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بومی مناطك نیمه گرمسیری و مدیترانه ای جنوب چین و تایوان  درخت زمرد، گیاهی همیشه سبز و

متر نیز رشد میکند و  ۳۰صورت یافت میشود، درختی همیشه سبز که تا ارتفاع  ۲این گیاه به . است 

برای کاشت در باغ بسیار فوق العاده میباشد و نیز گونه هایی از این گیاه وجود دارند که کوتاه میباشند 

این گیاه برای نگهداری در داخل ساختمان بسیار مناسب . متر رشد میکنند ۳رتفاع و حداکثر تا ا



برگهای این . لطر تنه این درخت تا یک متر میرسد. این گیاه دارای رشد بسیار سریعی میباشد. میباشد

 ۲۵تا  ۱۵سانتیمتر طول دارند و بین  ۷۰تا  ۲۰گیاه به رنگ سبز تیره و براق میباشند که بین 

. یمتر عرض آنها میباشدسانت

 .علت معروفیت این گیاه به عنوان گیاه زینتی، برگهای زیبا و براق آن است

 ۷این گلها . گلها ی آن به رنگ های سفید و یا زرد میباشند و در بهار و تابستان شکوفا میشوند

سانتیمتر طول دارند و لوله مانند ومعطر و خوشبو میباشند، گل ها به میوه هایی تبدیل میشوند به 

 .صورت کپسول هایی بلند و باریک

: پرورش و نگهداری درخت زمرد در گلدان 

درخت زمرد بسیار ساده میباشد ، از این رو این گیاه برای نگهداری در پاسیو و داخل نگهداری از 

: خانه بسیار مناسب است

: آبیاری درخت زمرد 

اجازه دهید . دهد در خاکی همواره مرطوب رشد کند این گیاه رطوبت خاک را دوست دارد و ترجیح می

. یدگی ریشه و دیگر مسائل جلوگیری شوددر بین دو آبیاری خاک گیاه اندکی خشک شود تا از پوس

: رطوبت موردنیاز درخت زمرد 

تان خشک است از زیر گلدانی حاوی سنگریزه  اگر هوای خانه. درخت زمرد رطوبت را دوست دارد

به این صورت که، زیر گلدانی را پر از سنگریزه . برای افزایش رطوبت هوای اطراف گیاه استفاده کنید

. ها آب درون زیر گلدانی بریزید و گلدان گیاه را روی آن لرار دهید سنگ ریزهکنید و نصف ارتفاع 

ها پوسیده  توجه کنید که کف گلدان با آب درون زیر گلدانی تماس نداشته باشد در غیر این صورت ریشه

شود، رطوبت هوای  همینطور که آب درون زیر گلدانی تبخیر می. شود شوند و گیاه دچار خفگی می می

با این روش بدون اینکه هر روز نیاز به غبار پاشی باشد رطوبت مورد . کند ف گیاه افزایش پیدا میاطرا

. شود تان تامین می نیاز گیاه

: کود دهی درخت زمرد 

توانید گیاه را با  می. تان به خوبی رشد کند و سالم بماند باید آن را کود دهی کنید برای اینکه درخت

امی عناصر مورد نیاز گیاه هستند، کود دهی کنید و یا هر چند ماه یک بار کودهای مایعی که حاوی تم

دهند استفاده  کنند و در اختیار گیاه لرار می از کودهایی که مواد غذایی را به تدریج در خاک آزاد می

شود و به همین دلیل است که باید همیشه ابزار  کود دهی باعث رشد شاخ و برگ جدید در گیاه می. کنید

 .تان دم دست باشند رسه

 



: نور مناسب درخت زمرد 

ساعت  ۵تا  ۴دهید، بهترین حالت آن است که روزی  اگر درخت زمردتان را درون خانه پرورش می

کشد  اگر گیاه بیش از حد در سایه لرار داده شود، طولی نمی. آفتاب مستمیم یا سایه و آفتاب داشته باشد

و برای اینکه ظهر خوبی پیدا کند نیاز به هرس مداوم خواهد  شوند که شاخسارش دراز و بدلواره می

. داشت

: خاک مناسب درخت زمرد 

اگر . کارید، باید از خاکی با زهکشی خوب استفاده کنید زمانی که درخت زمردتان را در گلدان می

تواند  شود که می تان برای مدت زیادی در یک گلدان رشد کند، کم کم نمک در خاکش انباشته می درخت

در این هنگام باید خاک گیاه را با آب بشویید تا نمک . های گیاه شود منجر به سوختگی نوک برگ

برای شستشوی خاک گیاه، گلدان گیاه را درون یک سینی یا سینک ظرفشویی . اضافه آن خارج شود

این کار را . زیدتواند آب درون خود نگه دارد، در گلدان آب بری بگذارید و دو برابر ممداری که خاک می

. شود تمریبا شفاف باشد های زهکشی گلدان خارج می تا زمانی ادامه دهید که آبی که از سوراخ

اگر گلدان را درون سینی یا ظرفی گود لرار . ممکن است مجبورشوید بیشتر از یک بار خاک را بشویید

ره آب نمک دارد را جذب داده اید، پس از هر بار شستسو آب درون ظرف را خارج کنید تا خاک دوبا

اگر امالح آب آبیاری باال بود یا گیاه را بیش از اندازه کود دهی کرده اید، شتشوی خاک ضروری . نکند

. باشد ۷٫۵خاک در حدود  phبهتر است .است

: دمای مناسب درخت زمرد 

شد و دمای بین همانطور که لبال اشاره شد ، این گیاه مناسب مناطك نیمه گرمسیری و مدیترانه ای میبا

بهتر است در ممابل سرما و باد از درخت زمرد محافظت شود ، . دجه برای آن مناسب است ۴۶تا  ۲۸

. در غیر اینصورت از بین خواهد رفت

: هرس درخت زمرد 

. بار هرس شود ۲در صورت نگهداری در فضای خانه و یا پاسیو بهتر است سالی 

: تکثیر درخت زمرد 

خت زمرد للمه گیری است، اگرچه للمه گیری این گیاه نسبت به گیاهان دیگر بهترین روش تکثیر در

سانتی متری از نوک یکی از  ۵ای  برای للمه گیری درخت زمرد شاخه. کمتر موفمیت آمیز است

(. های پیر و چوبی للمه نگیرید از شاخه)تان حتما باید تازه باشد  للمه. های تازه گیاه ببرید شاخه

نصفه پایینی للمه را درون . های نوک ساله را نگه دارید ی للمه را جدا کنید و تنها برگچههای پایین برگ

سپس للمه را درون خاک . پودر هورمون ریشه زایی فرو ببرید و پودر اضافه را از للمه جدا کنید

 گلدانی مرطوب بکارید و روی آن را با کیسه پالستیکی شفاف بپوشانید تا هوای اطراف آن مرطوب



للمه را در محیطی روشن و گرم لرار دهید و هر چند هفته یک بار گیاه را به آرامی بکشید تا . بماند

به محض اینکه للمه ریشه زد و رشد جدید را آغاز کرد نوک آن را بچینید تا . ببینید ریشه زده یا خیر

. پرپشت رشد کند و فمط لد نکشد
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