری ویژه فضای داخلی . بین میروندگرمسیری نگهداری نماد از 

معتدل ویژه فضای بیرونی است، در صورتی که تمامی بونسایها در شرایط دمایی مناسب هر  و بونسای

راهنمای  .بیاورند بایستی دو یا سه روز در فضای آزاد گذاشت زمان که بتوانند شرایط بیرون را تاب

 لدم اول انتخاب گونهای از درخت است که برای اللیم منطمه شما مناسب ی مناسب شماانتخاب بونسا

درصورتی که برخی دیگر  برای نمونه برخی درختان در آب و هوای بسیار سرد از بین میروند ،. باشد

تمامی . ددوره خواب وارد شده و برای بهار آماده شون نیاز دارند تا دما به زیر انجماد برسد تا بتوانند به

 دراین مجموعه به صورتی انتخاب شدهاند که برای شرایط آب و هوایی نماط بونساهای عرضه شده

. است یکی از انواع گونههای مناسب برای افراد تازهکار سروکوهی یا جونیپروس .مختلف ایران مناسبند

آنها آسان است و میکند، پرورش دادن  این گیاه همیشه سبز محدوده دمایی وسیعی را بهخوبی تحمل

سایر مخروطیان مانند کاج، سرو ، صنوبر، درختان  .پاسخ میدهند عالوه بر این به هرس بهخوبی

درختچههای گرمسیری  برگریز مانند افرای ژاپنی، مگنولیا، نارونها، بلوط امکانی دیگرند و سرانجام

  .ل هستندمانند خرفه انتخاب مناسبی برای محیط داخلی در اللیمهای سرد یا معتد

احتیاجات بونسای : تصمیم بگیرید که بونسایی میخواهید که مناسب فضای داخلی باشد و یا فضای باز

بطورعمومی . به میزان زیادی تفاوت دارد) Outdoor) و فضای باز) Indoor) مناسب فضای داخلی

رایط نگهداری و پیش از خرید ش. دریافت میکند محیط داخلی خشکتر است و نور کمتری از فضای باز

از بونسایهای  در زیر فهرستی. آن را که بصورت تخصصی در زیر محصول درج شده مطالعه نماد

 مناسب فضای داخلی و آزاد آورده شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فضای داخلی

کراسوال یا خرفه ای،بنجامین  کارمونا، رتوزا، فیکوس، شفلرا،



 

 

http://iranibonsai.com/index.php?route=product/category&path=33&page=1
http://iranibonsai.com/index.php?route=product/product&path=33&product_id=78


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iranibonsai.com/index.php?route=product/product&path=33&product_id=61


 

 :فضای باز 

 

پروس یا سروکوهی را با  این گیاهان خصوصا جونی)راش، ژینکو، کاج   پروس، سرو، افرا، جونی

 (داشت  توان بخوبی در فضای داخلی نگه رعایت شرایط مطلوب می

 

 

 



سانتی متر بسته  ۹۰الی  ۱۶بونسای بالغ میتواند حدود . در لدم بعدی اندازه و سن بونسای را انتخاب کنید

 در صورتی که ترجیح می دهید بونسای را از کوچکی نگه داری نمایید. به نوع گونه طول داشته باشد

 .میتوانید بونسای کوچکتر و کم سن تر انتخاب نمایید

سای بگذارید توجه  توانید برای مرالبت از بون به میزان فضای در درسترس، نور و میزان ولتی که می

. گیری و هرس نیاز دارد بونسای بزرگتر زمان بیشتری برای جوانه. نمایید

 

 سبکهای مختلف بونسای

در سایر فرهنگها نیز الدامات مشابهی . بونسای فرمی از هنر ژاپنی پرورش درختان مینیاتوری است

در چین که در آن عالوه بر درختان مینیاتوری با استفاده از اجزایی  penjing وجود دارد، مانند پنجینگ

در ویتنام که با  hòn non bộ مانند مجسمه و سنگ نمایی از منظره را خلك میکنند ، و یا هون نون بو

 در چین مانند پنجینگ saikei سایکی. اضافه نمودن آب به این منظره نمایی از جزیره را پدید می آورند

با این حال در سبک ژاپنی بونسای . و هون نون بو به خلك مناظری از درختان مینیاتوری میپردازد

این هنر به هزاران سال پیش بازمیگردد و در طی این . منحصرا به درخت مینیاتوری پرداخته میشود

از ای  در طراحی بونسای مجموعه. مدت زیبایی شناسی و اصطالحات خاص خود را شکل داده است

این . های زمینه را توصیف میکند سبکهای شناخته شده و به نام وجود دارند که درخت متعارف و طرح

 .سبکهای مشخص روشی مختصر و مناسب برای طراحی بونسایها در اختیار لرار میدهند

 : (پینجینگ کاج کونیکا)

 

  



 

 

 

 تصویر کلی سبکها

. ها در نمونه بونسای دسته بندی میشوند سبکها بر اساس معیارهای مختلف مانند جهت تنه یا تعداد تنه

 :برخی از دسته بندیهای اصلی سبکها به لرار زیر است

 :جهت تنه 

اصطالحات مختلفی در این گروه . مجموعه متداولی از سبکها جهت تنه اصلی بونسای را توصیف میکند

بکار برده میشود و شامل مواردی است که راس تنه اصلی درخت مستمیما از مرکز ورودی تنه به خاک 

مایل از ، یا کمی مت( moyogiو مویوگی  chokkanفرمهای راست مانند چوکان )به سمت باال میرود  

، یا به شدت متمایل به یک سو باشد ( sho-shakkanشاکان -مانند شو)مرکز ورودی تنه به خاک بوده 

ایست که در  ، و یا متمایل به زیر نمطه( dai-shakkan و دای شاکان  chu-shakkanمانند چو شاکان )

(. kengaiو یا کنگای  cascadeمانند آبشاری )آن تنه وارد خاک شده است 

 

: تنه و سطح پوست درخت

برای نمونه بونسایی با تنه . برخی سبکها شکل تنه و بافت و شیارهای پوست درخت را توصیف میکنند 

نامیده  sabakanای در تنه  و بونسایی با انشعابی عمودی و یا دارای حفره nebikanپیچ خورده نبیکان 

درختانی را مشخص میکند که شاخه های  deadwood bonsaiسبکهای بونسای شاخه خشکیده . میشود

. لابل توجه خشکیده و یا زخمهایی در تنه دارند

 

 

: محل لرارگیری ریشه و تنه 

اگرچه بیشتر بونسایها مستمیما در داخل خاک کاشته میشوند سبکهایی درختانی را توصیف میکنند که در 

نام دارد و سبکی  deshojoوجو برای نمونه سبک ریشه روی سنگ دش. صخره یا سنگ کاشته شده اند

. است ishizukiای بزرگ ریشه دارد ایشیزوکی  صخره( باال یا دوطرف)که درختان تماما در 

 

 



: های متعدد تنه

برای نمونه . )در این سبکها یک بونسای بر اساس تعداد تنه به تنهایی طبمه بندی شود 

سامبون   برای دو درخت مجزا،  sojiای دوتایی از یک ریشه، سوجو برای تنه sokanسوکان 

ای  پیکربندی تنه نیز با سبکهای ویژه(. برای سه درخت، و به همین ترتیب sambon-yoseیوسه 

برای درختان متعددی که  netsunagariو فرم موجی  ikadabujiتوصیف میشود برای نمونه فرم کلک 

برای درختان متعدد به تعداد  yose-ueیابند، و اصطالح کلی یوسه یوئه  از یک ریشه متصل رشد می

. زیاد که ریشه های متصل ندارند

در . این اصطالحات انحصاری نیستند و یک بونسای میتواند خصوصیات بیش از یک سبک را نشان دهد

. این صورت خصوصیت برجسته آن بونسای گروه سبکی را مشخص میکند

 

 نشانه های بیماری بونسای
ّ غٌاضایی کوی از ًػاًَ ُای هعوْل بَ غوا ایي اهکاى را . بیواریِای هتعذد، ّیرّضِا ، قارچِا ّ کپکِا هیتْاًٌذ بًْطای غوا را درگیر ًوایٌذ

 :بیػتر درختاى بیوار حذاقل یکی از ایي عالئن را ًػاى هیذٌُذ. هیذُذ تا زهاًی کَ گیاٍ دچار چٌیي عالیوی غذ هتْجَ غْیذ

 .ُا حالت کج ّ چرّک پیذا کردٍ ّ یا تغییر غکل ّ رًگ هیذٌُذبرگِا یا گل

 ریسظ برگ در خارج از فصل

 برگِای زرد، پژهردٍ، خػک ّ یا ضقْط برگِا

 رغذ کٌذ

 غاخَ ُای پژهردٍ ّ یا در حال ضقْط

خػک غذى تذریجی گیاٍ از ًْک غاخَ ُا بَ ضْی ریػَ: پص هرگ  

 درمان بیماری بونسای

اُویت . د بیواری بًْطای غذیذ، اّل از اًتػار آى بَ ضایر بخػِای گیاٍ ّ یا ضایر گیاُاى هجوْعَ خْد پیػگیری ًواییذزهاًی کَ هتْجَ ّجْ

در صْرتی کَ گیاٍ بَ بیواری هبتال غذٍ باغذ غوا بایطت. دارد کَ بَ صْرت هٌظن بًْطای خْد را از ًظر عالئن بیواری بررضی ًواییذ : 

هجسا ّ بَ دّر از ضایر گیاُاًتاى هٌتقل کٌیذبالفاصلَ درخت را بَ هحلی  . 

 .توام برگِا ّ یا بخػِای رّیػی هبتال را از گیاٍ جذا ًواییذ

 .برگِای ضالن را با ضذقارچ هٌاضب اضپری کٌیذ

 .دالیل هوکي بیواری هاًٌذ فطاد ریػَ، تِْیَ ضعیف، ّ یا رطْبت بیع از حذ خاک را بررضی ًواییذ

ُرش گیاٍ هبتال بَ کار بردٍ ایذ ضذ عفًْی کٌیذ توام لْازهی را کَ برای . 

 .درخت تحت درهاى را در هکاًی با تِْیَ هٌاضب ّ ًْر کافی قرار دُیذ

  

 : بیماری لک سیاه

. این لارچ اغلب به برگها حمله میکند و بصورت نمطه ها و یا لکه های سیاه روی برگها ظاهر میشود

زمانی که برگی مبتال شد باید از گیاه جدا شود تا . سرانجام این برگها زرد و پژمرده شده و خواهند افتاد

از آنجایی که آب . ماییدبا یک لارچکش برگهای سالم را اسپری ن.از ابتالی بمیه برگها جلوگیری شود

هاگها را به سایر بخشهای گیاه منتمل میکند لذا اهمیت دارد تا زمانی که تمام نواحی آلوده را از گیاه جدا 

 .نکرده اید آنرا آبیاری نکنید

 



 

 

 

 

 : بیماری لک برگ

ای و یا خاکستری در برگها،  سیاه، لهوه ،مشابه با لک سیاه، این لارچ بستگی به گونه لکهای سفید

معموال لکه در ابتدا سفید بوده و بعد با پیشرفت بیماری تغییر . سرشاخه ها و یا شاخه ها ایجاد میکند

هر برگ، شاخه، یا میوه مبتال شده باید . سرانجام برگ پژمرده شده و میمیرد. رنگ داده و تیره میشود

 .سالم با لارچکش اسپری شوند فورا از گیاه جدا شود و برگهای

 

 

: کپک 

موادی سفید یا سیاه روی . این لارچ در محیطهای مرطوب با نور ناکافی و تهویه ضعیف ایجاد میشود



برگها، ساله و یا شاخه ها ظاهر میشوند و میتوانند موجب تغییر شکل و رنگ ، از بین رفتن لدرت رشد 

شود و برگهای سالم  هر برگ، شاخه، یا میوه مبتال شده باید فورا از گیاه جدابایستی . و پس مرگ شوند

حشره . گاهی کپک سیاه میتواند ناشی از هجوم شپشه و یا حشره الک زا باشد.  اسپری شوند با لارچکش 

را با دست و یا آفتکش مالیم از بین برده و پس از جداکردن بخشهای آلوده از لارچکش استفاده شود و 

 .سپس گیاه در محلی با نور مناسب و تهویه کافی لرار گیرد

 

 

 

 

 

 

 

 : زنگ گیاهی

ای، نارنجی، بصورت برجستگیهایی در سطح زیرین برگ  این بیماری لارچی در رنگهای زرد، لهوه

نیست  اگر چه زنگ گیاهی معموال مرگبار. سرانجام برگها حلمه ای شده و می افتند. خود را نشان میدهد

حذف نواحی مبتال و استفاده از لارچکش برای . اما میتواند خسارات شدیدی به درخت شما وارد نماید

 .بخشهای سالم گیاه ضروری است

 

 



 

 

 

 

 

 

 : بیماری کلوروزیس

د مواد مغذی مانند این بیماری در نتیجه کمبود کلروفیل در نتیجه وجود آسیبی در سیستم ریشه و یا کمبو

برگها رنگ سبز خود را از دست میدهند ولی رگبرگها سبز بالی میمانند و گیاه . آهن اتفاق می افتد

 .با افزودن کالت آهن به آب و مرالبت از ریشه درخت این مشکل را درمان مینماید. پژمرده میشود

 



 

: فساد ریشه 

ها  برگها تغییر رنگ داده و شاخه. ای و وارفته شود زهکشی نامناسب میتواند سبب شود که ریشه لهوه

ریشه های مبتال را باید هرس نمود و گیاه را به خاک  . شکننده میشوند و می افتند و رشد متولف میگردد

 .رفی باشد که اندازه مناسب و زهکش کافی داشته باشدجدید انتمال داد که در ظ

 

 

 

 



 (جینسینگ ، رتوزا)بونسای فیکوس 

 :خصوصیات

جنس . های فضای داخلی در سراسر دنیاست ترین بونسای این بونسای گرمسیری یکی از محبوب

اندونزی، تایوان و سایر   و بومی مالزی، Moraceae ها یا موراسه توتفیکوس متعلك به خانواده 

 .کشورهای آسیای شرلی و جنوب شرلی است

است و گاهی نیز با عنوان فیکوس  Ginseng Ficus microcarpa نام علمی این بونسای

ی فیکوس جینسینگ بواسطه ریشه و بن لوی و برگهای بیض. شود شناخته می Ficus Retusa رتوزا

برگهای فیکوس جینسینگ یا رتوزا . اند شناخته مبشود سبز تیره و متناوب که باالی ساله رشد کرده

این بونسای دو یا چند ریشه . بیضیتر از برگهای فیکوس بنجامین است و نباید با آن اشتباه گرفت

نسای نگهداری بو. هوایی ضخیم و سنگین دارد که بیشتر شبیه تنه درخت است تا ریشه معمولی

اند توصیه  ها شده فیکوس جینسینگ آسان است و معموال برای افرادی که به تازگی وارد دنیای بونسای

 .میشود

 :نگهداری

. فیکوس رتوزا یا جینسینگ محل نورگیری را میپسندد که دور از تابش مستمیم آفتاب باشد  : نور

. مکانی بسیار سایه گیر برای این بونسای نامناسب است هر چند در ممابل نور کم مماومت خوبی دارد

از اگر . ای که به سمت جنوب و یا غرب است لرار دهید خوشحال خواهد شد پس اگر آنرا نزدیک پنجره

المپهای گرمایشی استفاده مینمایید مرالب باشید که گیاه را زیاد نزدیک لرار ندهید و سعی کنید 

اگر بون سای رو به پنجره است . متر بین بونسای و المپ حفظ شود سانتی ۳۱ای در حدود  فاصله

 .درجه بچرخانید ۹۰روزانه آنرا 

  

ای یکبار و در زمستان هر  ای دو بار، در پاییز هفته معموال در بهار و تابستان هفته  : آبیاری و رطوبت

تر باشد آب بیشتری مورد  تر و گرم هرچه محیط روشن. برای این گیاه کافی است دو هفته یکبار آبیاری 

گاه   باید خشک شود اما هیچ( متری معموال تاعمك یک سانتی)بین دو آبیاری خاک سطحی . نیاز است

حدود یک سوم . آب بدون کلر با دمای اتاق مناسب آبیاریست. شود اجازه ندهید خاک کامال خشک

اجازه ندهید آب به . گاهی خاک کمتر از این میزان نیاز دارد. فنجان آب را به آرامی در پای گیاه بریزید

طور آب نبایست در پای گیاه جمع شود بلکه باید به سرعت جذب خاک  های هوایی بخورد و همین ریشه

روزی یک و حداکثر دوبار بونسای . شود بیش از اندازه موجب پوسیدن ریشه میآبیاری . شود

در این کار زیاده روی نکنید و برگها را با . نمایید( اسپری آب)جینسینگ را به صورت مالیم غبارپاشی 

در صورتی . ها لرار بگیرد این کار موجب میشود تا گیاه مورد هجوم لارچ  اسپری آب شستشو ندهید،

ر اللیم خشک لرار دارید میتوانید برای ایجاد رطوبت مناسب از زیرگلدانی حاوی سنگریزه استفاده که د

شود ولی به محض اینکه شرایط بهتر شد برگها مجدد رویش  کمبود آب موجب ریز برگها می. نمایید

 .میکنند



  

 ۱۲گراد باشد و از  درجه سانتی ۲۷و حداکثر  ۱۶حدالل . بایستی نسبتا ثابت نگه داشته شود : دما

 .درجه کمتر نشود

  

( بهار و تابستان)ویتامین و اسیدفسفریک باشد و در فصل رشد   کود باید سرشار از نیتروژن،  : تغذیه

های کود را در خاک رها کنید و  میتوانید در یک وعده زمانی پلت. هر دو هفته یکبار به گیاه داده شود

در پایان فصل رشد (. ماه ۶تا  ۳. )این کار را تکرار کنید  مجدد هر زمان که پلتها ناپدید شدند

 .کوددهی را متولف کنید( شهریور)

  

میتواند صورت ( ترجیحا در بهار و تابستان)ها در تمام طول سال  های جدید و جوانه حذف شاخه : هرس

 .برسانیدهای جدید آنها را با هرس به دو یا سه عدد  برگ در شاخه ۶یا  ۵پس از رویش . گیرد

  

برای اینکه سیستم ریشه فضای بیشتری برای رشد داشته باشد باید  : تعویض گلدان و یا هرس ریشه

هر سال و یا هر دو سه سال یکبار در اوایل بهار درست پیش از آنکه فصل رشد آغاز شود تعویض 

استفاده لرار کشی خوبی دارد مورد  گلدان صورت گیرد و خاکی که سرشار از مواد مغذی است و زه

 گیرد

  

 ٪۳۰بندی مختلف، یا لوم،  آکاداما با دانه ٪۴۰سی درصد ارگانیک ، هفتاد درصد خاکدانه شامل  : خاک

 سنگریزه یا پومیس  شنی،

  

معموال از . کشی، هرس و ظرف رشد استفاده نمایید های مختلف مانند سیم میتوانید از تکنیک : دهی فرم

 .شود استفاده می informal upright فرم راست نامنظم

  

برای این منظور بایستی از . بونسای فیکوس جینسینگ را نمیتوان از راه للمه برگ تکثیر نمود : تکثیر

ساله را در گلدان بسیار کوچکی که . یکی دو برگ انتهای للمه ساله را بکنید. للمه ساله استفاده نمود

سپس للمه و گلدان . رشده و مرطوب باشد لرار دهیدبا پایه پیت پpotting mix  با بسترگیاهی مخلوط

این کیسه پالستیکی . را در کیسه تمیز پالستیکی که آن را باد کردید و انتهایش را محکم بستید بگذارید

آن را درجایی لرار دهید که نور طبیعی فراوان . کند ها حفظ می رطوبت را در خاک و اطراف برگ

. هفته و به تدریج طی یک هفته پالستیک را باز و خارج کنید ۶تا  ۴پس از . غیرمستمیم دریافت کند

سپس باید نگهداری و آبیاری را شروع کنید و به . اکنون للمه باید تعدادی ریشه سالم داشته باشد

با این روش یک درخت کوچک فیکوس خلك میکنید که در فرم بونسای . تدریج نور را افزایش دهید

 .ست که پرورش به آن سالها آموزش نیازمند استاین هنری. جینسینگ نیست

  



در . تواند این گیاه را درگیر کند کنه تارعنکبوتی از آفاتی هستند که می شپشک و  : ها آفات و بیماری

 .ها ممکن است گیاه را بیمار کنند و سبب ریزش برگ شوند رطوبت زیاد لارچ

  

آبیاری زیاد یا زهکشی بد خاک، حمله حرات یا نبود نور کافی، مشکل ریشه در اثر  : ها ریزش برگ

 آبیاری کم، درمعرض مستمیم دستگاه تهویه مطبوع لرار گرفتن، واکنش به کود نامناسب  لارچ،

  

جایی از یک مکان به مکان دیگر در شش هفته حدود  ها معموال پس از جابه  تمام فیکوس : ویژه توجه

رطوبت هوا و شدت نور، تغییر   تفاوت در آبیاری،. هندد بیست درصد از برگهای خود را از دست می

در این مورد جای نگرانی . شوند دهد و آنها در پاسخ دچار ریزش برگ می فصل را به درخت نشان می

 .های درخت مجدد شروع به رویش خواهند نمود نیست و در دو هفته برگ

  

اگر آن را ببلعند خطرناک خواهد بود  برگهای این بونسای برای حیوانات خانگی سمی است و : هشدار

 پس این درخت را دور از دسترس آنها لرار دهید

 


