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 ن گیاهانگل نداد:  عنوان مقاله 

 

مثال شمعدانی دارید که فقط برگ دارد و دیگر گل نمی }اگر در منزل گیاهی دارید که دیگر گل نمی دهد 

بایستی بررسی کنید { . دهد یا اینکه بوته فلفلی کاشته اید که جثه بزرگی دارد اما گل و میوه نمی دهد

 : اه شما کدام یک از ایرادات زیر را داردکه گی

                                                                 :عوامل ایجاد گل در گیاه

                                                                                      نور

 .گیاه شما وارد مرحله ی گلدهی نخواهد شد, رسد اگر به گیاه شما نوری با کیفیت مناسب ن

مثال شیشه های رفلکس مانع از رسیدن نور با کیفیت به گیاه شما می شوند و در نتیجه گیاهان فقط ---

   .  برگ خوب خواهند داشت و هیچ گلی نمی دهند

, متر داشته باشد 2می کنید و تا پنجره فاصله ای بیشتر از اینکه اگر گیاه را داخل منزل نگهداری یا -

 . کیفیت نورکاهش خواهد یافت و در نتیجه آن گیاه گل نخواهد داد

  

 هوای سرد زمستان

و همچنین گیاهان چندساله .....شب بو و, بنفشه , نرگس , سنبل , الله , گیاهان فصلی زمستانه مثل 

آ حتما نیاز دارند که در فصل زمستان یک میزان سرما جذب کنند و در کاالن کو,گل رز, مانند شمعدانی 

گفته { ورنالیزاسیون } این جذب سرما توسط گیاهان در کتابهای علمی کشاورزی. خود ذخیره نمایند 

 . میزان و حدود سرما برای هرگیاهی متفاوت است.   می شود

به همین دلیل است که خیلی ها شمعدانی را یکسره در هوای گرم منزل نگهداری می کنند و به پس 

 .مرور زمان از حجم گلدهی آن کم می شود

 



 :نکته

این کار } برای جذب سرما نیاز نیست گلدان در بیرون و در معرض هوای سرد زمستانی گذاشته شود 

درجه که هوای پشت پنجره است  18تا16ای حدود بلکه سرم{ حتی باعث سرمازدگی گیاه نیز می شود

درجه  16پس یادتان باشد منظور از جذب سرما دمای زیر , برای جذب سرما توسط گیاه کافی است

 . نیست

 مصرف بیش از حد کود گوسفندی یا کود شیمیایی

به دلیل نیتروژن باالیی ,اگرشما بیش از حد در باغچه یا گلدان خود کود گوسفندی مصرف کرده باشید 

که کودهای دامی دارند گیاه حسابی رشد کرده و شاخ و برگ بهم می زند اما وارد فاز زایشی یا همان 

 . گلدهی نمی شود

بیش از حد استفاده کنید {کود سفید } اگر کودهای شیمیایی که نیتروژن باالیی دارند مثل کود اوره 

   .داستان به همین ترتیب است

 


