گیاهان
بام سبز

 -1گیاهان بام سبز منطقه هیرکانی (استانهای گلستان ،مازندران و گیالن)
 -1-1درختچه

 ابریشم ( نام علمی )Albizzia julibrissin.

نیازها
 آب :آبیاری آن باید به طور منظم صورت بگیرد اما در مقابل آبیاری نامناسب نیز مقاومت داشته و
رویش مناسبی دارد.
 خاک :در خاكهای لومی دارای رشد خوبی بوده و به محیطهای خشك سازگاری دارد.
 نور :محیط آفتابی یا نیمه سایه را به خوبی تحمل كرده و در برابر آلودگی هوا و سرمای تا 01ـ درجه
سانتیگراد نیز مقاوم میباشد.
 كوددهی :كوددهی خاصی احتیاج ندارد .غذای كامل گیاهی در اواخر بهار به رشد آن كمك می كند.
 زمان گلدهی :گلهای پر مانند و زیبای این درخت به رنگ سفید ،صورتی و یا قرمز هستند كه از اوایل
تابستان ظاهر شده و تا آخر تابستان دوام دارند .
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 انجیر ( نام علمی )Ficus carica.

نیازها
 آب :آبیاری آن باید به طور منظم صورت بگیرد اما در مقابل آبیاری نامناسب نیز مقاومت داشته و
رویش مناسبی دارد .در فصل گلدهی انجیر نباید آبیاری انجام داد و بهتر است در محیط رشد هم
بارندگی وجود نداشته باشد تا حداكثر محصول دهی را داشته باشیم.
 خاک :درختچه انجیر را در انواع مختلف خاک از شنی سبك تا رسی سخت میتوان كاشت.
 نور :آفتاب كامل را می پسندد .به همان اندازه كه درخت انجیر به گرمای زیاد مقاوم است نسبت به
سرما مخصوصا در دوره جوانی حساس است و سرما یك عامل محدود كننده در كاشت این درخت
میباشد.
 كوددهی :كوددهی خاصی احتیاج ندارد .غذای كامل گیاهی در اواخر بهار به رشد آن كمك می كند.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 شیرخشت ( نام علمی )Cotoneaster Sp.

نیازها
 آب :به بوته های تازه كاشته شده به طور منظم آب بدهید  ،اما بوته های جا افتاده دوره های طوالنی
خشکی را بسالمت از سر می گذرانند .اگر هر  8تا  3هفته یکبار آبیاری سنگین بشوند نشو و نمای
خوبی را خواهد داشت.
 خاک :به انواع گوناگونی از خاكها تحمل نشان می دهد  .خاک خوب زهکشی شده غنی شده با كود
آلی را ترجیح می دهد اما در خاک های فقیر هم كامال خوب رشد می كند.
 نور :بهترین رشد و نمو را در آب و هوای سرد و مرطوب دارد  ،اما در اقلیمهای دیگر نیز  ،جز نواحی
خیلی گرم ،به خوبی می رویند .برای داشتن رشد كامل و متراكم به آفتاب كامل نیاز دارد و به باد
تحمل نشان می دهد.
 كوددهی :كوددهی ضروری نیست  ،اما در بهار می توان كود یا غذای كامل گیاهی را در زمین به كار برد.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 بداغ ( نام علمی )Viburnum opulus.

نیازها
 آب :به صورت متوسط و منظم صورت گیرد  (.یك بار در هفته كافی می باشد).
 خاک :به خاكی با زهکشی خوب نیاز دارد كه پیش از زمان كاشت با مواد آلی پوسیده تقویت شده
باشد .مالچ پاشی با مواد آلی مفید است و به جذب رطوبت و خنك نگه داشتن ریشه ها در تابستان
كمك خواهد كرد.
 نور :به نصف روز آفتاب نیاز دارد اما در جاهای خنك به آفتاب كامل در تمام روز نیازمند است .انواعی
كه گل بزرگ می دهند باید به ترتیبی از باد در امان باشند.
 كوددهی :پس از پایان دوره گلدهی در بهار ،غذای كامل گیاهی به خاک افزوده شود.
 گلدهی :گلهای سفید رنگ آن به تعداد زیاد و در كنار هم ظاهر می شوند .زمان ظهور گلها ،در
اواسط بهار میباشد و دوره گلدهی حدود یك ماه است.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 کاملیا ( نام علمی )Camelia japonica.

نیازها
 آب :دربهار هفته ای دوبار گیاه را آبیاری نمایید ولی در تابستان هفته ای یکبار كافی است ،مجدداً
دفعات آبیاری را افزایش و در پاییز به هفته ای دوبار برسانید ،آب باید فاقد امالح باشد و حتی االمکان
از آب باران استفاده كنید ،زهکش را همیشه بازدید نمایید.
 رطوبت :غبارپاشی هفته ای یکبار با آب ولرم و سبك پیشنهاد می گردد .موقعی كه گیاه در گل است
غبارپاشی را متوقف نمایید.
 خاک :مخلوطی از سه قسمت خاک جنگلی و یك قسمت ماسه برای پرورش كاملیا مناسب است.
 نور :برای رشد متراكم و گل دهی عالی به آفتاب كامل نیاز دارد اما از آفتاب مستقیم نیز بیزار است.
 كوددهی :كود مورد نیاز این گیاه را می توان به مقدار  8گرم سولفات آمونیوم و  8گرم كود معمولی
در یك لیتر ،هر دو هفته یکبار از بهمن تا مرداد ،مورد استفاده قرار داد.
 گلدهی :گل های گیاه در اوایل اسفند تا اواخر اردیبهشت ظاهر می شوند.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 گل شرابی ( نام علمی )Calycanthus floridus.

نیازها
 آب :به طور كلی این گیاه را باید زمانی آبیاری نمود كه سطح خاک تا حدودی خشك شده باشد اما
در رابطه با گیاهان بالغ تازه كاشته شده ،بهتر است زمانی آب دهیم كه هنوز مقداری رطوبت بر سطح
خاک به چشم می خورد.
 خاک :تركیب خاک معمولی باغچه  +خاک برگ به میزان برابر  %01 +كل مخلوط خاكی شن و یا
پرلیت به منظور زهکشی.
 نور :گل شراب در مکانهایی با آفتاب كامل (حداقل  2-6ساعت نور كامل در روز) و همچنین مکانهای
نیمه آفتاب -نیمه سایه (حداقل  5ساعت نور كامل در روز) به خوبی رشد می كند.
 كوددهی :كود مورد نیاز این گیاه را می توان به مقدار  8گرم سولفات آمونیوم و  8گرم كود معمولی
در یك لیتر ،هر دو هفته یکبار از بهمن تا مرداد ،مورد استفاده قرار داد.
 گلدهی :گل های آن سرخ جگری و پرپر می باشد كه در اواسط یا اواخر بهار ظاهر می شوند .عطر
آنها شبیه بوی شراب است و چوب آن نیز دارای عطر مطبوعی است .میوه های آن نیز در زمستان
روی شاخه ها باقی می مانند.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 گل راعی ( نام علمی )Hypericum calycinum.

نیازها
 آب :به طور متوسط صورت پذیرد

( هفته ای دوبار كافی است)

 خاک :خاک آهکی و یا ماسه ای خوب زهکشی شده (به طور كلی این گیاه توانایی رشد در اكثر خاكها
را دارد(.
 نور :در آفتاب كامل و یا نیمسایه قرار گیرد (.در آفتاب كامل گلدهی گیاه بیشتر خواهد بود) .دمای
بین  0تا  80درجه دمای مناسبی است به طور كلی گیاه تحمل خشکی و گرما را دارد ولی تحمل
سرما را ندارد.
 كوددهی :كود مورد نیاز این گیاه را می توان به مقدار  8گرم سولفات آمونیوم و  8گرم كود معمولی
در یك لیتر ،هر دو هفته یکبار از بهمن تا مرداد ،مورد استفاده قرار داد.
 گلدهی :گل ها به رنگ زرد درخشان و نسبتاً بزرگ می باشند .فصل گلدهی گیاه ازاواخر اردیبهشت
تا اواخر مهرماه است .گلها كمی معطر و بسیار زیبا هستند.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 سرو رونده ( نام علمی )Juniperus communis.

نیازها
 آب :به طور كلی این گیاه را باید زمانی آبیاری نمود كه سطح خاک تا حدودی خشك شده باشد.
 خاک :تركیب خاک معمولی باغچه  +خاک برگ به میزان برابر  %01 +كل مخلوط خاكی شن و یا
پرلیت به منظور زهکشی.
 نور :به آفتاب كامل احتیاج دارد .حداقل دمای  01درجه زیر صفر را تحمل می كند.
 كوددهی :كوددهی خاصی احتیاج ندارد.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 طاووسی ( نام علمی )Spartium Junceam

نیازها
 آب :به طور كلی این گیاه را باید زمانی آبیاری نمود كه سطح خاک كامال خشك شده باشد .خیس
ماندن سطح خاک می تواند منجر به پوسیدگی ریشه و از بین رفتن آن شود.
 خاک :خاک های شنی را ترجیح می دهد .زیرا عبور آب و عدم ماندگاری رطوبت برای مدت طوالنی
از جمله نیازهای این گیاه است .بنابراین مخلوطی از خاک معمولی باغچه  +شن یا خاک برگ  +شن
برای آن مناسب است.
 نور :طاووسی در مکانهایی با آفتاب كامل (حداقل  2-6ساعت نور كامل در روز) بهترین رشد و گلدهی
را خواهد داشت .به گرما حساس است مناسب ترین درجه حرارت  02-08درجه سانتی گراد میباشد.
در زمستان نیز تا  -08درجه سانتی گراد را تحمل می كند.
 كوددهی :برای این گیاه می توان در بهار از كودهای كامل استفاده نمود.
 گلدهی :در اواسط تا اواخر بهار گلها به رنگ زرد به طول  0-8سانتیمتر و بسیار معطر ظاهر می شود.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 یاس بنفش ( نام علمی )Syringa vulgaris

نیازها
 آب :به طور كلی این گیاه را باید زمانی آبیاری نمود كه سطح خاک تا حدودی خشك شده باشد.
 خاک :این گیاه را در خاكی حاصلخیز ،غنی از گیاخاک ،خنثی تا قلیایی و با زهکشیِ مناسب بکارید.
و در صورتی كه خاكتان در وضعیتِ ضعیفی قرار دارد ،برایِ غنی سازی به آن كود و مواد تقویت
كننده اضافه كنید.
 نور :یاس بنفش در مکانهایی با آفتاب كامل (حداقل  2-6ساعت نور كامل در روز) بهترین رشد و
گلدهی را خواهد داشت .و حداقل دمای قابل تحمل آن  -08سانتی گراد می باشد.
 كوددهی :برای این گیاه می توان در بهار از كودهای كامل استفاده نمود.
 گلدهی :گلهای معطر آن در خوشههای مخروطی به رنگ بنفش روشن در اواخر بهار و اوایل تابستان
ظاهر میشوند.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 برگ بو ( نام علمی )Laurus Nobilis

نیازها
 آب :به طور كلی این گیاه را باید زمانی آبیاری نمود كه سطح خاک تا حدودی مرطوب باشد .برای
رشد كردن به خاک مرطوب با قدرت زهکشی باال نیاز دارد.
 خاک :این گیاه را در خاكی حاصلخیز ،غنی از گیاخاک ،خنثی تا قلیایی و با زهکشیِ مناسب بکارید.
و در صورتی كه خاكتان در وضعیتِ ضعیفی قرار دارد ،برایِ غنی سازی به آن كود و مواد تقویت
كننده اضافه كنید.
 نور :این گیاه بهتر است زیر آفتاب كامل باشد و یا نیم سایه.
 كوددهی :برای این گیاه می توان در بهار از كودهای كامل استفاده نمود.
 گلدهی :فصل شکوفایی این گیاه اواخر بهار و اوایل تابستان می باشد.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 ماهونیا ( نام علمی )Mahonia repens.

نیازها
 آب:

هر چند در برابر خشکی تا حدودی مقاوم است اما در برابر كم آبی طوالنی مدت دوام نمی

آورند بنابراین در تابستان باید به صورت منظم آبیاری شوند.
 خاک :خاک باغچه معمولی و خوب زهکشی شده را می پسندد.
 نور :آفتاب كامل و نیم سایه .در آفتاب كامل رشد خیلی بهتری خواهد داشت.
 كوددهی :سالی یکبار در اوایل بهار غذای كامل گیاهی داده شود.
 گلدهی :گلهای زرد لیمویی معطر آن در اواخر زمستان بر روی خوشه هایی بطول  05-6.6سانتی
متر ظاهر میشود .میوه های آن شبیه خوشه انگور است كه در ابتدا سبز است و بعد به رنگ آبی تیره
در می آید.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 ناندینا ( نام علمی )Nandina domestica.

نیازها
 آب:

هر چند در برابر خشکی تا حدودی مقاوم است اما در برابر كم آبی طوالنی مدت دوام نمی

آورند بنابراین در تابستان باید به صورت منظم آبیاری شوند.
 خاک :خاک باغچه معمولی و خوب زهکشی شده را می پسندد.
 نور :آفتاب كامل و نیم سایه .در آفتاب كامل رشد خیلی بهتری خواهد داشت.
 كوددهی :سالی یکبار در اوایل بهار غذای كامل گیاهی داده شود.
 گلدهی :گلهای زرد لیمویی معطر آن در اواخر زمستان بر روی خوشه هایی بطول  05-6.6سانتی متر
ظاهر میشود .میوه های آن شبیه خوشه انگور است كه در ابتدا سبز است و بعد به رنگ آبی تیره در
می آید.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 یوکا ( نام علمی )Yucca guatemalensis.

نیازها
 آب:

هر چند در برابر خشکی تا حدودی مقاوم است اما در برابر كم آبی طوالنی مدت دوام نمی

آورند بنابراین در تابستان باید به صورت منظم آبیاری شوند.
 خاک :خاک باغچه معمولی و خوب زهکشی شده را می پسندد.
 نور :آفتاب كامل .در آفتاب كامل رشد خیلی بهتری خواهد داشت .طیف دمایی گسترده ای را تحمل
می كند.
 كوددهی :سالی یکبار در اوایل بهار غذای كامل گیاهی داده شود.
 گلدهی :پس از چند سال كه از عمر آن گذشت در تابستان گل می دهد.

 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 پالم ( نام علمی )Washangtonia robusta.

نیازها
 آب :به طور مرتب و نه چندان زیاد نیاز به آبیاری دارند .بسته به دمای محیط نباید اجازه داد خاک
خیلی خشك شود.
 خاک :خاک مطلوب این گیاه مخلوط یك قسمت خاک برگ  +یك قسمت تورب (یکی از انواع پیت)
است.
 نور :آفتاب كامل .در آفتاب كامل رشد خیلی بهتری خواهد داشت .طیف دمایی گسترده ای را تحمل
می كند.
 كوددهی :سالی یکبار در اوایل بهار غذای كامل گیاهی داده شود.

 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 الیگانوس ( نام علمی )Eleagnus pungens.

نیازها
 آب :این گیاه به آبیاری كم نیازمند است و در برابر كم آب مقاوم است.
 خاک :این گیاه در اكثر خاكها به راحتی رشد میکند .بهتر است خاک قلیایی باشد.
 نور :آفتابی .این گیاه در سایه كامل ،نیم سایه ،بدون سایه به راحتی رشد می كند .این گیاه مناسب
مناطق معتدل میباشد و دمای بین  5تا  80درجه ،دمایی مناسب است.
 كوددهی :در فصل بهار بهتر است كوددهی انجام شود.
 گلدهی :گلهای این گیاه به رنگهای زرد و یا سفید میباشند و معطر هستند .فصل شکوفایی گلها پاییز
می باشد.

 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 زرشک زینتی ( نام علمی )Berberis thunbergii.

نیازها
 آب :با اینکه این گیاه در برابر خشکی مقاوم است ،آبیاری منظم تابستانه آنها را پر جاذبه می سازد.
 خاک :این گیاه در اكثر خاكها به راحتی رشد می كند .ولی بهترین رشد را در خاكی غنی شده از مواد
آلی دارد.
 نور :آفتابی .این گیاه در سایه كامل ،نیم سایه ،بدون سایه به راحتی رشد می كند .این گیاه مناسب
مناطق معتدل میباشد و دمای بین  5تا  80درجه ،دمایی مناسب است.
 كوددهی :سالی دو بار در اوایل بهار و اواسط تابستان از غذای كامل گیاهی استفاده شود.
 گلدهی :گلهای این گیاه به رنگهای زرد در بهار ظاهر می شوند اما از زیبایی چندانی برخوردار نیستند.

 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 لگستروم ( نام علمی )Ligusrtrum Sp.

نیازها
 آب :آبیاری منظم به رشد آن كمك خواهد كرد .هر چند در برابر خشکی تا حدودی مقاوم است اما
در برابر كم آبی طوالنی مدت دوام نمی آورند.
 خاک :خاک معمولی باغچه.
 نور :به آفتاب كامل احتیاج دارد.
 كوددهی :كوددهی خاصی احتیاج ندارد .مقداری ورمی كمپوست می تواند به آن كمك كند.

 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 انواع شمشاد ( نام علمی )Buxus Sp.

نیازها
 آب :آبیاری شمشاد باید بطور منظم انجام شود و خاک گیاه بهتر است قبل از آبیاری مجدد مرطوب
باشد.
 خاک :خاک باغچه با كمی ماسه برای رشد و نمو شمشاد مطلوب میباشد این گیاه در هر نوع خاک
بازهکش خوب رشد می كند و خاک قلیایی را ترجیح می دهد.
 نور :به مکان آفتابی یا نیمه سایه نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن  -5درجه سانتی گراد است.
 كوددهی :غذای كامل گیاهی را در ابتدای بهار و در اواسط تابستان می توان به كار برد.
 گلدهی :دوره گلدهی شمشادها فصل بهار است اما گلهایشان ظاهر قابل توجهی ندارند.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی
فالورباكس چوب پالست سینی دار  51*21*31كد T36D
فالورباكس چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*011*31كد T00D
فالورباكس چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*61*31كد T08D
فالورباكس ایستاده چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*61*31كد T88D

 ژاپنیکا ( نام علمی )Buxux Japonica

نیازها
 آب :آبیاری شمشاد باید بطور منظم انجام شود و خاک گیاه بهتر است قبل از آبیاری مجدد مرطوب
باشد.
 خاک :خاک باغچه با كمی ماسه برای رشد و نمو شمشاد مطلوب میباشد این گیاه در هر نوع خاک
بازهکش خوب رشد می كند و خاک قلیایی را ترجیح می دهد.
 نور :به مکان آفتابی یا نیمه سایه نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن  -5درجه سانتی گراد است.
 كوددهی :غذای كامل گیاهی را در ابتدای بهار و در اواسط تابستان می توان به كار برد.
 گلدهی :دوره گلدهی شمشادها فصل بهار است اما گلهایشان ظاهر قابل توجهی ندارند.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی
فالورباكس چوب پالست سینی دار  51*21*31كد T36D
فالورباكس چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*011*31كد T00D
فالورباكس چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*61*31كد T08D
فالورباكس ایستاده چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*61*31كد T88D

 مورد ( نام علمی )Myrtus communis.

نیازها
 آب :بوته های تازه كاشته شده آبیاری منظم احتیاج دارند اما بوته های جا افتاده دوره طوالنی بی
آب را به خوبی تحمل می كنند.
 خاک :خاک مناسب برای رشد این گیاه خاک ماسه ای،شنی،لومی مرطوب و خوب زهکشی شده
است.
 نور :این گیاه به آفتاب كامل نیاز دارد و در سایه رشد نمی كند .این گیاه برای داشتن گلدهی خوب
باید یك تابستان گرم را سپری كرده باشد.
 كوددهی :به كود دهی خاصی احتیاج ندارد.
 گلدهی :در فصول بهار و تابستان.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 پیروکانتا ( نام علمی )Pyracantha coccinea.

نیازها
 آب :بوته های تازه كاشته شده آبیاری منظم احتیاج دارند اما بوته های جا افتاده دوره طوالنی بی
آب را به خوبی تحمل می كنند .اگر هر دو یا سه هفته یکبار آبیاری سنگین انجام شود ،رشد خوبی
خواهند داشت.
 خاک :خاک مناسب برای رشد این گیاه خاک غنی از مواد آلی و خوب زهکشی شده است اما در خاک
های فقیر هم كامال خوب رشد می كند.
 نور :این گیاه به آفتاب كامل نیاز دارد و به باد تحمل نشان می دهد.
 كوددهی :به كود دهی خاصی احتیاج ندارد اما در بهار می توان كود یا غذای كامل گیاهی را در زمین
به كار برد.
 گلدهی :در اواخر بهار گل می دهد .میوه های آلبالویی آن كه در پاییز و زمستان بر آن خودنمایی می
كنند از انگیزه های اصلی كاشت این درختچه محسوب می شود.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 یاس هلندی ( نام علمی )Syringa reticulata.

نیازها
 آب :هفته ای یکبار سیرآب شدن احتیاجات این گیاه را برطرف می سازد.
 خاک :خاک مناسب برای رشد این گیاه تركیبی از خاک باغچه ،ماسه شسته شده و غنی از مواد آلی
و خوب زهکشی شده است.
 نور :در محیط های آفتاب كامل و نیم سایه به خوبی رشد می كند .مقاومت خوبی به سرما نشان می
دهد.
 كوددهی :یك بار در بهار به منظور گلدهی از كود كرستالون صورتی و در تابستان بعد از پایان گلدهی
 8بار از كود كریستالون سبز استفاده نمایید.
 گلدهی :در اواخر بهار گل می دهد .میوه های آلبالویی آن كه در پاییز و زمستان بر آن خودنمایی می
كنند از انگیزه های اصلی كاشت این درختچه محسوب می شود.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 اسپیره ( نام علمی )Spiraea cantoniensi.

نیازها
 آب :گیاه نو رسته به آبیاری منظم احتیاج دارد ،اما بوته های جا افتاده دوره های خشکی را خوب
تحمل می كنند.با این حال ،بهترین نتایج از بوته هایی به دست می آید كه در طول ماههای گرم
عمیقاً آبیاری شده باشند.
 خاک :به انواع زیادی از خاک ها تحمل نشان می دهد ،اما بهترین عملکرد را وقتی خواهد داشت كه
در خاک باغچه با زهکشی خوب و حاوی مواد آلی كاشته شده باشد.
 نور :برای رشد متراكم و گل دهی عالی به آفتاب كامل نیاز دارد اما در محیط های نیم سایه نیز رشد
خوبی دارد.
 كوددهی :برای تقویت خاک،پس از پایان گل دهی،در بهار غذای كامل گیاه به كار برید.
 گلدهی :گل های گیاه در تابستان ظاهر میشوند و به رنگهای سفید ،كرم و صورتی می باشند ،معطر
بوده و ظاهری زیبا به گیاه می بخشند.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 ختمی درختی ( نام علمی )Hibiscus Syriacus

نیازها
 آب :گیاه نو رسته به آبیاری منظم احتیاج دارد ،اما بوته های جا افتاده دوره های خشکی را خوب
تحمل می كنند .با این حال ،بهترین نتایج از بوته هایی به دست می آید كه در طول ماههای گرم
عمیقاً آبیاری شده باشند.
 خاک :به انواع زیادی از خاک ها تحمل نشان می دهد ،اما بهترین عملکرد را وقتی خواهد داشت كه
در خاک باغچه با زهکشی خوب و حاوی مواد آلی كاشته شده باشد.
 نور :به آفتاب كامل احتیاج دارد .هم برای مناطق گرمسیر و هم مناطق سردسیر مناسب است.
 كوددهی :برای تقویت خاک،پس از پایان گل دهی،در بهار غذای كامل گیاه به كار برید.
 گلدهی :گل های گیاه در تابستان ظاهر میشوند و برای مدت طوالنی در تابستان پرگل است.

 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 توری ( نام علمی )Lagestromia indica.

نیازها
 آب :درختچه توری خاک مرطوب را دوست دارد و در آن رشد بسیار سریعی دارد اما تحمل شرایط
خشك را نیز تا حدودی دارد .بنابراین خاک را هر زمان كه تا حدودی مرطوب بود و حالت نیمه
خشك -نیمه مرطوب داشت آبیاری نمایید.
 خاک :به انواع زیادی از خاک ها تحمل نشان می دهد ،اما بهترین عملکرد را وقتی خواهد داشت كه
در خاک باغچه با زهکشی خوب و حاوی مواد آلی كاشته شده باشد.
 نور :به مکانی با آفتاب كامل و مستقیم (روزانه حدود  2-6ساعت نور مستقیم آفتاب) احتیاج دارد.
تحمل دمای تا  -05درجه سانتی گراد را دارد.
 كوددهی :در زمان رشد می توان هر دو ماه از كودهای كامل مانند  81-81-81استفاده نمود .اما برای
گیاهان استقرار یافته یکبار در سال آنهم در اوایل بهار كافی است.
 گلدهی :گل ها در فصل تابستان در خوشه های بزرگ معموالً صورتی ،بنفش ،و یا سفید ظاهر می
شوند.
 هرس :برای رشد و درختچه ماندن به هرس شدید احتیاج دارد .این هرس باید در زمستان و یا اوایل
فروردین قبل از رشد فعال گیاه انجام شود.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 سیکاس ( نام علمی )Sycas revoluta.

نیازها
 آب :میزان رطوبت خاک سیکاس باید از كمی مرطوب تا خشك باشد .اگر گیاه در گلدان قرار دارد
ابتدا همیشه اجازه دهید كه خاک گلدان كامالً خشك شود و سپس آن را آبیاری كنید.
 خاک :خاک مطلوب برای سیکاس خاكی است مخلوط از خاک برگ ،ماسه ،كمی خاک رس .در كاشت
گیاه باید در نظر داشت كه گیاه را طوری كاشت كنیم كه كمی از سطح خاک باالتر باشد .پیاز سیکاس
باید طوری در خاک قرار گیرد كه نیمی از آن در خاک و نیم دیگر آن از خاک بیرون باشد.
 نور :سیکاس در نور مستقیم خورشید رشد می كند .دمای قابل تحمل برای سیکاس در حدود
(( ))-00 (_)+28سانتیگراد می باشد.
 كوددهی :زمان كوددهی مناسب ،یکی در طول بهار و دیگری در اواخر تابستان است.
 برگدهی :برگها به صورت متحد المركز معموال در اردیبهشت همه با هم به یکباره ظاهر می گردند و
در صورت مهیا بودن شرایط از نظر رطوبت و دما در شهریور نیز برگ دهی می نمایند.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 خاس ( نام علمی )Ilex crenata.

نیازها
 آب :میزان رطوبت خاک خاس باید از كمی مرطوب تا خشك باشد.
 خاک :خاک معمولی برای خاس كفایت می كند ولی در خاک های عمیق و غنی و مرطوب و تا حدی
سنگین بهترین رشد را دارد.
 نور :خاس گونه ای سایه پسند است .در برابر گرما و سرما مقاوم است ولی محیط خشك را تحمل
نمی كند .نیمه سایه پسند یا در مناطق خنك ،نورپسند است و شرایط ساحلی و باد را تحمل می
كند.
 كوددهی :زمان كوددهی مناسب ،یکی در طول بهار و دیگری در اواخر تابستان است.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 مش ( نام علمی )Juniperus Variegata

نیازها
 آب :این گیاه به آبیاری كم نیازمند است و در برابر كم آب مقاوم است.
 خاک :این گیاه در اكثر خاكها به راحتی رشد میکند .بهتر است خاک قلیایی باشد.
 نور :آفتابی .این گیاه در سایه كامل ،نیم سایه ،بدون سایه به راحتی رشد می كند .این گیاه مناسب
مناطق معتدل میباشد و دمای بین  5تا  80درجه ،دمایی مناسب است.
 كوددهی :در فصل بهار بهتر است كوددهی انجام شود.

 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 -2-1درخت
 بید مجنون ( نام علمی )Salix babylonica

نیازها
 آب :نیاز به رطوبت آن زیاد است و شرایط مرطوب را دوست دارد .لذا آبیاری منظم به رشد آن كمك
می كند.
 خاک :بهترین نوع خاک برای آن خاک حاصلخیز و مرطوب با زهکشی خوب مانند رس ،شن و ماسه
با  5تا  6/5است .
 نور :این درخت از نظر نور محیط روشن و آفتابی را دوست دارد و تحت شرایط بیش از حد سایه
شکل نامناسب و نحیف به خود می گیرد.
 كوددهی :زمان كوددهی مناسب ،یکی در طول بهار و دیگری در اواخر تابستان است.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 نوئل ( نام علمی )Picea punjens.

نیازها
 آب :به آبیاری متوسط نیاز دارد به صورتی كه هرماه یك بار آبیاری عمیق.
 خاک :خاک لومی  ،ماسه ای  ،شنی مرطوب و خوب زهکشی شده برای این گیاه مناسب است.
 نور :بهتر است در آفتاب كامل قرار گیرد .دمای بین  3-تا  2درجه دمای مناسب برای این درخت
می باشد .به طور كلی این درخت تحمل خشکسالی را دارد و در برابر گرما مقاوم است.
 كوددهی :زمان كوددهی مناسب ،یکی در طول بهار و دیگری در اواخر تابستان است.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 اقاقیا ( نام علمی )Robinia pseudoacacia

نیازها
 آب :دو بار آبیاری عمیق ماهانه در ماه های تابستان و یکبار آبیاری عمیق ماهانه در ماه های زمستان.
 خاک :در هر نوع خاک حتی خشك و فقیر به شرط آنکه غرقاب نباشد رشد میكند.
 نور :این درخت از نظر نور محیط روشن و آفتابی را دوست دارد .حداقل دمای قابل تحمل ان 05ـ
درجه سانتیگراد است .شاخههای درخت شکننده هستند و ممکن است در اثر بادهای شدید آسیب
ببینند.
 كوددهی :گاهی اوقات بوسیله كودهای آهن تقویت گردند .بویژه اگر در زمینهای خشك كشت شده
باشند.
 گلدهی :گل های سفید آن و درشت آن به شکل خوشه ای در اواسط بهار ظاهر می شوند.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 افرا سرخ ( نام علمی )Acer rubrum

نیازها
 آب :در زمانی آبیاری صورت گیرد كه خاک آن تا حدودی مرطوب باشد.
 خاک :نوع خاک مناسب این درخت خاک سبك با زهکشی خوب (شنی تا لومی) و كمی اسیدی
است كه بهتر است در زمان كاشت ،تركیب آلی كمپوست به خاک آن افزوده شود .درخت افرای ژاپنی
نسبت به خشکی مقاوم نیست و برای حفظ رطوبت می توان از مالچ اطراف درخت استفاده كرد.
 نور :محل كاشت این درخت بهتر است سایه تا نیم سایه باشد چون افرای سرخ باید از تابش مستقیم
نور خورشید دور باشد ،این كار از آفتاب سوختگی برگها جلوگیری می كند .افرای سرخ نسبت به
سرمای شدید و وزش شدید باد حساس است به همین علت باید در مناطق محفوظ كاشته شود.
 كوددهی :گاهی اوقات بوسیله كودهای آهن تقویت گردند .بویژه اگر در زمینهای خشك كشت شده
باشند.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 زیتون ( نام علمی )Olea europaea

نیازها
 آب :در زمانی آبیاری صورت گیرد كه خاک آن تا حدودی مرطوب باشد.
 خاک :بهترین خاک برای كشت زیتون  ،خاكهای لومی و رسوبی كنار رودخانه ها و اراضی دارای
زهکشی خوب می باشد.
 نور :زیتون در مناطقی بهترین عملکرد را خواهد داشت كه دارای زمستان هایی معتدل و تابستان
هایی گرم و خشك و طوالنی باشند .زیتون به یخبندان های شدید حساس است اما این دما در دوران
رشد گیاه فرق می كند ،گیاهان جوان تا  -2درجه سانتیگراد و درختان مسن تر تا  - 08درجه
سانتیگراد را تحمل می كنند.
 كوددهی :گاهی اوقات بوسیله كودهای آهن تقویت گردند .بویژه اگر در زمینهای خشك كشت شده
باشند.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 الوسون ( نام علمی )Chameacyparis lowsoniana

نیازها
 آب:

هفته ای  3بار در بهار و تابستان و هفته ای  0بار در پاییز و زمستان.

 خاک :به طور كلی خاک معمولی باغچه مخلوط به كود حیوانی با زهکشی عالی .بیشتر خاک اسیدی
را ترجیح می دهد.
 نور :مکانهای آفتابی با نور مستقیم آفتاب .مکانهای نیمه سایه را نیز تحمل می كند .تا  -83درجه
سانتی گراد را تحمل می كند.
 كوددهی :برای توسعه ریشه به كود فسفره و برای شاخ و برگ به كود نیتروژنه نیازمند است .در اواخر
پاییز حتما كود فسفره را لحاظ كنید.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 کامیس پاریس ( نام علمی )Chameacyparis sp.

نیازها
 آب:

هفته ای  3بار در بهار و تابستان و هفته ای  0بار در پاییز و زمستان.

 خاک :به طور كلی خاک معمولی باغچه مخلوط به كود حیوانی با زهکشی عالی .بیشتر خاک اسیدی
را ترجیح می دهد.
 نور :مکانهای آفتابی با نور مستقیم آفتاب .مکانهای نیمه سایه را نیز تحمل می كند .تا  -83درجه
سانتی گراد را تحمل می كند.
 كوددهی :برای توسعه ریشه به كود فسفره و برای شاخ و برگ به كود نیتروژنه نیازمند است .در اواخر
پاییز حتما كود فسفره را لحاظ كنید.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 -2گیاهان بام سبز منطقه زاگرسی (استانهای ایالم و لرستان)
 -1-2درختچه
 شیرخشت ( نام علمی )Cotoneaster Sp.

نیازها
 آب :به بوته های تازه كاشته شده به طور منظم آب بدهید  ،اما بوته های جا افتاده دوره های طوالنی
خشکی را بسالمت از سر می گذرانند .اگر هر  8تا  3هفته یکبار آبیاری سنگین بشوند نشو و نمای
خوبی را خواهد داشت.
 خاک :به انواع گوناگونی از خاكها تحمل نشان می دهد  .خاک خوب زهکشی شده غنی شده با كود
آلی را ترجیح می دهد اما در خاک های فقیر هم كامال خوب رشد می كند.
 نور :بهترین رشد و نمو را در آب و هوای سرد و مرطوب دارد  ،اما در اقلیمهای دیگر نیز  ،جز نواحی
خیلی گرم ،به خوبی می رویند .برای داشتن رشد كامل و متراكم به آفتاب كامل نیاز دارد و به باد
تحمل نشان می دهد.
 كوددهی :كوددهی ضروری نیست  ،اما در بهار می توان كود یا غذای كامل گیاهی را در زمین به كار برد.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 سرو رونده ( نام علمی )Juniperus communis.

نیازها
 آب :به طور كلی این گیاه را باید زمانی آبیاری نمود كه سطح خاک تا حدودی خشك شده باشد.
 خاک :تركیب خاک معمولی باغچه  +خاک برگ به میزان برابر  %01 +كل مخلوط خاكی شن و یا
پرلیت به منظور زهکشی.
 نور :به آفتاب كامل احتیاج دارد .حداقل دمای  01درجه زیر صفر را تحمل می كند.
 كوددهی :كوددهی خاصی احتیاج ندارد.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 طاووسی ( نام علمی )Spartium Junceam

نیازها
 آب :به طور كلی این گیاه را باید زمانی آبیاری نمود كه سطح خاک كامال خشك شده باشد .خیس
ماندن سطح خاک می تواند منجر به پوسیدگی ریشه و از بین رفتن آن شود.
 خاک :خاک های شنی را ترجیح می دهد .زیرا عبور آب و عدم ماندگاری رطوبت برای مدت طوالنی
از جمله نیازهای این گیاه است .بنابراین مخلوطی از خاک معمولی باغچه  +شن یا خاک برگ  +شن
برای آن مناسب است.
 نور :طاووسی در مکانهایی با آفتاب كامل (حداقل  2-6ساعت نور كامل در روز) بهترین رشد و گلدهی
را خواهد داشت .به گرما حساس است مناسب ترین درجه حرارت  02-08درجه سانتی گراد میباشد.
در زمستان نیز تا  -08درجه سانتی گراد را تحمل می كند.
 كوددهی :برای این گیاه می توان در بهار از كودهای كامل استفاده نمود.
 گلدهی :در اواسط تا اواخر بهار گلها به رنگ زرد به طول  0-8سانتیمتر و بسیار معطر ظاهر می شود.
 فالورباکس قابل استفاده

جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 ماهونیا ( نام علمی )Mahonia repens.

نیازها
 آب:

هر چند در برابر خشکی تا حدودی مقاوم است اما در برابر كم آبی طوالنی مدت دوام نمی

آورند بنابراین در تابستان باید به صورت منظم آبیاری شوند.
 خاک :خاک باغچه معمولی و خوب زهکشی شده را می پسندد.
 نور :آفتاب كامل و نیم سایه .در آفتاب كامل رشد خیلی بهتری خواهد داشت.
 كوددهی :سالی یکبار در اوایل بهار غذای كامل گیاهی داده شود.
 گلدهی :گلهای زرد لیمویی معطر آن در اواخر زمستان بر روی خوشه هایی بطول  05-6.6سانتی
متر ظاهر میشود .میوه های آن شبیه خوشه انگور است كه در ابتدا سبز است و بعد به رنگ آبی تیره
در می آید.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 الیگانوس ( نام علمی )Eleagnus pungens.

نیازها
 آب :این گیاه به آبیاری كم نیازمند است و در برابر كم آب مقاوم است.
 خاک :این گیاه در اكثر خاكها به راحتی رشد میکند .بهتر است خاک قلیایی باشد.
 نور :آفتابی .این گیاه در سایه كامل ،نیم سایه ،بدون سایه به راحتی رشد می كند .این گیاه مناسب
مناطق معتدل میباشد و دمای بین  5تا  80درجه ،دمایی مناسب است.
 كوددهی :در فصل بهار بهتر است كوددهی انجام شود.
 گلدهی :گلهای این گیاه به رنگهای زرد و یا سفید میباشند و معطر هستند .فصل شکوفایی گلها پاییز
می باشد.

 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 زرشک زینتی ( نام علمی )Berberis thunbergii.

نیازها
 آب :با اینکه این گیاه در برابر خشکی مقاوم است ،آبیاری منظم تابستانه آنها را پر جاذبه می سازد.
 خاک :این گیاه در اكثر خاكها به راحتی رشد می كند .ولی بهترین رشد را در خاكی غنی شده از مواد
آلی دارد.
 نور :آفتابی .این گیاه در سایه كامل ،نیم سایه ،بدون سایه به راحتی رشد می كند.
 كوددهی :سالی دو بار در اوایل بهار و اواسط تابستان از غذای كامل گیاهی استفاده شود.
 گلدهی :گلهای این گیاه به رنگهای زرد در بهار ظاهر می شوند اما از زیبایی چندانی برخوردار نیستند.

 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 لگستروم ( نام علمی )Ligusrtrum Sp.

نیازها
 آب :آبیاری منظم به رشد آن كمك خواهد كرد .هر چند در برابر خشکی تا حدودی مقاوم است اما
در برابر كم آبی طوالنی مدت دوام نمی آورند.
 خاک :خاک معمولی باغچه.
 نور :به آفتاب كامل احتیاج دارد.
 كوددهی :كوددهی خاصی احتیاج ندارد .مقداری ورمی كمپوست می تواند به آن كمك كند.

 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 انواع شمشاد ( نام علمی )Buxus Sp.

نیازها
 آب :آبیاری شمشاد باید بطور منظم انجام شود و خاک گیاه بهتر است قبل از آبیاری مجدد مرطوب
باشد.
 خاک :خاک باغچه با كمی ماسه برای رشد و نمو شمشاد مطلوب میباشد این گیاه در هر نوع خاک
بازهکش خوب رشد می كند و خاک قلیایی را ترجیح می دهد.
 نور :به مکان آفتابی یا نیمه سایه نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن  -5درجه سانتی گراد است.
 كوددهی :غذای كامل گیاهی را در ابتدای بهار و در اواسط تابستان می توان به كار برد.
 گلدهی :دوره گلدهی شمشادها فصل بهار است اما گلهایشان ظاهر قابل توجهی ندارند.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی
فالورباكس چوب پالست سینی دار  51*21*31كد T36D
فالورباكس چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*011*31كد T00D
فالورباكس چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*61*31كد T08D
فالورباكس ایستاده چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*61*31كد T88D

 ژاپنیکا ( نام علمی )Buxux Japonica

نیازها
 آب :آبیاری شمشاد باید بطور منظم انجام شود و خاک گیاه بهتر است قبل از آبیاری مجدد مرطوب باشد.
 خاک :خاک باغچه با كمی ماسه برای رشد و نمو شمشاد مطلوب میباشد این گیاه در هر نوع خاک بازهکش
خوب رشد می كند و خاک قلیایی را ترجیح می دهد.
 نور :به مکان آفتابی یا نیمه سایه نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن  -5درجه سانتی گراد است.
 كوددهی :غذای كامل گیاهی را در ابتدای بهار و در اواسط تابستان می توان به كار برد.
 گلدهی :دوره گلدهی شمشادها فصل بهار است اما گلهایشان ظاهر قابل توجهی ندارند.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی
فالورباكس چوب پالست سینی دار  51*21*31كد T36D
فالورباكس چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*011*31كد T00D
فالورباكس چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*61*31كد T08D
فالورباكس ایستاده چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*61*31كد T88D

 مورد ( نام علمی )Myrtus communis.

نیازها
 آب :بوته های تازه كاشته شده آبیاری منظم احتیاج دارند اما بوته های جا افتاده دوره طوالنی بی
آب را به خوبی تحمل می كنند.
 خاک :خاک مناسب برای رشد این گیاه خاک ماسه ای،شنی،لومی مرطوب و خوب زهکشی شده
است.
 نور :این گیاه به آفتاب كامل نیاز دارد و در سایه رشد نمی كند .این گیاه برای داشتن گلدهی خوب
باید یك تابستان گرم را سپری كرده باشد.
 كوددهی :به كود دهی خاصی احتیاج ندارد.
 گلدهی :در فصول بهار و تابستان.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 پیروکانتا ( نام علمی )Pyracantha coccinea.

نیازها
 آب :بوته های تازه كاشته شده آبیاری منظم احتیاج دارند اما بوته های جا افتاده دوره طوالنی بی
آب را به خوبی تحمل می كنند .اگر هر دو یا سه هفته یکبار آبیاری سنگین انجام شود ،رشد خوبی
خواهند داشت.
 خاک :خاک مناسب برای رشد این گیاه خاک غنی از مواد آلی و خوب زهکشی شده است اما در خاک
های فقیر هم كامال خوب رشد می كند.
 نور :این گیاه به آفتاب كامل نیاز دارد و به باد تحمل نشان می دهد.
 كوددهی :به كود دهی خاصی احتیاج ندارد اما در بهار می توان كود یا غذای كامل گیاهی را در زمین
به كار برد.
 گلدهی :در اواخر بهار گل می دهد .میوه های آلبالویی آن كه در پاییز و زمستان بر آن خودنمایی می
كنند از انگیزه های اصلی كاشت این درختچه محسوب می شود.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 یاس هلندی ( نام علمی )Syringa reticulata.

نیازها
 آب :هفته ای یکبار سیرآب شدن احتیاجات این گیاه را برطرف می سازد.
 خاک :خاک مناسب برای رشد این گیاه تركیبی از خاک باغچه ،ماسه شسته شده و غنی از مواد آلی
و خوب زهکشی شده است.
 نور :در محیط های آفتاب كامل و نیم سایه به خوبی رشد می كند .مقاومت خوبی به سرما نشان می
دهد.
 كوددهی :یك بار در بهار به منظور گلدهی از كود كرستالون صورتی و در تابستان بعد از پایان گلدهی
 8بار از كود كریستالون سبز استفاده نمایید.
 گلدهی :در اواخر بهار گل می دهد .میوه های آلبالویی آن كه در پاییز و زمستان بر آن خودنمایی می
كنند از انگیزه های اصلی كاشت این درختچه محسوب می شود.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 خاس ( نام علمی )Ilex crenata.

نیازها
 آب :میزان رطوبت خاک خاس باید از كمی مرطوب تا خشك باشد.
 خاک :خاک معمولی برای خاس كفایت می كند ولی در خاک های عمیق و غنی و مرطوب و تا حدی
سنگین بهترین رشد را دارد.
 نور :خاس گونه ای سایه پسند است .در برابر گرما و سرما مقاوم است ولی محیط خشك را تحمل
نمی كند .نیمه سایه پسند یا در مناطق خنك ،نورپسند است و شرایط ساحلی و باد را تحمل می
كند.
 كوددهی :زمان كوددهی مناسب ،یکی در طول بهار و دیگری در اواخر تابستان است.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 -2-2درخت
 نوئل ( نام علمی )Picea punjens.

نیازها
 آب :به آبیاری متوسط نیاز دارد به صورتی كه هرماه یك بار آبیاری عمیق.
 خاک :خاک لومی  ،ماسه ای  ،شنی مرطوب و خوب زهکشی شده برای این گیاه مناسب است.
 نور :بهتر است در آفتاب كامل قرار گیرد .دمای بین  3-تا  2درجه دمای مناسب برای این درخت
می باشد .به طور كلی این درخت تحمل خشکسالی را دارد و در برابر گرما مقاوم است.
 كوددهی :زمان كوددهی مناسب ،یکی در طول بهار و دیگری در اواخر تابستان است.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 اقاقیا ( نام علمی )Robinia pseudoacacia

نیازها
 آب :دو بار آبیاری عمیق ماهانه در ماه های تابستان و یکبار آبیاری عمیق ماهانه در ماه های زمستان.
 خاک :در هر نوع خاک حتی خشك و فقیر به شرط آنکه غرقاب نباشد رشد میكند.
 نور :این درخت از نظر نور محیط روشن و آفتابی را دوست دارد .حداقل دمای قابل تحمل ان 05ـ
درجه سانتیگراد است .شاخههای درخت شکننده هستند و ممکن است در اثر بادهای شدید آسیب
ببینند.
 كوددهی :گاهی اوقات بوسیله كودهای آهن تقویت گردند .بویژه اگر در زمینهای خشك كشت شده
باشند.
 گلدهی :گل های سفید آن و درشت آن به شکل خوشه ای در اواسط بهار ظاهر می شوند.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 الوسون ( نام علمی )Chameacyparis lowsoniana

نیازها
 آب:

هفته ای  3بار در بهار و تابستان و هفته ای  0بار در پاییز و زمستان.

 خاک :به طور كلی خاک معمولی باغچه مخلوط به كود حیوانی با زهکشی عالی .بیشتر خاک اسیدی
را ترجیح می دهد.
 نور :مکانهای آفتابی با نور مستقیم آفتاب .مکانهای نیمه سایه را نیز تحمل می كند .تا  -83درجه
سانتی گراد را تحمل می كند.
 كوددهی :برای توسعه ریشه به كود فسفره و برای شاخ و برگ به كود نیتروژنه نیازمند است .در اواخر
پاییز حتما كود فسفره را لحاظ كنید.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 کامیس پاریس ( نام علمی )Chameacyparis sp.

نیازها
 آب:

هفته ای  3بار در بهار و تابستان و هفته ای  0بار در پاییز و زمستان.

 خاک :به طور كلی خاک معمولی باغچه مخلوط به كود حیوانی با زهکشی عالی .بیشتر خاک اسیدی
را ترجیح می دهد.
 نور :مکانهای آفتابی با نور مستقیم آفتاب .مکانهای نیمه سایه را نیز تحمل می كند .تا  -83درجه
سانتی گراد را تحمل می كند.
 كوددهی :برای توسعه ریشه به كود فسفره و برای شاخ و برگ به كود نیتروژنه نیازمند است .در اواخر
پاییز حتما كود فسفره را لحاظ كنید.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 -3گیاهان بام سبز منطقه ایرانی و تورانی کوهستانی (استانهای مرکزی ،اردبیل،
زنجان ،کردستان ،کهکیلویه و بویراحمد ،همدان ،چهارمحال و بختیاری)
 -1-3درختچه
 به ژاپنی ( نام علمی )Chaenomeles Japonica

نیازها
 آب :دو بار آبیاری هفتگی در ماه های تابستان و یکبار آبیاری هفتگی در ماه های زمستان.
 خاک :در هر نوع خاک حتی خشك و فقیر به شرط آنکه غرقاب نباشد رشد میكند.
 نور :این گیاه نیازمند آفتاب كامل است هرچند سایه خیلی كم را تحمل می كند.
 كوددهی :گاهی اوقات بوسیله كودهای آهن تقویت گردند .بویژه اگر در زمینهای خشك كشت شده
باشند.
 گلدهی :گل های رنگارنگ آن در اواسط اسفند تا اواخر اردیبهشت در رنگ های قرمز ،سفید ،صورتی
یا تركیبی از آن ها نمایان می شوند.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 شیرخشت ( نام علمی )Cotoneaster Sp.

نیازها
 آب :به بوته های تازه كاشته شده به طور منظم آب بدهید  ،اما بوته های جا افتاده دوره های طوالنی
خشکی را بسالمت از سر می گذرانند .اگر هر  8تا  3هفته یکبار آبیاری سنگین بشوند نشو و نمای
خوبی را خواهد داشت.
 خاک :به انواع گوناگونی از خاكها تحمل نشان می دهد  .خاک خوب زهکشی شده غنی شده با كود
آلی را ترجیح می دهد اما در خاک های فقیر هم كامال خوب رشد می كند.
 نور :بهترین رشد و نمو را در آب و هوای سرد و مرطوب دارد  ،اما در اقلیمهای دیگر نیز  ،جز نواحی
خیلی گرم ،به خوبی می رویند .برای داشتن رشد كامل و متراكم به آفتاب كامل نیاز دارد و به باد
تحمل نشان می دهد.
 كوددهی :كوددهی ضروری نیست  ،اما در بهار می توان كود یا غذای كامل گیاهی را در زمین به كار برد.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 سرو رونده ( نام علمی )Juniperus communis.

نیازها
 آب :به طور كلی این گیاه را باید زمانی آبیاری نمود كه سطح خاک تا حدودی خشك شده باشد.
 خاک :تركیب خاک معمولی باغچه  +خاک برگ به میزان برابر  %01 +كل مخلوط خاكی شن و یا
پرلیت به منظور زهکشی.
 نور :به آفتاب كامل احتیاج دارد .حداقل دمای  01درجه زیر صفر را تحمل می كند.
 كوددهی :كوددهی خاصی احتیاج ندارد.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 طاووسی ( نام علمی )Spartium Junceam

نیازها
 آب :به طور كلی این گیاه را باید زمانی آبیاری نمود كه سطح خاک كامال خشك شده باشد .خیس
ماندن سطح خاک می تواند منجر به پوسیدگی ریشه و از بین رفتن آن شود.
 خاک :خاک های شنی را ترجیح می دهد .زیرا عبور آب و عدم ماندگاری رطوبت برای مدت طوالنی
از جمله نیازهای این گیاه است .بنابراین مخلوطی از خاک معمولی باغچه  +شن یا خاک برگ  +شن
برای آن مناسب است.
 نور :طاووسی در مکانهایی با آفتاب كامل (حداقل  2-6ساعت نور كامل در روز) بهترین رشد و گلدهی
را خواهد داشت .به گرما حساس است مناسب ترین درجه حرارت  02-08درجه سانتی گراد میباشد.
در زمستان نیز تا  -08درجه سانتی گراد را تحمل می كند.
 كوددهی :برای این گیاه می توان در بهار از كودهای كامل استفاده نمود.
 گلدهی :در اواسط تا اواخر بهار گلها به رنگ زرد به طول  0-8سانتیمتر و بسیار معطر ظاهر می شود.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 ماهونیا ( نام علمی )Mahonia repens.

نیازها
 آب:

هر چند در برابر خشکی تا حدودی مقاوم است اما در برابر كم آبی طوالنی مدت دوام نمی

آورند بنابراین در تابستان باید به صورت منظم آبیاری شوند.
 خاک :خاک باغچه معمولی و خوب زهکشی شده را می پسندد.
 نور :آفتاب كامل و نیم سایه .در آفتاب كامل رشد خیلی بهتری خواهد داشت.
 كوددهی :سالی یکبار در اوایل بهار غذای كامل گیاهی داده شود.
 گلدهی :گلهای زرد لیمویی معطر آن در اواخر زمستان بر روی خوشه هایی بطول  05-6.6سانتی
متر ظاهر میشود .میوه های آن شبیه خوشه انگور است كه در ابتدا سبز است و بعد به رنگ آبی تیره
در می آید.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 الیگانوس ( نام علمی )Eleagnus pungens.

نیازها
 آب :این گیاه به آبیاری كم نیازمند است و در برابر كم آب مقاوم است.
 خاک :این گیاه در اكثر خاكها به راحتی رشد میکند .بهتر است خاک قلیایی باشد.
 نور :آفتابی .این گیاه در سایه كامل ،نیم سایه ،بدون سایه به راحتی رشد می كند .این گیاه مناسب
مناطق معتدل میباشد و دمای بین  5تا  80درجه ،دمایی مناسب است.
 كوددهی :در فصل بهار بهتر است كوددهی انجام شود.
 گلدهی :گلهای این گیاه به رنگهای زرد و یا سفید میباشند و معطر هستند .فصل شکوفایی گلها پاییز
می باشد.

 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 زرشک زینتی ( نام علمی )Berberis thunbergii.

نیازها
 آب :با اینکه این گیاه در برابر خشکی مقاوم است ،آبیاری منظم تابستانه آنها را پر جاذبه می سازد.
 خاک :این گیاه در اكثر خاكها به راحتی رشد می كند .ولی بهترین رشد را در خاكی غنی شده از مواد
آلی دارد.
 نور :آفتابی .این گیاه در سایه كامل ،نیم سایه ،بدون سایه به راحتی رشد می كند.
 كوددهی :سالی دو بار در اوایل بهار و اواسط تابستان از غذای كامل گیاهی استفاده شود.
 گلدهی :گلهای این گیاه به رنگهای زرد در بهار ظاهر می شوند اما از زیبایی چندانی برخوردار نیستند.

 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 لگستروم ( نام علمی )Ligusrtrum Sp.

نیازها
 آب :آبیاری منظم به رشد آن كمك خواهد كرد .هر چند در برابر خشکی تا حدودی مقاوم است اما
در برابر كم آبی طوالنی مدت دوام نمی آورند.
 خاک :خاک معمولی باغچه.
 نور :به آفتاب كامل احتیاج دارد.
 كوددهی :كوددهی خاصی احتیاج ندارد .مقداری ورمی كمپوست می تواند به آن كمك كند.

 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 انواع شمشاد ( نام علمی )Buxus Sp.

نیازها
 آب :آبیاری شمشاد باید بطور منظم انجام شود و خاک گیاه بهتر است قبل از آبیاری مجدد مرطوب
باشد.
 خاک :خاک باغچه با كمی ماسه برای رشد و نمو شمشاد مطلوب میباشد این گیاه در هر نوع خاک
بازهکش خوب رشد می كند و خاک قلیایی را ترجیح می دهد.
 نور :به مکان آفتابی یا نیمه سایه نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن  -5درجه سانتی گراد است.
 كوددهی :غذای كامل گیاهی را در ابتدای بهار و در اواسط تابستان می توان به كار برد.
 گلدهی :دوره گلدهی شمشادها فصل بهار است اما گلهایشان ظاهر قابل توجهی ندارند.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی
فالورباكس چوب پالست سینی دار  51*21*31كد T36D
فالورباكس چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*011*31كد T00D
فالورباكس چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*61*31كد T08D
فالورباكس ایستاده چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*61*31كد T88D

 ژاپنیکا ( نام علمی )Buxux Japonica

نیازها
 آب :آبیاری شمشاد باید بطور منظم انجام شود و خاک گیاه بهتر است قبل از آبیاری مجدد مرطوب
باشد.
 خاک :خاک باغچه با كمی ماسه برای رشد و نمو شمشاد مطلوب میباشد این گیاه در هر نوع خاک
بازهکش خوب رشد می كند و خاک قلیایی را ترجیح می دهد.
 نور :به مکان آفتابی یا نیمه سایه نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن  -5درجه سانتی گراد است.
 كوددهی :غذای كامل گیاهی را در ابتدای بهار و در اواسط تابستان می توان به كار برد.
 گلدهی :دوره گلدهی شمشادها فصل بهار است اما گلهایشان ظاهر قابل توجهی ندارند.

 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی
فالورباكس چوب پالست سینی دار  51*21*31كد T36D
فالورباكس چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*011*31كد T00D
فالورباكس چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*61*31كد T08D
فالورباكس ایستاده چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*61*31كد T88D

 مورد ( نام علمی )Myrtus communis.

نیازها
 آب :بوته های تازه كاشته شده آبیاری منظم احتیاج دارند اما بوته های جا افتاده دوره طوالنی بی
آب را به خوبی تحمل می كنند.
 خاک :خاک مناسب برای رشد این گیاه خاک ماسه ای،شنی،لومی مرطوب و خوب زهکشی شده
است.
 نور :این گیاه به آفتاب كامل نیاز دارد و در سایه رشد نمی كند .این گیاه برای داشتن گلدهی خوب
باید یك تابستان گرم را سپری كرده باشد.
 كوددهی :به كود دهی خاصی احتیاج ندارد.
 گلدهی :در فصول بهار و تابستان.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 پیروکانتا ( نام علمی )Pyracantha coccinea.

نیازها
 آب :بوته های تازه كاشته شده آبیاری منظم احتیاج دارند اما بوته های جا افتاده دوره طوالنی بی
آب را به خوبی تحمل می كنند .اگر هر دو یا سه هفته یکبار آبیاری سنگین انجام شود ،رشد خوبی
خواهند داشت.
 خاک :خاک مناسب برای رشد این گیاه خاک غنی از مواد آلی و خوب زهکشی شده است اما در خاک
های فقیر هم كامال خوب رشد می كند.
 نور :این گیاه به آفتاب كامل نیاز دارد و به باد تحمل نشان می دهد.
 كوددهی :به كود دهی خاصی احتیاج ندارد اما در بهار می توان كود یا غذای كامل گیاهی را در زمین
به كار برد.
 گلدهی :در اواخر بهار گل می دهد .میوه های آلبالویی آن كه در پاییز و زمستان بر آن خودنمایی می
كنند از انگیزه های اصلی كاشت این درختچه محسوب می شود.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 یاس هلندی ( نام علمی )Syringa reticulata.

نیازها
 آب :هفته ای یکبار سیرآب شدن احتیاجات این گیاه را برطرف می سازد.
 خاک :خاک مناسب برای رشد این گیاه تركیبی از خاک باغچه ،ماسه شسته شده و غنی از مواد آلی
و خوب زهکشی شده است.
 نور :در محیط های آفتاب كامل و نیم سایه به خوبی رشد می كند .مقاومت خوبی به سرما نشان می
دهد.
 كوددهی :یك بار در بهار به منظور گلدهی از كود كرستالون صورتی و در تابستان بعد از پایان گلدهی
 8بار از كود كریستالون سبز استفاده نمایید.
 گلدهی :در اواخر بهار گل می دهد .میوه های آلبالویی آن كه در پاییز و زمستان بر آن خودنمایی می
كنند از انگیزه های اصلی كاشت این درختچه محسوب می شود.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 خاس ( نام علمی )Ilex crenata.

نیازها
 آب :میزان رطوبت خاک خاس باید از كمی مرطوب تا خشك باشد.
 خاک :خاک معمولی برای خاس كفایت می كند ولی در خاک های عمیق و غنی و مرطوب و تا حدی
سنگین بهترین رشد را دارد.
 نور :خاس گونه ای سایه پسند است .در برابر گرما و سرما مقاوم است ولی محیط خشك را تحمل
نمی كند .نیمه سایه پسند یا در مناطق خنك ،نورپسند است و شرایط ساحلی و باد را تحمل می
كند.
 كوددهی :زمان كوددهی مناسب ،یکی در طول بهار و دیگری در اواخر تابستان است.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 -2-3درخت
 نوئل ( نام علمی )Picea punjens.

نیازها
 آب :به آبیاری متوسط نیاز دارد به صورتی كه هرماه یك بار آبیاری عمیق.
 خاک :خاک لومی  ،ماسه ای  ،شنی مرطوب و خوب زهکشی شده برای این گیاه مناسب است.
 نور :بهتر است در آفتاب كامل قرار گیرد .دمای بین  3-تا  2درجه دمای مناسب برای این درخت
می باشد .به طور كلی این درخت تحمل خشکسالی را دارد و در برابر گرما مقاوم است.
 كوددهی :زمان كوددهی مناسب ،یکی در طول بهار و دیگری در اواخر تابستان است.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 اقاقیا ( نام علمی )Robinia pseudoacacia

نیازها
 آب :دو بار آبیاری عمیق ماهانه در ماه های تابستان و یکبار آبیاری عمیق ماهانه در ماه های زمستان.
 خاک :در هر نوع خاک حتی خشك و فقیر به شرط آنکه غرقاب نباشد رشد میكند.
 نور :این درخت از نظر نور محیط روشن و آفتابی را دوست دارد .حداقل دمای قابل تحمل ان 05ـ
درجه سانتیگراد است .شاخههای درخت شکننده هستند و ممکن است در اثر بادهای شدید آسیب
ببینند.
 كوددهی :گاهی اوقات بوسیله كودهای آهن تقویت گردند .بویژه اگر در زمینهای خشك كشت شده
باشند.
 گلدهی :گل های سفید آن و درشت آن به شکل خوشه ای در اواسط بهار ظاهر می شوند.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 الوسون ( نام علمی )Chameacyparis lowsoniana

نیازها
 آب:

هفته ای  3بار در بهار و تابستان و هفته ای  0بار در پاییز و زمستان.

 خاک :به طور كلی خاک معمولی باغچه مخلوط به كود حیوانی با زهکشی عالی .بیشتر خاک اسیدی
را ترجیح می دهد.
 نور :مکانهای آفتابی با نور مستقیم آفتاب .مکانهای نیمه سایه را نیز تحمل می كند .تا  -83درجه
سانتی گراد را تحمل می كند.
 كوددهی :برای توسعه ریشه به كود فسفره و برای شاخ و برگ به كود نیتروژنه نیازمند است .در اواخر
پاییز حتما كود فسفره را لحاظ كنید.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 کامیس پاریس ( نام علمی )Chameacyparis sp.

نیازها
 آب:

هفته ای  3بار در بهار و تابستان و هفته ای  0بار در پاییز و زمستان.

 خاک :به طور كلی خاک معمولی باغچه مخلوط به كود حیوانی با زهکشی عالی .بیشتر خاک اسیدی
را ترجیح می دهد.
 نور :مکانهای آفتابی با نور مستقیم آفتاب .مکانهای نیمه سایه را نیز تحمل می كند .تا  -83درجه
سانتی گراد را تحمل می كند.
 كوددهی :برای توسعه ریشه به كود فسفره و برای شاخ و برگ به كود نیتروژنه نیازمند است .در اواخر
پاییز حتما كود فسفره را لحاظ كنید.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 -4گیاهان بام سبز منطقه ایرانی و تورانی دشتی (کرمان ،اصفهان ،فارس ،خراسان
رضوی ،قم)
 -1-4درختچه
 ابریشم مصری ( نام علمی )Caesalpinia gilliesii

نیازها
 آب :میزان رطوبت خاک خاس باید از كمی مرطوب تا خشك باشد.
 خاک :خاک معمولی برای خاس كفایت می كند ولی در خاک های عمیق و غنی و مرطوب و تا حدی
سنگین بهترین رشد را دارد.
 نور :خاس گونه ای سایه پسند است .در برابر گرما و سرما مقاوم است ولی محیط خشك را تحمل
نمی كند .نیمه سایه پسند یا در مناطق خنك ،نورپسند است و شرایط ساحلی و باد را تحمل می
كند.
 كوددهی :زمان كوددهی مناسب ،یکی در طول بهار و دیگری در اواخر تابستان است.
 فالورباکس قابل استفاده

جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 انجیر ( نام علمی )Ficus carica.

نیازها
 آب :آبیاری آن باید به طور منظم صورت بگیرد اما در مقابل آبیاری نامناسب نیز مقاومت داشته و
رویش مناسبی دارد .در فصل گلدهی انجیر نباید آبیاری انجام داد و بهتر است در محیط رشد هم
بارندگی وجود نداشته باشد تا حداكثر محصول دهی را داشته باشیم.
 خاک :درختچه انجیر را در انواع مختلف خاک از شنی سبك تا رسی سخت میتوان كاشت.
 نور :آفتاب كامل را می پسندد .به همان اندازه كه درخت انجیر به گرمای زیاد مقاوم است نسبت به
سرما مخصوصا در دوره جوانی حساس است و سرما یك عامل محدود كننده در كاشت این درخت
میباشد.
 كوددهی :كوددهی خاصی احتیاج ندارد .غذای كامل گیاهی در اواخر بهار به رشد آن كمك می كند.

 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 شیرخشت ( نام علمی )Cotoneaster Sp.

نیازها
 آب :به بوته های تازه كاشته شده به طور منظم آب بدهید  ،اما بوته های جا افتاده دوره های طوالنی
خشکی را بسالمت از سر می گذرانند .اگر هر  8تا  3هفته یکبار آبیاری سنگین بشوند نشو و نمای
خوبی را خواهد داشت.
 خاک :به انواع گوناگونی از خاكها تحمل نشان می دهد  .خاک خوب زهکشی شده غنی شده با كود
آلی را ترجیح می دهد اما در خاک های فقیر هم كامال خوب رشد می كند.
 نور :بهترین رشد و نمو را در آب و هوای سرد و مرطوب دارد  ،اما در اقلیمهای دیگر نیز  ،جز نواحی
خیلی گرم ،به خوبی می رویند .برای داشتن رشد كامل و متراكم به آفتاب كامل نیاز دارد و به باد
تحمل نشان می دهد.
 كوددهی :كوددهی ضروری نیست  ،اما در بهار می توان كود یا غذای كامل گیاهی را در زمین به كار برد.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 سرو رونده ( نام علمی )Juniperus communis.

نیازها
 آب :به طور كلی این گیاه را باید زمانی آبیاری نمود كه سطح خاک تا حدودی خشك شده باشد.
 خاک :تركیب خاک معمولی باغچه  +خاک برگ به میزان برابر  %01 +كل مخلوط خاكی شن و یا
پرلیت به منظور زهکشی.
 نور :به آفتاب كامل احتیاج دارد .حداقل دمای  01درجه زیر صفر را تحمل می كند.
 كوددهی :كوددهی خاصی احتیاج ندارد.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 برگ بو ( نام علمی )Laurus Nobilis

نیازها
 آب :به طور كلی این گیاه را باید زمانی آبیاری نمود كه سطح خاک تا حدودی مرطوب باشد .برای
رشد كردن به خاک مرطوب با قدرت زهکشی باال نیاز دارد.
 خاک :این گیاه را در خاكی حاصلخیز ،غنی از گیاخاک ،خنثی تا قلیایی و با زهکشیِ مناسب بکارید.
و در صورتی كه خاكتان در وضعیتِ ضعیفی قرار دارد ،برایِ غنی سازی به آن كود و مواد تقویت
كننده اضافه كنید.
 نور :این گیاه بهتر است زیر آفتاب كامل باشد و یا نیم سایه.
 كوددهی :برای این گیاه می توان در بهار از كودهای كامل استفاده نمود.
 گلدهی :فصل شکوفایی این گیاه اواخر بهار و اوایل تابستان می باشد.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 ماهونیا ( نام علمی )Mahonia repens.

نیازها
 آب:

هر چند در برابر خشکی تا حدودی مقاوم است اما در برابر كم آبی طوالنی مدت دوام نمی

آورند بنابراین در تابستان باید به صورت منظم آبیاری شوند.
 خاک :خاک باغچه معمولی و خوب زهکشی شده را می پسندد.
 نور :آفتاب كامل و نیم سایه .در آفتاب كامل رشد خیلی بهتری خواهد داشت.
 كوددهی :سالی یکبار در اوایل بهار غذای كامل گیاهی داده شود.
 گلدهی :گلهای زرد لیمویی معطر آن در اواخر زمستان بر روی خوشه هایی بطول  05-6.6سانتی
متر ظاهر میشود .میوه های آن شبیه خوشه انگور است كه در ابتدا سبز است و بعد به رنگ آبی تیره
در می آید.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 یوکا ( نام علمی )Yucca guatemalensis.

نیازها
 آب:

هر چند در برابر خشکی تا حدودی مقاوم است اما در برابر كم آبی طوالنی مدت دوام نمی

آورند بنابراین در تابستان باید به صورت منظم آبیاری شوند.
 خاک :خاک باغچه معمولی و خوب زهکشی شده را می پسندد.
 نور :آفتاب كامل .در آفتاب كامل رشد خیلی بهتری خواهد داشت .طیف دمایی گسترده ای را تحمل
می كند.
 كوددهی :سالی یکبار در اوایل بهار غذای كامل گیاهی داده شود.
 گلدهی :پس از چند سال كه از عمر آن گذشت در تابستان گل می دهد.

 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 پالم ( نام علمی )Washangtonia robusta.

نیازها
 آب :به طور مرتب و نه چندان زیاد نیاز به آبیاری دارند .بسته به دمای محیط نباید اجازه داد خاک
خیلی خشك شود.
 خاک :خاک مطلوب این گیاه مخلوط یك قسمت خاک برگ  +یك قسمت تورب (یکی از انواع پیت)
است.
 نور :آفتاب كامل .در آفتاب كامل رشد خیلی بهتری خواهد داشت .طیف دمایی گسترده ای را تحمل
می كند.
 كوددهی :سالی یکبار در اوایل بهار غذای كامل گیاهی داده شود.

 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 الیگانوس ( نام علمی )Eleagnus pungens.

نیازها
 آب :این گیاه به آبیاری كم نیازمند است و در برابر كم آب مقاوم است.
 خاک :این گیاه در اكثر خاكها به راحتی رشد میکند .بهتر است خاک قلیایی باشد.
 نور :آفتابی .این گیاه در سایه كامل ،نیم سایه ،بدون سایه به راحتی رشد می كند .این گیاه مناسب
مناطق معتدل میباشد و دمای بین  5تا  80درجه ،دمایی مناسب است.
 كوددهی :در فصل بهار بهتر است كوددهی انجام شود.
 گلدهی :گلهای این گیاه به رنگهای زرد و یا سفید میباشند و معطر هستند .فصل شکوفایی گلها پاییز
می باشد.

 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 زرشک زینتی ( نام علمی )Berberis thunbergii.

نیازها
 آب :با اینکه این گیاه در برابر خشکی مقاوم است ،آبیاری منظم تابستانه آنها را پر جاذبه می سازد.
 خاک :این گیاه در اكثر خاكها به راحتی رشد می كند .ولی بهترین رشد را در خاكی غنی شده از مواد
آلی دارد.
 نور :آفتابی .این گیاه در سایه كامل ،نیم سایه ،بدون سایه به راحتی رشد می كند.
 كوددهی :سالی دو بار در اوایل بهار و اواسط تابستان از غذای كامل گیاهی استفاده شود.
 گلدهی :گلهای این گیاه به رنگهای زرد در بهار ظاهر می شوند اما از زیبایی چندانی برخوردار نیستند.

 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 لگستروم ( نام علمی )Ligusrtrum Sp.

نیازها
 آب :آبیاری منظم به رشد آن كمك خواهد كرد .هر چند در برابر خشکی تا حدودی مقاوم است اما
در برابر كم آبی طوالنی مدت دوام نمی آورند.
 خاک :خاک معمولی باغچه.
 نور :به آفتاب كامل احتیاج دارد.
 كوددهی :كوددهی خاصی احتیاج ندارد .مقداری ورمی كمپوست می تواند به آن كمك كند.

 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 انواع شمشاد ( نام علمی )Buxus Sp.

نیازها
 آب :آبیاری شمشاد باید بطور منظم انجام شود و خاک گیاه بهتر است قبل از آبیاری مجدد مرطوب
باشد.
 خاک :خاک باغچه با كمی ماسه برای رشد و نمو شمشاد مطلوب میباشد این گیاه در هر نوع خاک
بازهکش خوب رشد می كند و خاک قلیایی را ترجیح می دهد.
 نور :به مکان آفتابی یا نیمه سایه نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن  -5درجه سانتی گراد است.
 كوددهی :غذای كامل گیاهی را در ابتدای بهار و در اواسط تابستان می توان به كار برد.
 گلدهی :دوره گلدهی شمشادها فصل بهار است اما گلهایشان ظاهر قابل توجهی ندارند.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی
فالورباكس چوب پالست سینی دار  51*21*31كد T36D
فالورباكس چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*011*31كد T00D
فالورباكس چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*61*31كد T08D
فالورباكس ایستاده چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*61*31كد T88D

 ژاپنیکا ( نام علمی )Buxux Japonica

نیازها
 آب :آبیاری شمشاد باید بطور منظم انجام شود و خاک گیاه بهتر است قبل از آبیاری مجدد مرطوب
باشد.
 خاک :خاک باغچه با كمی ماسه برای رشد و نمو شمشاد مطلوب میباشد این گیاه در هر نوع خاک
بازهکش خوب رشد می كند و خاک قلیایی را ترجیح می دهد.
 نور :به مکان آفتابی یا نیمه سایه نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن  -5درجه سانتی گراد است.
 كوددهی :غذای كامل گیاهی را در ابتدای بهار و در اواسط تابستان می توان به كار برد.
 گلدهی :دوره گلدهی شمشادها فصل بهار است اما گلهایشان ظاهر قابل توجهی ندارند.

 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی
فالورباكس چوب پالست سینی دار  51*21*31كد T36D
فالورباكس چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*011*31كد T00D
فالورباكس چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*61*31كد T08D
فالورباكس ایستاده چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*61*31كد T88D

 مورد ( نام علمی )Myrtus communis.

نیازها
 آب :بوته های تازه كاشته شده آبیاری منظم احتیاج دارند اما بوته های جا افتاده دوره طوالنی بی
آب را به خوبی تحمل می كنند.
 خاک :خاک مناسب برای رشد این گیاه خاک ماسه ای،شنی،لومی مرطوب و خوب زهکشی شده
است.
 نور :این گیاه به آفتاب كامل نیاز دارد و در سایه رشد نمی كند .این گیاه برای داشتن گلدهی خوب
باید یك تابستان گرم را سپری كرده باشد.
 كوددهی :به كود دهی خاصی احتیاج ندارد.
 گلدهی :در فصول بهار و تابستان.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 پیروکانتا ( نام علمی )Pyracantha coccinea.

نیازها
 آب :بوته های تازه كاشته شده آبیاری منظم احتیاج دارند اما بوته های جا افتاده دوره طوالنی بی
آب را به خوبی تحمل می كنند .اگر هر دو یا سه هفته یکبار آبیاری سنگین انجام شود ،رشد خوبی
خواهند داشت.
 خاک :خاک مناسب برای رشد این گیاه خاک غنی از مواد آلی و خوب زهکشی شده است اما در خاک
های فقیر هم كامال خوب رشد می كند.
 نور :این گیاه به آفتاب كامل نیاز دارد و به باد تحمل نشان می دهد.
 كوددهی :به كود دهی خاصی احتیاج ندارد اما در بهار می توان كود یا غذای كامل گیاهی را در زمین
به كار برد.
 گلدهی :در اواخر بهار گل می دهد .میوه های آلبالویی آن كه در پاییز و زمستان بر آن خودنمایی می
كنند از انگیزه های اصلی كاشت این درختچه محسوب می شود.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 یاس هلندی ( نام علمی )Syringa reticulata.

نیازها
 آب :هفته ای یکبار سیرآب شدن احتیاجات این گیاه را برطرف می سازد.
 خاک :خاک مناسب برای رشد این گیاه تركیبی از خاک باغچه ،ماسه شسته شده و غنی از مواد آلی
و خوب زهکشی شده است.
 نور :در محیط های آفتاب كامل و نیم سایه به خوبی رشد می كند .مقاومت خوبی به سرما نشان می
دهد.
 كوددهی :یك بار در بهار به منظور گلدهی از كود كرستالون صورتی و در تابستان بعد از پایان گلدهی
 8بار از كود كریستالون سبز استفاده نمایید.
 گلدهی :در اواخر بهار گل می دهد .میوه های آلبالویی آن كه در پاییز و زمستان بر آن خودنمایی می
كنند از انگیزه های اصلی كاشت این درختچه محسوب می شود.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 توری ( نام علمی )Lagestromia indica.

نیازها
 آب :درختچه توری خاک مرطوب را دوست دارد و در آن رشد بسیار سریعی دارد اما تحمل شرایط
خشك را نیز تا حدودی دارد .بنابراین خاک را هر زمان كه تا حدودی مرطوب بود و حالت نیمه
خشك -نیمه مرطوب داشت آبیاری نمایید.
 خاک :به انواع زیادی از خاک ها تحمل نشان می دهد ،اما بهترین عملکرد را وقتی خواهد داشت كه
در خاک باغچه با زهکشی خوب و حاوی مواد آلی كاشته شده باشد.
 نور :به مکانی با آفتاب كامل و مستقیم (روزانه حدود  2-6ساعت نور مستقیم آفتاب) احتیاج دارد.
تحمل دمای تا  -05درجه سانتی گراد را دارد.
 كوددهی :در زمان رشد می توان هر دو ماه از كودهای كامل مانند  81-81-81استفاده نمود .اما برای
گیاهان استقرار یافته یکبار در سال آنهم در اوایل بهار كافی است.
 گلدهی :گل ها در فصل تابستان در خوشه های بزرگ معموالً صورتی ،بنفش ،و یا سفید ظاهر می
شوند.
 هرس :برای رشد و درختچه ماندن به هرس شدید احتیاج دارد .این هرس باید در زمستان و یا اوایل
فروردین قبل از رشد فعال گیاه انجام شود.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 خاس ( نام علمی )Ilex crenata.

نیازها
 آب :میزان رطوبت خاک خاس باید از كمی مرطوب تا خشك باشد.
 خاک :خاک معمولی برای خاس كفایت می كند ولی در خاک های عمیق و غنی و مرطوب و تا حدی
سنگین بهترین رشد را دارد.
 نور :خاس گونه ای سایه پسند است .در برابر گرما و سرما مقاوم است ولی محیط خشك را تحمل
نمی كند .نیمه سایه پسند یا در مناطق خنك ،نورپسند است و شرایط ساحلی و باد را تحمل می
كند.
 كوددهی :زمان كوددهی مناسب ،یکی در طول بهار و دیگری در اواخر تابستان است.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 -2-2درخت
 زیتون تلخ ( نام علمی )Melia azadarach

نیازها
 آب :در بین دو آبیاری خاک آن باید كامال خشك شده باشد.
 خاک :خاک لومی و یا شنی خشك و عمیق خوب زهکشی شده  ،خاک مناسب برای این گیاه می
باشد.
 نور :بهتر است در جای آفتابی یا نیمسایه كاشته شود .
 كوددهی :زمان كوددهی مناسب ،یکی در طول بهار و دیگری در اواخر تابستان است.
 گلدهی :گلهای بنفش رنگ و معطر این درخت در اردیبهشت ظاهر می شوند و نمای زیبایی به درخت
می دهند .میوه های زیتون تلخ كه در تابستان ظاهر می شوند شبیه به زیتون اما سمی هستند و به
مدت طوالنی حتی تا پاییز و زمستان بر روی شاخه ها باقی می مانند.
 فالورباکس قابل استفاده

جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 اقاقیا ( نام علمی )Robinia pseudoacacia

نیازها
 آب :دو بار آبیاری عمیق ماهانه در ماه های تابستان و یکبار آبیاری عمیق ماهانه در ماه های زمستان.
 خاک :در هر نوع خاک حتی خشك و فقیر به شرط آنکه غرقاب نباشد رشد میكند.
 نور :این درخت از نظر نور محیط روشن و آفتابی را دوست دارد .حداقل دمای قابل تحمل ان 05ـ
درجه سانتیگراد است .شاخههای درخت شکننده هستند و ممکن است در اثر بادهای شدید آسیب
ببینند.
 كوددهی :گاهی اوقات بوسیله كودهای آهن تقویت گردند .بویژه اگر در زمینهای خشك كشت شده
باشند.
 گلدهی :گل های سفید آن و درشت آن به شکل خوشه ای در اواسط بهار ظاهر می شوند.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 الوسون ( نام علمی )Chameacyparis lowsoniana

نیازها
 آب:

هفته ای  3بار در بهار و تابستان و هفته ای  0بار در پاییز و زمستان.

 خاک :به طور كلی خاک معمولی باغچه مخلوط به كود حیوانی با زهکشی عالی .بیشتر خاک اسیدی
را ترجیح می دهد.
 نور :مکانهای آفتابی با نور مستقیم آفتاب .مکانهای نیمه سایه را نیز تحمل می كند .تا  -83درجه
سانتی گراد را تحمل می كند.
 كوددهی :برای توسعه ریشه به كود فسفره و برای شاخ و برگ به كود نیتروژنه نیازمند است .در اواخر
پاییز حتما كود فسفره را لحاظ كنید.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 کامیس پاریس ( نام علمی )Chameacyparis sp.

نیازها
 آب:

هفته ای  3بار در بهار و تابستان و هفته ای  0بار در پاییز و زمستان.

 خاک :به طور كلی خاک معمولی باغچه مخلوط به كود حیوانی با زهکشی عالی .بیشتر خاک اسیدی
را ترجیح می دهد.
 نور :مکانهای آفتابی با نور مستقیم آفتاب .مکانهای نیمه سایه را نیز تحمل می كند .تا  -83درجه
سانتی گراد را تحمل می كند.
 كوددهی :برای توسعه ریشه به كود فسفره و برای شاخ و برگ به كود نیتروژنه نیازمند است .در اواخر
پاییز حتما كود فسفره را لحاظ كنید.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 -5گیاهان بام سبز منطقه ایرانی و تورانی دشتی با زمستانهای خیلی سرد
(آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی ،تهران ،خراسان شمالی ،خراسان رضوی،
البرز)
 -1-5درختچه
 به ژاپنی ( نام علمی )Chaenomeles Japonica

نیازها
 آب :دو بار آبیاری هفتگی در ماه های تابستان و یکبار آبیاری هفتگی در ماه های زمستان.
 خاک :در هر نوع خاک حتی خشك و فقیر به شرط آنکه غرقاب نباشد رشد میكند.
 نور :این گیاه نیازمند آفتاب كامل است هرچند سایه خیلی كم را تحمل می كند.
 كوددهی :گاهی اوقات بوسیله كودهای آهن تقویت گردند .بویژه اگر در زمینهای خشك كشت شده
باشند.
 گلدهی :گل های رنگارنگ آن در اواسط اسفند تا اواخر اردیبهشت در رنگ های قرمز ،سفید ،صورتی
یا تركیبی از آن ها نمایان می شوند.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 ابریشم ( نام علمی )Albizzia julibrissin.

نیازها
 آب :آبیاری آن باید به طور منظم صورت بگیرد اما در مقابل آبیاری نامناسب نیز مقاومت داشته و
رویش مناسبی دارد.
 خاک :در خاكهای لومی دارای رشد خوبی بوده و به محیطهای خشك سازگاری دارد.
 نور :محیط آفتابی یا نیمه سایه را به خوبی تحمل كرده و در برابر آلودگی هوا و سرمای تا 01ـ درجه
سانتیگراد نیز مقاوم میباشد.
 كوددهی :كوددهی خاصی احتیاج ندارد .غذای كامل گیاهی در اواخر بهار به رشد آن كمك می كند.
 زمان گلدهی :گلهای پر مانند و زیبای این درخت به رنگ سفید ،صورتی و یا قرمز هستند كه از اوایل
تابستان ظاهر شده و تا آخر تابستان دوام دارند .

 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 شیرخشت ( نام علمی )Cotoneaster Sp.

نیازها
 آب :به بوته های تازه كاشته شده به طور منظم آب بدهید  ،اما بوته های جا افتاده دوره های طوالنی
خشکی را بسالمت از سر می گذرانند .اگر هر  8تا  3هفته یکبار آبیاری سنگین بشوند نشو و نمای
خوبی را خواهد داشت.
 خاک :به انواع گوناگونی از خاكها تحمل نشان می دهد  .خاک خوب زهکشی شده غنی شده با كود
آلی را ترجیح می دهد اما در خاک های فقیر هم كامال خوب رشد می كند.
 نور :بهترین رشد و نمو را در آب و هوای سرد و مرطوب دارد  ،اما در اقلیمهای دیگر نیز  ،جز نواحی
خیلی گرم ،به خوبی می رویند .برای داشتن رشد كامل و متراكم به آفتاب كامل نیاز دارد و به باد
تحمل نشان می دهد.
 كوددهی :كوددهی ضروری نیست  ،اما در بهار می توان كود یا غذای كامل گیاهی را در زمین به كار
برد.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 بداغ ( نام علمی )Viburnum opulus.

نیازها
 آب :به صورت متوسط و منظم صورت گیرد  (.یك بار در هفته كافی می باشد).
 خاک :به خاكی با زهکشی خوب نیاز دارد كه پیش از زمان كاشت با مواد آلی پوسیده تقویت شده
باشد .مالچ پاشی با مواد آلی مفید است و به جذب رطوبت و خنك نگه داشتن ریشه ها در تابستان
كمك خواهد كرد.
 نور :به نصف روز آفتاب نیاز دارد اما در جاهای خنك به آفتاب كامل در تمام روز نیازمند است .انواعی
كه گل بزرگ می دهند باید به ترتیبی از باد در امان باشند.
 كوددهی :پس از پایان دوره گلدهی در بهار ،غذای كامل گیاهی به خاک افزوده شود.
 گلدهی :گلهای سفید رنگ آن به تعداد زیاد و در كنار هم ظاهر می شوند .زمان ظهور گلها ،در
اواسط بهار میباشد و دوره گلدهی حدود یك ماه است.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 کاملیا ( نام علمی )Camelia japonica.

نیازها
 آب :دربهار هفته ای دوبار گیاه را آبیاری نمایید ولی در تابستان هفته ای یکبار كافی است ،مجدداً
دفعات آبیاری را افزایش و در پاییز به هفته ای دوبار برسانید ،آب باید فاقد امالح باشد و حتی االمکان
از آب باران استفاده كنید ،زهکش را همیشه بازدید نمایید.
 رطوبت :غبارپاشی هفته ای یکبار با آب ولرم و سبك پیشنهاد می گردد .موقعی كه گیاه در گل است
غبارپاشی را متوقف نمایید.
 خاک :مخلوطی از سه قسمت خاک جنگلی و یك قسمت ماسه برای پرورش كاملیا مناسب است.
 نور :برای رشد متراكم و گل دهی عالی به آفتاب كامل نیاز دارد اما از آفتاب مستقیم نیز بیزار است.
 كوددهی :كود مورد نیاز این گیاه را می توان به مقدار  8گرم سولفات آمونیوم و  8گرم كود معمولی
در یك لیتر ،هر دو هفته یکبار از بهمن تا مرداد ،مورد استفاده قرار داد.
 گلدهی :گل های گیاه در اوایل اسفند تا اواخر اردیبهشت ظاهر می شوند.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 سرو رونده ( نام علمی )Juniperus communis.

نیازها
 آب :به طور كلی این گیاه را باید زمانی آبیاری نمود كه سطح خاک تا حدودی خشك شده باشد.
 خاک :تركیب خاک معمولی باغچه  +خاک برگ به میزان برابر  %01 +كل مخلوط خاكی شن و یا
پرلیت به منظور زهکشی.
 نور :به آفتاب كامل احتیاج دارد .حداقل دمای  01درجه زیر صفر را تحمل می كند.
 كوددهی :كوددهی خاصی احتیاج ندارد.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 طاووسی ( نام علمی )Spartium Junceam

نیازها
 آب :به طور كلی این گیاه را باید زمانی آبیاری نمود كه سطح خاک كامال خشك شده باشد .خیس
ماندن سطح خاک می تواند منجر به پوسیدگی ریشه و از بین رفتن آن شود.
 خاک :خاک های شنی را ترجیح می دهد .زیرا عبور آب و عدم ماندگاری رطوبت برای مدت طوالنی
از جمله نیازهای این گیاه است .بنابراین مخلوطی از خاک معمولی باغچه  +شن یا خاک برگ  +شن
برای آن مناسب است.
 نور :طاووسی در مکانهایی با آفتاب كامل (حداقل  2-6ساعت نور كامل در روز) بهترین رشد و گلدهی
را خواهد داشت .به گرما حساس است مناسب ترین درجه حرارت  02-08درجه سانتی گراد میباشد.
در زمستان نیز تا  -08درجه سانتی گراد را تحمل می كند.
 كوددهی :برای این گیاه می توان در بهار از كودهای كامل استفاده نمود.
 گلدهی :در اواسط تا اواخر بهار گلها به رنگ زرد به طول  0-8سانتیمتر و بسیار معطر ظاهر می شود.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 یاس بنفش ( نام علمی )Syringa vulgaris

نیازها
 آب :به طور كلی این گیاه را باید زمانی آبیاری نمود كه سطح خاک تا حدودی خشك شده باشد.
 خاک :این گیاه را در خاكی حاصلخیز ،غنی از گیاخاک ،خنثی تا قلیایی و با زهکشیِ مناسب بکارید.
و در صورتی كه خاكتان در وضعیتِ ضعیفی قرار دارد ،برایِ غنی سازی به آن كود و مواد تقویت
كننده اضافه كنید.
 نور :یاس بنفش در مکانهایی با آفتاب كامل (حداقل  2-6ساعت نور كامل در روز) بهترین رشد و
گلدهی را خواهد داشت .و حداقل دمای قابل تحمل آن  -08سانتی گراد می باشد.
 كوددهی :برای این گیاه می توان در بهار از كودهای كامل استفاده نمود.
 گلدهی :گلهای معطر آن در خوشههای مخروطی به رنگ بنفش روشن در اواخر بهار و اوایل تابستان
ظاهر میشوند.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 برگ بو ( نام علمی )Laurus Nobilis

نیازها
 آب :به طور كلی این گیاه را باید زمانی آبیاری نمود كه سطح خاک تا حدودی مرطوب باشد .برای
رشد كردن به خاک مرطوب با قدرت زهکشی باال نیاز دارد.
 خاک :این گیاه را در خاكی حاصلخیز ،غنی از گیاخاک ،خنثی تا قلیایی و با زهکشیِ مناسب بکارید.
و در صورتی كه خاكتان در وضعیتِ ضعیفی قرار دارد ،برایِ غنی سازی به آن كود و مواد تقویت
كننده اضافه كنید.
 نور :این گیاه بهتر است زیر آفتاب كامل باشد و یا نیم سایه.
 كوددهی :برای این گیاه می توان در بهار از كودهای كامل استفاده نمود.
 گلدهی :فصل شکوفایی این گیاه اواخر بهار و اوایل تابستان می باشد.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 ماهونیا ( نام علمی )Mahonia repens.

نیازها
 آب:

هر چند در برابر خشکی تا حدودی مقاوم است اما در برابر كم آبی طوالنی مدت دوام نمی

آورند بنابراین در تابستان باید به صورت منظم آبیاری شوند.
 خاک :خاک باغچه معمولی و خوب زهکشی شده را می پسندد.
 نور :آفتاب كامل و نیم سایه .در آفتاب كامل رشد خیلی بهتری خواهد داشت.
 كوددهی :سالی یکبار در اوایل بهار غذای كامل گیاهی داده شود.
 گلدهی :گلهای زرد لیمویی معطر آن در اواخر زمستان بر روی خوشه هایی بطول  05-6.6سانتی
متر ظاهر میشود .میوه های آن شبیه خوشه انگور است كه در ابتدا سبز است و بعد به رنگ آبی تیره
در می آید.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 ناندینا ( نام علمی )Nandina domestica.

نیازها
 آب:

هر چند در برابر خشکی تا حدودی مقاوم است اما در برابر كم آبی طوالنی مدت دوام نمی

آورند بنابراین در تابستان باید به صورت منظم آبیاری شوند.
 خاک :خاک باغچه معمولی و خوب زهکشی شده را می پسندد.
 نور :آفتاب كامل و نیم سایه .در آفتاب كامل رشد خیلی بهتری خواهد داشت.
 كوددهی :سالی یکبار در اوایل بهار غذای كامل گیاهی داده شود.
 گلدهی :گلهای زرد لیمویی معطر آن در اواخر زمستان بر روی خوشه هایی بطول  05-6.6سانتی متر
ظاهر میشود .میوه های آن شبیه خوشه انگور است كه در ابتدا سبز است و بعد به رنگ آبی تیره در
می آید.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 یوکا ( نام علمی )Yucca guatemalensis.

نیازها
 آب:

هر چند در برابر خشکی تا حدودی مقاوم است اما در برابر كم آبی طوالنی مدت دوام نمی

آورند بنابراین در تابستان باید به صورت منظم آبیاری شوند.
 خاک :خاک باغچه معمولی و خوب زهکشی شده را می پسندد.
 نور :آفتاب كامل .در آفتاب كامل رشد خیلی بهتری خواهد داشت .طیف دمایی گسترده ای را تحمل
می كند.
 كوددهی :سالی یکبار در اوایل بهار غذای كامل گیاهی داده شود.
 گلدهی :پس از چند سال كه از عمر آن گذشت در تابستان گل می دهد.

 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 الیگانوس ( نام علمی )Eleagnus pungens.

نیازها
 آب :این گیاه به آبیاری كم نیازمند است و در برابر كم آب مقاوم است.
 خاک :این گیاه در اكثر خاكها به راحتی رشد میکند .بهتر است خاک قلیایی باشد.
 نور :آفتابی .این گیاه در سایه كامل ،نیم سایه ،بدون سایه به راحتی رشد می كند .این گیاه مناسب
مناطق معتدل میباشد و دمای بین  5تا  80درجه ،دمایی مناسب است.
 كوددهی :در فصل بهار بهتر است كوددهی انجام شود.
 گلدهی :گلهای این گیاه به رنگهای زرد و یا سفید میباشند و معطر هستند .فصل شکوفایی گلها پاییز
می باشد.

 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 زرشک زینتی ( نام علمی )Berberis thunbergii.

نیازها
 آب :با اینکه این گیاه در برابر خشکی مقاوم است ،آبیاری منظم تابستانه آنها را پر جاذبه می سازد.
 خاک :این گیاه در اكثر خاكها به راحتی رشد می كند .ولی بهترین رشد را در خاكی غنی شده از مواد
آلی دارد.
 نور :آفتابی .این گیاه در سایه كامل ،نیم سایه ،بدون سایه به راحتی رشد می كند .این گیاه مناسب
مناطق معتدل میباشد و دمای بین  5تا  80درجه ،دمایی مناسب است.
 كوددهی :سالی دو بار در اوایل بهار و اواسط تابستان از غذای كامل گیاهی استفاده شود.
 گلدهی :گلهای این گیاه به رنگهای زرد در بهار ظاهر می شوند اما از زیبایی چندانی برخوردار نیستند.

 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 لگستروم ( نام علمی )Ligusrtrum Sp.

نیازها
 آب :آبیاری منظم به رشد آن كمك خواهد كرد .هر چند در برابر خشکی تا حدودی مقاوم است اما
در برابر كم آبی طوالنی مدت دوام نمی آورند.
 خاک :خاک معمولی باغچه.
 نور :به آفتاب كامل احتیاج دارد.
 كوددهی :كوددهی خاصی احتیاج ندارد .مقداری ورمی كمپوست می تواند به آن كمك كند.

 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 انواع شمشاد ( نام علمی )Buxus Sp.

نیازها
 آب :آبیاری شمشاد باید بطور منظم انجام شود و خاک گیاه بهتر است قبل از آبیاری مجدد مرطوب
باشد.
 خاک :خاک باغچه با كمی ماسه برای رشد و نمو شمشاد مطلوب میباشد این گیاه در هر نوع خاک
بازهکش خوب رشد می كند و خاک قلیایی را ترجیح می دهد.
 نور :به مکان آفتابی یا نیمه سایه نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن  -5درجه سانتی گراد است.
 كوددهی :غذای كامل گیاهی را در ابتدای بهار و در اواسط تابستان می توان به كار برد.
 گلدهی :دوره گلدهی شمشادها فصل بهار است اما گلهایشان ظاهر قابل توجهی ندارند.

 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی
فالورباكس چوب پالست سینی دار  51*21*31كد T36D
فالورباكس چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*011*31كد T00D
فالورباكس چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*61*31كد T08D
فالورباكس ایستاده چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*61*31كد T88D

 ژاپنیکا ( نام علمی )Buxux Japonica

نیازها
 آب :آبیاری شمشاد باید بطور منظم انجام شود و خاک گیاه بهتر است قبل از آبیاری مجدد مرطوب
باشد.
 خاک :خاک باغچه با كمی ماسه برای رشد و نمو شمشاد مطلوب میباشد این گیاه در هر نوع خاک
بازهکش خوب رشد می كند و خاک قلیایی را ترجیح می دهد.
 نور :به مکان آفتابی یا نیمه سایه نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن  -5درجه سانتی گراد است.
 كوددهی :غذای كامل گیاهی را در ابتدای بهار و در اواسط تابستان می توان به كار برد.
 گلدهی :دوره گلدهی شمشادها فصل بهار است اما گلهایشان ظاهر قابل توجهی ندارند.

 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی
فالورباكس چوب پالست سینی دار  51*21*31كد T36D
فالورباكس چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*011*31كد T00D
فالورباكس چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*61*31كد T08D
فالورباكس ایستاده چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*61*31كد T88D

 مورد ( نام علمی )Myrtus communis.

نیازها
 آب :بوته های تازه كاشته شده آبیاری منظم احتیاج دارند اما بوته های جا افتاده دوره طوالنی بی
آب را به خوبی تحمل می كنند.
 خاک :خاک مناسب برای رشد این گیاه خاک ماسه ای،شنی،لومی مرطوب و خوب زهکشی شده
است.
 نور :این گیاه به آفتاب كامل نیاز دارد و در سایه رشد نمی كند .این گیاه برای داشتن گلدهی خوب
باید یك تابستان گرم را سپری كرده باشد.
 كوددهی :به كود دهی خاصی احتیاج ندارد.
 گلدهی :در فصول بهار و تابستان.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 پیروکانتا ( نام علمی )Pyracantha coccinea.

نیازها
 آب :بوته های تازه كاشته شده آبیاری منظم احتیاج دارند اما بوته های جا افتاده دوره طوالنی بی
آب را به خوبی تحمل می كنند .اگر هر دو یا سه هفته یکبار آبیاری سنگین انجام شود ،رشد خوبی
خواهند داشت.
 خاک :خاک مناسب برای رشد این گیاه خاک غنی از مواد آلی و خوب زهکشی شده است اما در خاک
های فقیر هم كامال خوب رشد می كند.
 نور :این گیاه به آفتاب كامل نیاز دارد و به باد تحمل نشان می دهد.
 كوددهی :به كود دهی خاصی احتیاج ندارد اما در بهار می توان كود یا غذای كامل گیاهی را در زمین
به كار برد.
 گلدهی :در اواخر بهار گل می دهد .میوه های آلبالویی آن كه در پاییز و زمستان بر آن خودنمایی می
كنند از انگیزه های اصلی كاشت این درختچه محسوب می شود.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 یاس هلندی ( نام علمی )Syringa reticulata.

نیازها
 آب :هفته ای یکبار سیرآب شدن احتیاجات این گیاه را برطرف می سازد.
 خاک :خاک مناسب برای رشد این گیاه تركیبی از خاک باغچه ،ماسه شسته شده و غنی از مواد آلی
و خوب زهکشی شده است.
 نور :در محیط های آفتاب كامل و نیم سایه به خوبی رشد می كند .مقاومت خوبی به سرما نشان می
دهد.
 كوددهی :یك بار در بهار به منظور گلدهی از كود كرستالون صورتی و در تابستان بعد از پایان گلدهی
 8بار از كود كریستالون سبز استفاده نمایید.
 گلدهی :در اواخر بهار گل می دهد .میوه های آلبالویی آن كه در پاییز و زمستان بر آن خودنمایی می
كنند از انگیزه های اصلی كاشت این درختچه محسوب می شود.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 اسپیره ( نام علمی )Spiraea cantoniensi.

نیازها
 آب :گیاه نو رسته به آبیاری منظم احتیاج دارد ،اما بوته های جا افتاده دوره های خشکی را خوب
تحمل می كنند.با این حال ،بهترین نتایج از بوته هایی به دست می آید كه در طول ماههای گرم
عمیقاً آبیاری شده باشند.
 خاک :به انواع زیادی از خاک ها تحمل نشان می دهد ،اما بهترین عملکرد را وقتی خواهد داشت كه
در خاک باغچه با زهکشی خوب و حاوی مواد آلی كاشته شده باشد.
 نور :برای رشد متراكم و گل دهی عالی به آفتاب كامل نیاز دارد اما در محیط های نیم سایه نیز رشد
خوبی دارد.
 كوددهی :برای تقویت خاک،پس از پایان گل دهی،در بهار غذای كامل گیاه به كار برید.
 گلدهی :گل های گیاه در تابستان ظاهر میشوند و به رنگهای سفید ،كرم و صورتی می باشند ،معطر
بوده و ظاهری زیبا به گیاه می بخشند.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 ختمی درختی ( نام علمی )Hibiscus Syriacus

نیازها
 آب :گیاه نو رسته به آبیاری منظم احتیاج دارد ،اما بوته های جا افتاده دوره های خشکی را خوب
تحمل می كنند .با این حال ،بهترین نتایج از بوته هایی به دست می آید كه در طول ماههای گرم
عمیقاً آبیاری شده باشند.
 خاک :به انواع زیادی از خاک ها تحمل نشان می دهد ،اما بهترین عملکرد را وقتی خواهد داشت كه
در خاک باغچه با زهکشی خوب و حاوی مواد آلی كاشته شده باشد.
 نور :به آفتاب كامل احتیاج دارد .هم برای مناطق گرمسیر و هم مناطق سردسیر مناسب است.
 كوددهی :برای تقویت خاک،پس از پایان گل دهی،در بهار غذای كامل گیاه به كار برید.
 گلدهی :گل های گیاه در تابستان ظاهر میشوند و برای مدت طوالنی در تابستان پرگل است.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 توری ( نام علمی )Lagestromia indica.

نیازها
 آب :درختچه توری خاک مرطوب را دوست دارد و در آن رشد بسیار سریعی دارد اما تحمل شرایط
خشك را نیز تا حدودی دارد .بنابراین خاک را هر زمان كه تا حدودی مرطوب بود و حالت نیمه
خشك -نیمه مرطوب داشت آبیاری نمایید.
 خاک :به انواع زیادی از خاک ها تحمل نشان می دهد ،اما بهترین عملکرد را وقتی خواهد داشت كه
در خاک باغچه با زهکشی خوب و حاوی مواد آلی كاشته شده باشد.
 نور :به مکانی با آفتاب كامل و مستقیم (روزانه حدود  2-6ساعت نور مستقیم آفتاب) احتیاج دارد.
تحمل دمای تا  -05درجه سانتی گراد را دارد.
 كوددهی :در زمان رشد می توان هر دو ماه از كودهای كامل مانند  81-81-81استفاده نمود .اما برای
گیاهان استقرار یافته یکبار در سال آنهم در اوایل بهار كافی است.
 گلدهی :گل ها در فصل تابستان در خوشه های بزرگ معموالً صورتی ،بنفش ،و یا سفید ظاهر می
شوند.
 هرس :برای رشد و درختچه ماندن به هرس شدید احتیاج دارد .این هرس باید در زمستان و یا اوایل
فروردین قبل از رشد فعال گیاه انجام شود.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 خاس ( نام علمی )Ilex crenata.

نیازها
 آب :میزان رطوبت خاک خاس باید از كمی مرطوب تا خشك باشد.
 خاک :خاک معمولی برای خاس كفایت می كند ولی در خاک های عمیق و غنی و مرطوب و تا حدی
سنگین بهترین رشد را دارد.
 نور :خاس گونه ای سایه پسند است .در برابر گرما و سرما مقاوم است ولی محیط خشك را تحمل
نمی كند .نیمه سایه پسند یا در مناطق خنك ،نورپسند است و شرایط ساحلی و باد را تحمل می
كند.
 كوددهی :زمان كوددهی مناسب ،یکی در طول بهار و دیگری در اواخر تابستان است.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 مش ( نام علمی )Juniperus Variegata

نیازها
 آب :این گیاه به آبیاری كم نیازمند است و در برابر كم آب مقاوم است.
 خاک :این گیاه در اكثر خاكها به راحتی رشد میکند .بهتر است خاک قلیایی باشد.
 نور :آفتابی .این گیاه در سایه كامل ،نیم سایه ،بدون سایه به راحتی رشد می كند .این گیاه مناسب
مناطق معتدل میباشد و دمای بین  5تا  80درجه ،دمایی مناسب است.
 كوددهی :در فصل بهار بهتر است كوددهی انجام شود.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 -2-5درخت
 نوئل ( نام علمی )Picea punjens.

نیازها
 آب :به آبیاری متوسط نیاز دارد به صورتی كه هرماه یك بار آبیاری عمیق.
 خاک :خاک لومی  ،ماسه ای  ،شنی مرطوب و خوب زهکشی شده برای این گیاه مناسب است.
 نور :بهتر است در آفتاب كامل قرار گیرد .دمای بین  3-تا  2درجه دمای مناسب برای این درخت
می باشد .به طور كلی این درخت تحمل خشکسالی را دارد و در برابر گرما مقاوم است.
 كوددهی :زمان كوددهی مناسب ،یکی در طول بهار و دیگری در اواخر تابستان است.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 اقاقیا ( نام علمی )Robinia pseudoacacia

نیازها
 آب :دو بار آبیاری عمیق ماهانه در ماه های تابستان و یکبار آبیاری عمیق ماهانه در ماه های زمستان.
 خاک :در هر نوع خاک حتی خشك و فقیر به شرط آنکه غرقاب نباشد رشد میكند.
 نور :این درخت از نظر نور محیط روشن و آفتابی را دوست دارد .حداقل دمای قابل تحمل ان 05ـ
درجه سانتیگراد است .شاخههای درخت شکننده هستند و ممکن است در اثر بادهای شدید آسیب
ببینند.
 كوددهی :گاهی اوقات بوسیله كودهای آهن تقویت گردند .بویژه اگر در زمینهای خشك كشت شده
باشند.
 گلدهی :گل های سفید آن و درشت آن به شکل خوشه ای در اواسط بهار ظاهر می شوند.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 الوسون ( نام علمی )Chameacyparis lowsoniana

نیازها
 آب:

هفته ای  3بار در بهار و تابستان و هفته ای  0بار در پاییز و زمستان.

 خاک :به طور كلی خاک معمولی باغچه مخلوط به كود حیوانی با زهکشی عالی .بیشتر خاک اسیدی
را ترجیح می دهد.
 نور :مکانهای آفتابی با نور مستقیم آفتاب .مکانهای نیمه سایه را نیز تحمل می كند .تا  -83درجه
سانتی گراد را تحمل می كند.
 كوددهی :برای توسعه ریشه به كود فسفره و برای شاخ و برگ به كود نیتروژنه نیازمند است .در اواخر
پاییز حتما كود فسفره را لحاظ كنید.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 کامیس پاریس ( نام علمی )Chameacyparis sp.

نیازها
 آب:

هفته ای  3بار در بهار و تابستان و هفته ای  0بار در پاییز و زمستان.

 خاک :به طور كلی خاک معمولی باغچه مخلوط به كود حیوانی با زهکشی عالی .بیشتر خاک اسیدی
را ترجیح می دهد.
 نور :مکانهای آفتابی با نور مستقیم آفتاب .مکانهای نیمه سایه را نیز تحمل می كند .تا  -83درجه
سانتی گراد را تحمل می كند.
 كوددهی :برای توسعه ریشه به كود فسفره و برای شاخ و برگ به كود نیتروژنه نیازمند است .در اواخر
پاییز حتما كود فسفره را لحاظ كنید.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 -6گیاهان بام سبز منطقه ایرانی و تورانی بیابانی (یزد ،سیستان و بلوچستان،
سمنان)
 -1-6درختچه
 ابریشم مصری ( نام علمی )Caesalpinia gilliesii

نیازها
 آب :میزان رطوبت خاک خاس باید از كمی مرطوب تا خشك باشد.
 خاک :خاک معمولی برای خاس كفایت می كند ولی در خاک های عمیق و غنی و مرطوب و تا حدی
سنگین بهترین رشد را دارد.
 نور :خاس گونه ای سایه پسند است .در برابر گرما و سرما مقاوم است ولی محیط خشك را تحمل
نمی كند .نیمه سایه پسند یا در مناطق خنك ،نورپسند است و شرایط ساحلی و باد را تحمل می
كند.
 كوددهی :زمان كوددهی مناسب ،یکی در طول بهار و دیگری در اواخر تابستان است.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 شیرخشت ( نام علمی )Cotoneaster Sp.

نیازها
 آب :به بوته های تازه كاشته شده به طور منظم آب بدهید  ،اما بوته های جا افتاده دوره های طوالنی
خشکی را بسالمت از سر می گذرانند .اگر هر  8تا  3هفته یکبار آبیاری سنگین بشوند نشو و نمای
خوبی را خواهد داشت.
 خاک :به انواع گوناگونی از خاكها تحمل نشان می دهد  .خاک خوب زهکشی شده غنی شده با كود
آلی را ترجیح می دهد اما در خاک های فقیر هم كامال خوب رشد می كند.
 نور :بهترین رشد و نمو را در آب و هوای سرد و مرطوب دارد  ،اما در اقلیمهای دیگر نیز  ،جز نواحی
خیلی گرم ،به خوبی می رویند .برای داشتن رشد كامل و متراكم به آفتاب كامل نیاز دارد و به باد
تحمل نشان می دهد.
 كوددهی :كوددهی ضروری نیست  ،اما در بهار می توان كود یا غذای كامل گیاهی را در زمین به كار برد.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 سرو رونده ( نام علمی )Juniperus communis.

نیازها
 آب :به طور كلی این گیاه را باید زمانی آبیاری نمود كه سطح خاک تا حدودی خشك شده باشد.
 خاک :تركیب خاک معمولی باغچه  +خاک برگ به میزان برابر  %01 +كل مخلوط خاكی شن و یا
پرلیت به منظور زهکشی.
 نور :به آفتاب كامل احتیاج دارد .حداقل دمای  01درجه زیر صفر را تحمل می كند.
 كوددهی :كوددهی خاصی احتیاج ندارد.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 ماهونیا ( نام علمی )Mahonia repens.

نیازها
 آب:

هر چند در برابر خشکی تا حدودی مقاوم است اما در برابر كم آبی طوالنی مدت دوام نمی

آورند بنابراین در تابستان باید به صورت منظم آبیاری شوند.
 خاک :خاک باغچه معمولی و خوب زهکشی شده را می پسندد.
 نور :آفتاب كامل و نیم سایه .در آفتاب كامل رشد خیلی بهتری خواهد داشت.
 كوددهی :سالی یکبار در اوایل بهار غذای كامل گیاهی داده شود.
 گلدهی :گلهای زرد لیمویی معطر آن در اواخر زمستان بر روی خوشه هایی بطول  05-6.6سانتی
متر ظاهر میشود .میوه های آن شبیه خوشه انگور است كه در ابتدا سبز است و بعد به رنگ آبی تیره
در می آید.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 یوکا ( نام علمی )Yucca guatemalensis.

نیازها
 آب:

هر چند در برابر خشکی تا حدودی مقاوم است اما در برابر كم آبی طوالنی مدت دوام نمی

آورند بنابراین در تابستان باید به صورت منظم آبیاری شوند.
 خاک :خاک باغچه معمولی و خوب زهکشی شده را می پسندد.
 نور :آفتاب كامل .در آفتاب كامل رشد خیلی بهتری خواهد داشت .طیف دمایی گسترده ای را تحمل
می كند.
 كوددهی :سالی یکبار در اوایل بهار غذای كامل گیاهی داده شود.
 گلدهی :پس از چند سال كه از عمر آن گذشت در تابستان گل می دهد.

 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 زرشک زینتی ( نام علمی )Berberis thunbergii.

نیازها
 آب :با اینکه این گیاه در برابر خشکی مقاوم است ،آبیاری منظم تابستانه آنها را پر جاذبه می سازد.
 خاک :این گیاه در اكثر خاكها به راحتی رشد می كند .ولی بهترین رشد را در خاكی غنی شده از مواد
آلی دارد.
 نور :آفتابی .این گیاه در سایه كامل ،نیم سایه ،بدون سایه به راحتی رشد می كند .این گیاه مناسب
مناطق معتدل میباشد و دمای بین  5تا  80درجه ،دمایی مناسب است.
 كوددهی :سالی دو بار در اوایل بهار و اواسط تابستان از غذای كامل گیاهی استفاده شود.
 گلدهی :گلهای این گیاه به رنگهای زرد در بهار ظاهر می شوند اما از زیبایی چندانی برخوردار نیستند.

 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 لگستروم ( نام علمی )Ligusrtrum Sp.

نیازها
 آب :آبیاری منظم به رشد آن كمك خواهد كرد .هر چند در برابر خشکی تا حدودی مقاوم است اما
در برابر كم آبی طوالنی مدت دوام نمی آورند.
 خاک :خاک معمولی باغچه.
 نور :به آفتاب كامل احتیاج دارد.
 كوددهی :كوددهی خاصی احتیاج ندارد .مقداری ورمی كمپوست می تواند به آن كمك كند.

 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 انواع شمشاد ( نام علمی )Buxus Sp.

نیازها
 آب :آبیاری شمشاد باید بطور منظم انجام شود و خاک گیاه بهتر است قبل از آبیاری مجدد مرطوب
باشد.
 خاک :خاک باغچه با كمی ماسه برای رشد و نمو شمشاد مطلوب میباشد این گیاه در هر نوع خاک
بازهکش خوب رشد می كند و خاک قلیایی را ترجیح می دهد.
 نور :به مکان آفتابی یا نیمه سایه نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن  -5درجه سانتی گراد است.
 كوددهی :غذای كامل گیاهی را در ابتدای بهار و در اواسط تابستان می توان به كار برد.
 گلدهی :دوره گلدهی شمشادها فصل بهار است اما گلهایشان ظاهر قابل توجهی ندارند.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی
فالورباكس چوب پالست سینی دار  51*21*31كد T36D
فالورباكس چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*011*31كد T00D
فالورباكس چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*61*31كد T08D
فالورباكس ایستاده چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*61*31كد T88D

 ژاپنیکا ( نام علمی )Buxux Japonica

نیازها
 آب :آبیاری شمشاد باید بطور منظم انجام شود و خاک گیاه بهتر است قبل از آبیاری مجدد مرطوب
باشد.
 خاک :خاک باغچه با كمی ماسه برای رشد و نمو شمشاد مطلوب میباشد این گیاه در هر نوع خاک
بازهکش خوب رشد می كند و خاک قلیایی را ترجیح می دهد.
 نور :به مکان آفتابی یا نیمه سایه نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن  -5درجه سانتی گراد است.
 كوددهی :غذای كامل گیاهی را در ابتدای بهار و در اواسط تابستان می توان به كار برد.
 گلدهی :دوره گلدهی شمشادها فصل بهار است اما گلهایشان ظاهر قابل توجهی ندارند.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی
فالورباكس چوب پالست سینی دار  51*21*31كد T36D
فالورباكس چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*011*31كد T00D
فالورباكس چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*61*31كد T08D
فالورباكس ایستاده چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*61*31كد T88D

 مورد ( نام علمی )Myrtus communis.

نیازها
 آب :بوته های تازه كاشته شده آبیاری منظم احتیاج دارند اما بوته های جا افتاده دوره طوالنی بی
آب را به خوبی تحمل می كنند.
 خاک :خاک مناسب برای رشد این گیاه خاک ماسه ای،شنی،لومی مرطوب و خوب زهکشی شده
است.
 نور :این گیاه به آفتاب كامل نیاز دارد و در سایه رشد نمی كند .این گیاه برای داشتن گلدهی خوب
باید یك تابستان گرم را سپری كرده باشد.
 كوددهی :به كود دهی خاصی احتیاج ندارد.
 گلدهی :در فصول بهار و تابستان.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 پیروکانتا ( نام علمی )Pyracantha coccinea.

نیازها
 آب :بوته های تازه كاشته شده آبیاری منظم احتیاج دارند اما بوته های جا افتاده دوره طوالنی بی
آب را به خوبی تحمل می كنند .اگر هر دو یا سه هفته یکبار آبیاری سنگین انجام شود ،رشد خوبی
خواهند داشت.
 خاک :خاک مناسب برای رشد این گیاه خاک غنی از مواد آلی و خوب زهکشی شده است اما در خاک
های فقیر هم كامال خوب رشد می كند.
 نور :این گیاه به آفتاب كامل نیاز دارد و به باد تحمل نشان می دهد.
 كوددهی :به كود دهی خاصی احتیاج ندارد اما در بهار می توان كود یا غذای كامل گیاهی را در زمین
به كار برد.
 گلدهی :در اواخر بهار گل می دهد .میوه های آلبالویی آن كه در پاییز و زمستان بر آن خودنمایی می
كنند از انگیزه های اصلی كاشت این درختچه محسوب می شود.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 یاس هلندی ( نام علمی )Syringa reticulata.

نیازها
 آب :هفته ای یکبار سیرآب شدن احتیاجات این گیاه را برطرف می سازد.
 خاک :خاک مناسب برای رشد این گیاه تركیبی از خاک باغچه ،ماسه شسته شده و غنی از مواد آلی
و خوب زهکشی شده است.
 نور :در محیط های آفتاب كامل و نیم سایه به خوبی رشد می كند .مقاومت خوبی به سرما نشان می
دهد.
 كوددهی :یك بار در بهار به منظور گلدهی از كود كرستالون صورتی و در تابستان بعد از پایان گلدهی
 8بار از كود كریستالون سبز استفاده نمایید.
 گلدهی :در اواخر بهار گل می دهد .میوه های آلبالویی آن كه در پاییز و زمستان بر آن خودنمایی می
كنند از انگیزه های اصلی كاشت این درختچه محسوب می شود.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 ختمی درختی ( نام علمی )Hibiscus Syriacus

نیازها
 آب :گیاه نو رسته به آبیاری منظم احتیاج دارد ،اما بوته های جا افتاده دوره های خشکی را خوب
تحمل می كنند .با این حال ،بهترین نتایج از بوته هایی به دست می آید كه در طول ماههای گرم
عمیقاً آبیاری شده باشند.
 خاک :به انواع زیادی از خاک ها تحمل نشان می دهد ،اما بهترین عملکرد را وقتی خواهد داشت كه
در خاک باغچه با زهکشی خوب و حاوی مواد آلی كاشته شده باشد.
 نور :به آفتاب كامل احتیاج دارد .هم برای مناطق گرمسیر و هم مناطق سردسیر مناسب است.
 كوددهی :برای تقویت خاک،پس از پایان گل دهی،در بهار غذای كامل گیاه به كار برید.
 گلدهی :گل های گیاه در تابستان ظاهر میشوند و برای مدت طوالنی در تابستان پرگل است.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 توری ( نام علمی )Lagestromia indica.

نیازها
 آب :درختچه توری خاک مرطوب را دوست دارد و در آن رشد بسیار سریعی دارد اما تحمل شرایط
خشك را نیز تا حدودی دارد .بنابراین خاک را هر زمان كه تا حدودی مرطوب بود و حالت نیمه
خشك -نیمه مرطوب داشت آبیاری نمایید.
 خاک :به انواع زیادی از خاک ها تحمل نشان می دهد ،اما بهترین عملکرد را وقتی خواهد داشت كه
در خاک باغچه با زهکشی خوب و حاوی مواد آلی كاشته شده باشد.
 نور :به مکانی با آفتاب كامل و مستقیم (روزانه حدود  2-6ساعت نور مستقیم آفتاب) احتیاج دارد.
تحمل دمای تا  -05درجه سانتی گراد را دارد.
 كوددهی :در زمان رشد می توان هر دو ماه از كودهای كامل مانند  81-81-81استفاده نمود .اما برای
گیاهان استقرار یافته یکبار در سال آنهم در اوایل بهار كافی است.
 گلدهی :گل ها در فصل تابستان در خوشه های بزرگ معموالً صورتی ،بنفش ،و یا سفید ظاهر می
شوند.
 هرس :برای رشد و درختچه ماندن به هرس شدید احتیاج دارد .این هرس باید در زمستان و یا اوایل
فروردین قبل از رشد فعال گیاه انجام شود.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 خاس ( نام علمی )Ilex crenata.

نیازها
 آب :میزان رطوبت خاک خاس باید از كمی مرطوب تا خشك باشد.
 خاک :خاک معمولی برای خاس كفایت می كند ولی در خاک های عمیق و غنی و مرطوب و تا حدی
سنگین بهترین رشد را دارد.
 نور :خاس گونه ای سایه پسند است .در برابر گرما و سرما مقاوم است ولی محیط خشك را تحمل
نمی كند .نیمه سایه پسند یا در مناطق خنك ،نورپسند است و شرایط ساحلی و باد را تحمل می
كند.
 كوددهی :زمان كوددهی مناسب ،یکی در طول بهار و دیگری در اواخر تابستان است.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 -2-6درخت
 اقاقیا ( نام علمی )Robinia pseudoacacia

نیازها
 آب :دو بار آبیاری عمیق ماهانه در ماه های تابستان و یکبار آبیاری عمیق ماهانه در ماه های زمستان.
 خاک :در هر نوع خاک حتی خشك و فقیر به شرط آنکه غرقاب نباشد رشد میكند.
 نور :این درخت از نظر نور محیط روشن و آفتابی را دوست دارد .حداقل دمای قابل تحمل ان 05ـ
درجه سانتیگراد است .شاخههای درخت شکننده هستند و ممکن است در اثر بادهای شدید آسیب
ببینند.
 كوددهی :گاهی اوقات بوسیله كودهای آهن تقویت گردند .بویژه اگر در زمینهای خشك كشت شده
باشند.
 گلدهی :گل های سفید آن و درشت آن به شکل خوشه ای در اواسط بهار ظاهر می شوند.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 الوسون ( نام علمی )Chameacyparis lowsoniana

نیازها
 آب:

هفته ای  3بار در بهار و تابستان و هفته ای  0بار در پاییز و زمستان.

 خاک :به طور كلی خاک معمولی باغچه مخلوط به كود حیوانی با زهکشی عالی .بیشتر خاک اسیدی
را ترجیح می دهد.
 نور :مکانهای آفتابی با نور مستقیم آفتاب .مکانهای نیمه سایه را نیز تحمل می كند .تا  -83درجه
سانتی گراد را تحمل می كند.
 كوددهی :برای توسعه ریشه به كود فسفره و برای شاخ و برگ به كود نیتروژنه نیازمند است .در اواخر
پاییز حتما كود فسفره را لحاظ كنید.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 کامیس پاریس ( نام علمی )Chameacyparis sp.

نیازها
 آب:

هفته ای  3بار در بهار و تابستان و هفته ای  0بار در پاییز و زمستان.

 خاک :به طور كلی خاک معمولی باغچه مخلوط به كود حیوانی با زهکشی عالی .بیشتر خاک اسیدی
را ترجیح می دهد.
 نور :مکانهای آفتابی با نور مستقیم آفتاب .مکانهای نیمه سایه را نیز تحمل می كند .تا  -83درجه
سانتی گراد را تحمل می كند.
 كوددهی :برای توسعه ریشه به كود فسفره و برای شاخ و برگ به كود نیتروژنه نیازمند است .در اواخر
پاییز حتما كود فسفره را لحاظ كنید.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 -7گیاهان بام سبز منطقه عمانی و خلیجی (هرمزگان ،خوزستان ،بوشهر و جنوب
سیستان و بلوچستان)
 -1-7درختچه
 خرزهره ( نام علمی )Nerium Oleander

نیازها
 آب :دو بار آبیاری عمیق ماهانه در ماه های تابستان و یکبار آبیاری عمیق ماهانه در ماه های زمستان.
 خاک :در هر نوع خاک حتی خشك و فقیر به شرط آنکه غرقاب نباشد رشد میكند.
 نور :این درخت از نظر نور محیط روشن و آفتابی را دوست دارد .حداقل دمای قابل تحمل ان 05ـ
درجه سانتیگراد است .شاخههای درخت شکننده هستند و ممکن است در اثر بادهای شدید آسیب
ببینند.
 كوددهی :گاهی اوقات بوسیله كودهای آهن تقویت گردند .بویژه اگر در زمینهای خشك كشت شده
باشند.
 گلدهی :گل های سفید آن و درشت آن به شکل خوشه ای در اواسط بهار ظاهر می شوند.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 ابریشم مصری ( نام علمی )Caesalpinia gilliesii

نیازها
 آب :میزان رطوبت خاک خاس باید از كمی مرطوب تا خشك باشد.
 خاک :خاک معمولی برای خاس كفایت می كند ولی در خاک های عمیق و غنی و مرطوب و تا حدی
سنگین بهترین رشد را دارد.
 نور :خاس گونه ای سایه پسند است .در برابر گرما و سرما مقاوم است ولی محیط خشك را تحمل
نمی كند .نیمه سایه پسند یا در مناطق خنك ،نورپسند است و شرایط ساحلی و باد را تحمل می
كند.
 كوددهی :زمان كوددهی مناسب ،یکی در طول بهار و دیگری در اواخر تابستان است.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 درمان عقرب ( نام علمی )Parkinsonia aculeate

نیازها
 آب:

گیاهان كاشته شده در گلدان در طول فصل رشد به آبیاری متوسط و در سایر مواقع سال به

آب كمی نیاز دارند.
 خاک :جهت رشد مناسب به خاک حاصلخیز با زهکشی بسیار خوب نیاز دارد.
 نور :آفتاب كامل نیاز دارد .به سرما حساس می باشد و تا دمای مینیمم  05درجه سانتیگراد را تحمل
می كند.
 كوددهی :به كوددهی خاصی احتیاج ندارد.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 مشعل جنگل ( نام علمی )Delonix regia

نیازها
 آب :گیاهان كاشته شده در گلدان در طول فصل رشد به آبیاری زیاد و در سایر مواقع سال به آب
كمی نیاز دارند.
 خاک :انواع خاک را می پسندد مقاومت خوبی به خشکی و شوری خاک دارد.
 نور :آفتاب كامل نیاز دارد .به سرما حساس می باشد و تا دمای مینیمم  05درجه سانتیگراد را تحمل
می كند.
 كوددهی :به كوددهی خاصی احتیاج ندارد.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 چریش ( نام علمی )Azadirachta indica

نیازها
 آب:

گیاهان كاشته شده در طول فصل رشد به آبیاری متوسط و در سایر مواقع سال به آب كمی

نیاز دارند.
 خاک:

درخاکهای رسی ،شور ،قلیایی و اسیدی رشد میكند.

 نور :آفتاب كامل نیاز دارد .این درخت به شرایط گرم و خشك بیشتر مقاوم است
 كوددهی :به كوددهی خاصی احتیاج ندارد.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 شیشه شور (نام علمی )Callistemon calingus

نیازها
 آب:

گیاهان كاشته شده در طول فصل رشد به آبیاری متوسط و در سایر مواقع سال به آب كمی

نیاز دارند.
 خاک :مخلوطی از خاک برگ ،كود دامی پوسیده ،تورب و ماسه ،خاک مطلوبی برای رشد ونمو گیاه
بطری شور است.
 نور :آفتاب كامل نیاز دارد .این درخت به شرایط گرم و خشك بیشتر مقاوم است
 كوددهی :كود مورد نیاز بطری شور را می توان به میزان  3گرم در لیتر ،هر هفته یکبار ،از فروردین
تا آبان ماه ،مورد استفاده قرا داد.
 گلدهی :دراواخر بهار و اوایل تابستان
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 شیرخشت ( نام علمی )Cotoneaster Sp.

نیازها
 آب :به بوته های تازه كاشته شده به طور منظم آب بدهید  ،اما بوته های جا افتاده دوره های طوالنی
خشکی را بسالمت از سر می گذرانند .اگر هر  8تا  3هفته یکبار آبیاری سنگین بشوند نشو و نمای
خوبی را خواهد داشت.
 خاک :به انواع گوناگونی از خاكها تحمل نشان می دهد  .خاک خوب زهکشی شده غنی شده با كود
آلی را ترجیح می دهد اما در خاک های فقیر هم كامال خوب رشد می كند.
 نور :بهترین رشد و نمو را در آب و هوای سرد و مرطوب دارد  ،اما در اقلیمهای دیگر نیز  ،جز نواحی
خیلی گرم ،به خوبی می رویند .برای داشتن رشد كامل و متراكم به آفتاب كامل نیاز دارد و به باد
تحمل نشان می دهد.
 كوددهی :كوددهی ضروری نیست  ،اما در بهار می توان كود یا غذای كامل گیاهی را در زمین به كار
برد.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 سرو رونده ( نام علمی )Juniperus communis.

نیازها
 آب :به طور كلی این گیاه را باید زمانی آبیاری نمود كه سطح خاک تا حدودی خشك شده باشد.
 خاک :تركیب خاک معمولی باغچه  +خاک برگ به میزان برابر  %01 +كل مخلوط خاكی شن و یا
پرلیت به منظور زهکشی.
 نور :به آفتاب كامل احتیاج دارد .حداقل دمای  01درجه زیر صفر را تحمل می كند.
 كوددهی :كوددهی خاصی احتیاج ندارد.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 طاووسی ( نام علمی )Spartium Junceam

نیازها
 آب :به طور كلی این گیاه را باید زمانی آبیاری نمود كه سطح خاک كامال خشك شده باشد .خیس
ماندن سطح خاک می تواند منجر به پوسیدگی ریشه و از بین رفتن آن شود.
 خاک :خاک های شنی را ترجیح می دهد .زیرا عبور آب و عدم ماندگاری رطوبت برای مدت طوالنی
از جمله نیازهای این گیاه است .بنابراین مخلوطی از خاک معمولی باغچه  +شن یا خاک برگ  +شن
برای آن مناسب است.
 نور :طاووسی در مکانهایی با آفتاب كامل (حداقل  2-6ساعت نور كامل در روز) بهترین رشد و گلدهی
را خواهد داشت .به گرما حساس است مناسب ترین درجه حرارت  02-08درجه سانتی گراد میباشد.
در زمستان نیز تا  -08درجه سانتی گراد را تحمل می كند.
 كوددهی :برای این گیاه می توان در بهار از كودهای كامل استفاده نمود.
 گلدهی :در اواسط تا اواخر بهار گلها به رنگ زرد به طول  0-8سانتیمتر و بسیار معطر ظاهر می شود.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 برگ بو ( نام علمی )Laurus Nobilis

نیازها
 آب :به طور كلی این گیاه را باید زمانی آبیاری نمود كه سطح خاک تا حدودی مرطوب باشد .برای
رشد كردن به خاک مرطوب با قدرت زهکشی باال نیاز دارد.
 خاک :این گیاه را در خاكی حاصلخیز ،غنی از گیاخاک ،خنثی تا قلیایی و با زهکشیِ مناسب بکارید.
و در صورتی كه خاكتان در وضعیتِ ضعیفی قرار دارد ،برایِ غنی سازی به آن كود و مواد تقویت
كننده اضافه كنید.
 نور :این گیاه بهتر است زیر آفتاب كامل باشد و یا نیم سایه.
 كوددهی :برای این گیاه می توان در بهار از كودهای كامل استفاده نمود.
 گلدهی :فصل شکوفایی این گیاه اواخر بهار و اوایل تابستان می باشد.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 یوکا ( نام علمی )Yucca guatemalensis.

نیازها
 آب:

هر چند در برابر خشکی تا حدودی مقاوم است اما در برابر كم آبی طوالنی مدت دوام نمی

آورند بنابراین در تابستان باید به صورت منظم آبیاری شوند.
 خاک :خاک باغچه معمولی و خوب زهکشی شده را می پسندد.
 نور :آفتاب كامل .در آفتاب كامل رشد خیلی بهتری خواهد داشت .طیف دمایی گسترده ای را تحمل
می كند.
 كوددهی :سالی یکبار در اوایل بهار غذای كامل گیاهی داده شود.
 گلدهی :پس از چند سال كه از عمر آن گذشت در تابستان گل می دهد.

 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 الیگانوس ( نام علمی )Eleagnus pungens.

نیازها
 آب :این گیاه به آبیاری كم نیازمند است و در برابر كم آب مقاوم است.
 خاک :این گیاه در اكثر خاكها به راحتی رشد میکند .بهتر است خاک قلیایی باشد.
 نور :آفتابی .این گیاه در سایه كامل ،نیم سایه ،بدون سایه به راحتی رشد می كند .این گیاه مناسب
مناطق معتدل میباشد و دمای بین  5تا  80درجه ،دمایی مناسب است.
 كوددهی :در فصل بهار بهتر است كوددهی انجام شود.
 گلدهی :گلهای این گیاه به رنگهای زرد و یا سفید میباشند و معطر هستند .فصل شکوفایی گلها پاییز
می باشد.

 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 زرشک زینتی ( نام علمی )Berberis thunbergii.

نیازها
 آب :با اینکه این گیاه در برابر خشکی مقاوم است ،آبیاری منظم تابستانه آنها را پر جاذبه می سازد.
 خاک :این گیاه در اكثر خاكها به راحتی رشد می كند .ولی بهترین رشد را در خاكی غنی شده از مواد
آلی دارد.
 نور :آفتابی .این گیاه در سایه كامل ،نیم سایه ،بدون سایه به راحتی رشد می كند .این گیاه مناسب
مناطق معتدل میباشد و دمای بین  5تا  80درجه ،دمایی مناسب است.
 كوددهی :سالی دو بار در اوایل بهار و اواسط تابستان از غذای كامل گیاهی استفاده شود.
 گلدهی :گلهای این گیاه به رنگهای زرد در بهار ظاهر می شوند اما از زیبایی چندانی برخوردار نیستند.

 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 انواع شمشاد ( نام علمی )Buxus Sp.

نیازها
 آب :آبیاری شمشاد باید بطور منظم انجام شود و خاک گیاه بهتر است قبل از آبیاری مجدد مرطوب
باشد.
 خاک :خاک باغچه با كمی ماسه برای رشد و نمو شمشاد مطلوب میباشد این گیاه در هر نوع خاک
بازهکش خوب رشد می كند و خاک قلیایی را ترجیح می دهد.
 نور :به مکان آفتابی یا نیمه سایه نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن  -5درجه سانتی گراد است.
 كوددهی :غذای كامل گیاهی را در ابتدای بهار و در اواسط تابستان می توان به كار برد.
 گلدهی :دوره گلدهی شمشادها فصل بهار است اما گلهایشان ظاهر قابل توجهی ندارند.

 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی
فالورباكس چوب پالست سینی دار  51*21*31كد T36D
فالورباكس چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*011*31كد T00D
فالورباكس چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*61*31كد T08D
فالورباكس ایستاده چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*61*31كد T88D

 ژاپنیکا ( نام علمی )Buxux Japonica

نیازها
 آب :آبیاری شمشاد باید بطور منظم انجام شود و خاک گیاه بهتر است قبل از آبیاری مجدد مرطوب
باشد.
 خاک :خاک باغچه با كمی ماسه برای رشد و نمو شمشاد مطلوب میباشد این گیاه در هر نوع خاک
بازهکش خوب رشد می كند و خاک قلیایی را ترجیح می دهد.
 نور :به مکان آفتابی یا نیمه سایه نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن  -5درجه سانتی گراد است.
 كوددهی :غذای كامل گیاهی را در ابتدای بهار و در اواسط تابستان می توان به كار برد.
 گلدهی :دوره گلدهی شمشادها فصل بهار است اما گلهایشان ظاهر قابل توجهی ندارند.

 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی
فالورباكس چوب پالست سینی دار  51*21*31كد T36D
فالورباكس چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*011*31كد T00D
فالورباكس چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*61*31كد T08D
فالورباكس ایستاده چوب پالست یا تركیبی شاسی دار با سینی  61*61*31كد T88D

 مورد ( نام علمی )Myrtus communis.

نیازها
 آب :بوته های تازه كاشته شده آبیاری منظم احتیاج دارند اما بوته های جا افتاده دوره طوالنی بی
آب را به خوبی تحمل می كنند.
 خاک :خاک مناسب برای رشد این گیاه خاک ماسه ای،شنی،لومی مرطوب و خوب زهکشی شده
است.
 نور :این گیاه به آفتاب كامل نیاز دارد و در سایه رشد نمی كند .این گیاه برای داشتن گلدهی خوب
باید یك تابستان گرم را سپری كرده باشد.
 كوددهی :به كود دهی خاصی احتیاج ندارد.
 گلدهی :در فصول بهار و تابستان.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 پیروکانتا ( نام علمی )Pyracantha coccinea.

نیازها
 آب :بوته های تازه كاشته شده آبیاری منظم احتیاج دارند اما بوته های جا افتاده دوره طوالنی بی
آب را به خوبی تحمل می كنند .اگر هر دو یا سه هفته یکبار آبیاری سنگین انجام شود ،رشد خوبی
خواهند داشت.
 خاک :خاک مناسب برای رشد این گیاه خاک غنی از مواد آلی و خوب زهکشی شده است اما در خاک
های فقیر هم كامال خوب رشد می كند.
 نور :این گیاه به آفتاب كامل نیاز دارد و به باد تحمل نشان می دهد.
 كوددهی :به كود دهی خاصی احتیاج ندارد اما در بهار می توان كود یا غذای كامل گیاهی را در زمین
به كار برد.
 گلدهی :در اواخر بهار گل می دهد .میوه های آلبالویی آن كه در پاییز و زمستان بر آن خودنمایی می
كنند از انگیزه های اصلی كاشت این درختچه محسوب می شود.
 فالورباکس قابل استفاده
جعبه درختی چوب پالست یا تركیبی به كد  T 82 Dیا T 82 D
قاب های چوب پالست جعبه درختی

 یاس هلندی ( نام علمی )Syringa reticulata.

نیازها
 آب :هفته ای یکبار سیرآب شدن احتیاجات این گیاه را برطرف می سازد.
 خاک :خاک مناسب برای رشد این گیاه تركیبی از خاک باغچه ،ماسه شسته شده و غنی از مواد آلی
و خوب زهکشی شده است.
 نور :در محیط های آفتاب كامل و نیم سایه به خوبی رشد می كند .مقاومت خوبی به سرما نشان می
دهد.
 كوددهی :یك بار در بهار به منظور گلدهی از كود كرستالون صورتی و در تابستان بعد از پایان گلدهی
 8بار از كود كریستالون سبز استفاده نمایید.
 گلدهی :در اواخر بهار گل می دهد .میوه های آلبالویی آن كه در پاییز و زمستان بر آن خودنمایی می
كنند از انگیزه های اصلی كاشت این درختچه محسوب می شود.
 فالورباکس قابل استفاده
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 ختمی درختی ( نام علمی )Hibiscus Syriacus

نیازها
 آب :گیاه نو رسته به آبیاری منظم احتیاج دارد ،اما بوته های جا افتاده دوره های خشکی را خوب
تحمل می كنند .با این حال ،بهترین نتایج از بوته هایی به دست می آید كه در طول ماههای گرم
عمیقاً آبیاری شده باشند.
 خاک :به انواع زیادی از خاک ها تحمل نشان می دهد ،اما بهترین عملکرد را وقتی خواهد داشت كه
در خاک باغچه با زهکشی خوب و حاوی مواد آلی كاشته شده باشد.
 نور :به آفتاب كامل احتیاج دارد .هم برای مناطق گرمسیر و هم مناطق سردسیر مناسب است.
 كوددهی :برای تقویت خاک،پس از پایان گل دهی،در بهار غذای كامل گیاه به كار برید.
 گلدهی :گل های گیاه در تابستان ظاهر میشوند و برای مدت طوالنی در تابستان پرگل است.
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 توری ( نام علمی )Lagestromia indica.

نیازها
 آب :درختچه توری خاک مرطوب را دوست دارد و در آن رشد بسیار سریعی دارد اما تحمل شرایط
خشك را نیز تا حدودی دارد .بنابراین خاک را هر زمان كه تا حدودی مرطوب بود و حالت نیمه
خشك -نیمه مرطوب داشت آبیاری نمایید.
 خاک :به انواع زیادی از خاک ها تحمل نشان می دهد ،اما بهترین عملکرد را وقتی خواهد داشت كه
در خاک باغچه با زهکشی خوب و حاوی مواد آلی كاشته شده باشد.
 نور :به مکانی با آفتاب كامل و مستقیم (روزانه حدود  2-6ساعت نور مستقیم آفتاب) احتیاج دارد.
تحمل دمای تا  -05درجه سانتی گراد را دارد.
 كوددهی :در زمان رشد می توان هر دو ماه از كودهای كامل مانند  81-81-81استفاده نمود .اما برای
گیاهان استقرار یافته یکبار در سال آنهم در اوایل بهار كافی است.
 گلدهی :گل ها در فصل تابستان در خوشه های بزرگ معموالً صورتی ،بنفش ،و یا سفید ظاهر می
شوند.
 هرس :برای رشد و درختچه ماندن به هرس شدید احتیاج دارد .این هرس باید در زمستان و یا اوایل
فروردین قبل از رشد فعال گیاه انجام شود.
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 خاس ( نام علمی )Ilex crenata.

نیازها
 آب :میزان رطوبت خاک خاس باید از كمی مرطوب تا خشك باشد.
 خاک :خاک معمولی برای خاس كفایت می كند ولی در خاک های عمیق و غنی و مرطوب و تا حدی
سنگین بهترین رشد را دارد.
 نور :خاس گونه ای سایه پسند است .در برابر گرما و سرما مقاوم است ولی محیط خشك را تحمل
نمی كند .نیمه سایه پسند یا در مناطق خنك ،نورپسند است و شرایط ساحلی و باد را تحمل می
كند.
 كوددهی :زمان كوددهی مناسب ،یکی در طول بهار و دیگری در اواخر تابستان است.
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 -2-7درخت
 کنوکارپوس ( نام علمی )Conocarpus erecta

نیازها
 آب :گیاهان كاشته شده در گلدان در طول فصل رشد به آبیاری زیاد و در سایر مواقع سال به آب
كمی نیاز دارند.
 خاک :انواع خاک را می پسندد مقاومت خوبی به خشکی و شوری خاک دارد.
 نور :آفتاب كامل نیاز دارد .به سرما حساس می باشد و تا دمای مینیمم  05درجه سانتیگراد را تحمل
می كند.
 كوددهی :به كوددهی خاصی احتیاج ندارد.
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 آکاسیا ( نام علمی )Acacia nilotica

نیازها
 آب :به آب كم احتیاج دارد.
 خاک :بهترین رشد را در خاكهای سبك و غنی با زهکشی خوب می كند .خشکی و آهك و كمی
شوری خا ک بستر را تحمل می كند.
 نور :آفتاب یا سایه .تحمل شرایط ساحلی را دارد از باد های تندباید محفوظ بماند.
 كوددهی :هر پاییزباید مقداری زیادی كود پوسیده به گیاه داده شود.
 گلدهی :گل های خوشه ای زرد از دی تا اسفند شکوفا می شوند .تعداد گلها بسیار زیاد است و تقریباً
تمام زمستان تاج درخت را می پوشانند.
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