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د نگهداری گیاه شاهپسن :عنوان مقاله 

در مناطق حاره و نیمه حاره . بوته های متراکم شاه پسند درختی در برابر سختی و خشکی مقاوم است

 تِیماما گونه ی. النتانا یا شاه پسند درختی علف هرز تلقی می شود. در سراسر سال می تواند گل دهد

(tame) می تواند آبشاری کوچک در باالی دیوار یا حتی در گلدان در نظر آید. 

اگرچه اظهار می شود که گونه های کامارا، در بسیاری جاها، علف هرز به حساب می آیند و درد سر 

. زیادی در فضای باز در زمین ایجاد می کنند، اما اقالم پاکوتاه آن غالباً کم بذر هستند و کامالً بی خطر

مینه ی مرز بوته های این اقالم به ندرت تا ارتفاع نیم مترقد می کشند و لذا برای کاشت درپیش ز

گلهای چشم نواز این . متر یا بیشتر هم ارتفاع می گیرند ۳بعضی اقالم جدید تا . آمیخته ایده آل است

سال به بلوغ  ۲پس از . گیاه پرعمری نیست. گیاه دارای رنگهای سرخ، زرد، نارنجی، ِکِرم و سفید اند

 .از سال اول عمر خود گل می دهد. می رسد

 : نیازها

 .برای نواحی سرد مناسب نیست،به اقلیم گرم بدون یخبندان نیاز دارد:ماقلی

 .برای نشو و نما و گل دهی بهتر به آفتاب کامل نیاز دارد:میزان نور و دما

خاکهای با زهکشی خوب را،هر چند ضعیف،تحمل می کند،اما بهترین نشو ونما و گل دهی را :خاک

 .ه باشدوقتی دارد که خاکش با مواد آلی تقویت شد

 :طرز کاشت و پرورش

از طریق قلمه های نُک شاخه،که در سراسر ایام سال جز زمستان گرفته میشود امکان پذیر :تکثیر

 .است

بوته های نوُرسته به آبیاری منظم نیاز دارد،اما بوته های جا افتاده به کم آبی تحمل نشان می :آبیاری

 .هوای گرم برای گیاه سودمند استدر هوای گرم،آبیاری عمیِق گاه به گاه در .دهند

 .به کود نیاز مبرم ندارد،اما در اواخر زمستان می توان غذای کامل گیاهی به کار برد:کوددهی

 .هیچ نوع آفت یا بیماری شناخته نشده است:مشکالت



 :گل دهی

 .در طول اواسط بهار تا اواخر تابستان:فصل

 :هرس

نُک شاخه ها را .است تا شکل گرد و متراکم به خود بگیردهنگامی که جوان است باید آن را پیر

 .جلوگیری می کند( و پراکنده شدن آن)این کار از ایجاد بذر.بالفاصله بعد از گل دهی هرس کنید

 

         


