
بسمه تعالی 

 

 

با هورمن ریشه زایی آنها و ریشه دار کردن  تکثیر گیاهانانواع : عنوان مماله 

 

 

گیاه روشهای متداولی برای تکثیر آنها در سایتها و به پرورش گل و  خانواده ها امروزه با توجه به تمایل

همچنین فیلم های آموزشی نیز کمک حال بوده و در اکثر مطالب سعی .  مماالت گوناگون بیان شده است

. شده کاربردی ترین راه ها بررسی و توضیح داده شوند

نیاز انسانها به داشتن فضای سبز آنها را بر آن داشته خود دست به کار شده و جهت افزایش فضاهای 

در این مماله سعی شده مطالبی مفید در این . اه کنند سبز خود بصورت خودجوش الدام به تولید گل و گی

. خصوص گردآوری و در اختیار شما لرار عزیزان لرار گیرد 

:  طرق ذیل امکان پذیر است  تکثیر گیاهان از

خوابانیدن ساله  -5    بذر – 4  ریشهللمه  – 3ساله   للمه  – 2برگ   للمه  – 1

تکثیر گردند  روش فوق  چندکن است برخی از آنها فمط از یکی از تکثیر گیاهان با هم متفاوت بوده و مم

: می شوند  LEAF CUTTING گیاهانی که از طریك برگ تکثیر برخی از 

،  بنفشه آفریمایی برگ انجیری، بگونیا، لاشمی، برگ بیدی، دیفن باخیا، شفلرا، فیتونیا، فیلودندرون،پتوس 

... پاپیتال و  ،سانسوریا ان مادرشوهر ، فیکوس،، شمعدانی، زب  حسن یوسف

هیه و انتهای آن را در بستر مناسب بگذارید و روی تبرشهای منظمی از یک برگ سالم و بدون بیماری 

آن سلفون بکشید  

: می شوند   STEM CUTTING تکثیر  برخی از گیاهان که از طریك ساله

  دی، شمعدانی، رز، نسترن و بِه ژاپنیداوو

سانت بدون برگ برش داده به هورمون ریشه زا آغشته و در  15الی  10یک ساله از گیاه اصلی به لد 

کشید  خاک مناسب بکارید و روی آن سلفون ب
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  .تکثیر می گردند  (  SEDD)  و بذر ( ROOT)  ریشه اکثر گیاهان از طریك

در روش ریشه بخش کوچکی از ریشه را بریده و افمی در خاک غنی لراردهید و در روش بذر یک بذر 

را در خاک کامال خیس لراردهید و لبل از کاشت ییک برش کوچک با چالو به نحوی که لسمت کوچکی 

م سایت موجود فیلم آموزشی در اینستاگرا) و سپس در خاک غنی بکارید  بذر برداشته شود هاز پوست

( است 

 

تکثیر می شوند خوابانیدن روش گیاهانی که از  

پتوس، موچسب، پاپیتال، دراسنا، ساکسی فراگا، فیکوس، بنجامین، کروتون، الپاجریا، مومی، : شامل 

... و  یاس

در روش خوابانیدن در حالتیکه ساله به گیاه مادر وصل است در خاکی غنی خوابانیده و پس از ریشه دار 

. جدید می کاریم شدن از گیاه مادری جدا کرده و در گلدان 

 

: تولید ریشه 

داشتن ریشه لوی و داشتن گیاه سالم  شرط. هدف اصلی تولید ریشه می باشد روش های مختلف تکثیر  در

خاکهایی غنی از مواد مغذی . برای رشد ریشه ها بستر مناسب بسیار مهم می باشد . فالد بیماریست 

، ماسه بادی با خاک خاکهای لمی رسی ، کوک پیت کمپوست ، . بسیار مناسب رشد ریشه ها می باشد 

... برگ و 

. اما برای ریشه زایی سریع و بدون خطا استفاده از هورمون های ریشه زا نیز بسیار موثر می باشد 

هورمونهای ریشه زا بصورت طبیعی و یا شیمیایی در دست رس می باشند و شما به راحتی می توانید 

. آنها را در منزل ساخته و یا از بازار تهیه نمایید 

هورمون های طبیعی  

گیاه را یک شبانه روز در محلول تیره ) و ساله درخت بید مجنون  شیرهلبیل محلول جوشیده شده از از 

 2تا  1.5ممداری از دارچین به حدود )  ، دارچین که بسیار موثر است(شده و جوشیده شده لراردهید 

ی ریشه عملکرد اعجاب آوری بیماریها ریشه زایی و دارچین برای( سانتی انتهایی للمه یا برگ بزنید 

همانند عسل به ( پودر تالک ) ، پودر بچه  که به انتهای للمه بزنید و در خاک بکارید ، عسل دارد 

مخلوط کرده و یک ( لیتر  3.7) لیتر آب  4میلیگرم لرص آسپرین با حدود  200، انتهای للمه بزنید 

. شبانه روز در محلول گیاه را بخوابانید 



استفاده از   در سایر روش های دیگر 

، ، آلوئه ورا ( نوعی کود ) کلپ  یعشیره درخت توت ، شیره درخت نارگیل ، سرکه سفید ، ما

. متداول است  ...و  گرم 25وزن  GP25 کود مخصوص ریشه زایی گیلدا کد

 

.  د و سپس للمه را به بستر مناسب منتمل کنید کنیاستفاده هستند ،موارد مشابه سایر روشها 

هفته به طول می انجامد گلدان را مرطوب نگه داشته و  2نکته مهم اینکه تا  رویت رشد برگها که حدود 

. روی آن را با نایلون بپوشانید 

 

: ( بصورت پودری ، محلول در آب و ژل ) هورمون های شیمیایی 

از این . تولید میشود NAA٪ 2گرمی و با ترکیب حدود  20های  زایی زاک در بسته هورمون ریشه  -1

 .اهان زینتی استفاده میشودهای گی ها در للمه محصول برای تشویك ایجاد ریشه

 درصد 1هورمون ریشه زایی رایزوپون   -2

  پاثر هورمون اكسين  -3

4-  Pure alpanaphthaleneatic Acid   1درصد 

... و 

 

 

 

 

 


