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 ligustrum texanum: نام علمی  

 Oleaceae: خانواده 

شرق آسیا : بومی 

درختچه یاس هلندی گیاهی است مماوم و زیبا و همیشه سبز که با برگ های براق و شفاف و ضخیم و 

این درختچه که پتانسیل هرس و فرم دهی هم دارد بومی . رشدی نسبتا سریع از جنس یاس ها می باشد



. ز می شودگل های سفید رنگ و کوچک این گیاه که معطر نیز می باشد در خرداد ماه با. ژاپن می باشد

درختچه ای مماوم به کم آبی می باشد و برای طراحی و و پوشش و ایجاد دیوار و حایل و پر کردن 

این گیاه براي فضاي بالكن هاي جنوبي و .باغچه های دور از چشم یا حیاط خلوت مناسب میباشد 

. افتابگیر نیز مناسب است

میادین و  باشد در فضای سبز،پارک ها درختچه یاس هلندی چون از خانواده ترون یا برگ نو می 

پر کردن باغچه های حیاط های پشتی  بولوارها برای طراحی و پوشش و ایجاد دیوار و پرچین و نیز 

یاس هلندی همچنین براي فضاي بالكن هاي جنوبي و .مناسب میباشد  ودور از چشم ویال ها و خانه ها 

افتابگیر نیز مناسب است 

: س هلندی شرایط کلی نگهداری یا

: نور مورد نیاز یاس هلندی 

در فضای باز شما می توانید برای . روشنایی کمی نیاز داردیاس هلندی سایه دوست می باشد و به 

سایه مطلك نیز باعث . شادابی بیشتر گیاه آن را زیر سایه درختان یا مکان هایی مسمف لرار دهید

ر بهار برای گل دهی آن را در مسیر نور کامل آفتاب د. بوجود آمدن بیماری لارچی در این گیاه می شود

. لرار دهید

: دمای مناسب یاس هلندی 

البته در مناطك خیلی سردسیر بهتر است برای . این درختچه مماومت باالیی نسبت به سرما و گرما دارد

. دوری از خطر سرمازدگی در زمستان با نایلون دور گیاه را بپیچانید

: ندی آبیاری مناسب یاس هل

یاس هلندی به خاطر حالت واکسی برگ هایش نیاز کمتری به آب دارد اما الزم است حدالل هفته ای 

ممدار آبیاری بسته به شرایط محیطی، نوع آرایش کاشت و منطمه مورد نظر . یکبار سیراب شود

واکسی اگر در آپارتمان نگهداری می شود حتما هفته ای دوبار آب بر روی برگ های . متفاوت است

. شکلش اسپری کنید

: خاک موردنیاز یاس هلندی 

در فضای باز از کود گاوی پوسیده و در گلدان از ترکیب خاکبرگ پوسیده، کوکوپیت و پرلیت به همراه 

. ماسه شسته شده استفاده کنید

: هرس یاس هلندی 

ه و گل های آن پس از پایان گلدهی با هرس کردن شاخه ها تا یک سوم تعداد شاخه بیشتری رشد کرد

. برای سال آینده بیشتر می شود



: کوددهی یاس هلندی 

استفاده از کود پوسیده دامی لبل از کاشت در فضای باز و مخلوط کردن آن با خاک : در فضای باز 

در گلدان کوددهی با کود مایع و کود مخصوص گیاهان زینتی مطابك دستور العمل روی . شود توصیه می

. شود کود توصیه می

: روش کاشت و تکثیر یاس هلندی 

تکثیر از طریك بذر امکانپذیر می باشد اما متداول نیست چون فرآیندی بسیار زمانبرتر از روش های 

مرتبه آب را عوض کنید تا  ۲ساعت در آب خیس کنید و در این مدت  ۲۴بذرهارا حدود . دیگر است

عمك یک  بعد از خیس کردن بذرها ، انها را درون گلدانی با خاکی مناسب در. بذرها در آب نگندند 

اگر بذرهای بیشتری . سانتی بکارید و خوب آب بدهید و در مکانی نیمه سایه بیرون از منزل بگذارید

دارید و میخواهید به صورت عمده این گیاه رو تولید کنید بهتر است محلی در زمین برای کاشت اماده 

ممداری روی آن کود  سپس بذرها را در محلی مناسب بپاشید و. کنید حتما خاک را خوب شخم بزنید

دامی سرند شده بریزید و خوب آبیاری کنید و تا جوانه زدن بذرها آبیاری را مرتب تکرار کنید تا که 

رطوبت زمین از دست نرود نکته مهم هم این است که بهتره محل خزانه در مکانی سایه یا نیمه سایه 

ماه جوانه ها از خاک میزنن  ۲لع هم روز تا یک ماه در برخی موا ۱۵معموال بین . لرار داشته باشد

بیرون و کم کم بزرگ میشود حاال کافیست در فصل پاییز که نهالهای شما خزان کردند آنها را از خزانه 

. در آورده و در گلدان بکارید

هرچه فاصله بذرها بیشتر باشد به نهالهای لوی تر و درشت تری در طی یک سال تبدیل خواهند شد 

سانت در خزانه کاری است توجه داشته باشید خزانه ای که آماده میکنید  ۱۵ن ده تا بهترین فاصله بی

. سانت مناسب می باشد ۲۰یکم از سطح زمین بلند تر باشد تا بر اثر بارندگی آب جمع نشود حدود 

کاشت در گلخانه گرم هم امکان پذیر است و هر مولع از سال می توانید در گلخانه گرم الدام به کاشت 

. ذر نمائیدب

: تکثیر با للمه 

همانند )للمه ساله درختچه برگریز در پاییز یا اواخر زمستان و للمه ساله درختچه های همیشه سبز 

با هرس کردن برگ های پایین تر و چسبیده به خاک . انجام میگیرددر اواخر تابستان  ( یاس هلندی

شده در خاک باغ در نور غیر مستمیم و مرطوب یا به خوبی زهکشی  گلدان، للمه ها را در مکان  

هفته تا به خوبی  ۶-۴در خاک مرطوب پس از للمه  . رطوبت باال نگه داشته شود تا ریشه دار شود

هورمون ریشه موجب . را در ظروف منحصر به فرد نگه داریدریشه داده و سپس للمه های زمینی  

 .اهان الزم نیستافزایش احتمال ریشه خواهد شد، اما برای بسیاری از گی

 

 



 

: پیوند زدن 

متداولترین پایه برای پیوند یاس هلندی . بر روی بسیاری گونه ها می توان یاس هلندی را پیوند نمود

. برگ بو است

: آفات و بیماری یاس هلندی 

ها همانند  ها چندان شایع نیست، ولی گاهی دچار برخی از بیماری ابتال این گیاه به آفات و بیماری

. شود های لارچی و باکتریایی می انتراکنوز، گال طوله، بالیت سرشاخه، لکه برگی
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