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 تراس های شمالی و غربی )مناطق معتدله( -1

 گل های زینتی و فصلی-1-1

  نام علمی شمعدانی (Pelargonium hortom. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

  :بایستی خاک گلدان کمی خشک شود. از آبیاری بیش از حد  -آبیاری متوسط از بهار تا پاییز آب

 .رطوبت خاک بسیار کم باشد خودداری شود. اگر گیاه در گل نیست

  :مخلوطی از خاک جنگلی ، تورب و ماسه، برای رشد و نمو گیاه شمعدانی مناسب می باشد. این خاک

 .خاک باید بدون ماده آهکی باشد

  :شود تامین روز نور ساعت 21  نور خوب همراه با آفتاب مستقیم. برای گلدهی خوبنور. 

  :گرم در لیتر، هر هفته یکبار، از اردیبهشت تا  ۵اید به میزان کود مورد نیاز شمعدانی را بکوددهی

 .شهریور، مصرف کرد

 زمان گلدهی: اوایل بهار تا انتهای تابستان 

 فالورباکس قابل استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03باکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی فالور

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 



 

 

 

 نام علمی  گل آنمون (Anemone hupehensis.) 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

  :الی یا آبیاری بیش از حد حساس . آنها به خشکسخاک آن باید مرطوب باشد ولی نباید زیاد آبیاری شود  آب

 هستند.

  :مناسب می باشد. این خاک باید  آنمونمخلوطی از خاک جنگلی ، تورب و ماسه، برای رشد و نمو گیاه خاک

 .بدون ماده آهکی باشد

  :کنند. بخش های نیم سایه و خاک نسبتا حاصلخیز را ترجیح می در آفتاب کامل یا نیم سایه رشد مینور 

 .دهند

 کوددهی خاصی احتیاج ندارد.: کوددهی 

  :زمان گلدهی در فضای باز به شرایط آب و هوایی غالب منطقه بستگی دارد و هر چه محیط زمان گلدهی

کشت مرطوب تر و سرد تر باشد دیر تر گل می دهد اما با دوام تر خواهد بود .بسته به زمان کاشت می تواند 

 . در بهار و پاییز گل بدهد

  استفادهفالورباکس قابل 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 ونیت گلدانی ی

 سینی های پوششی چکادبام

 



 

 

 

 نام علمی  گل بنفشه (Viola pansy.) 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :بیش از حد به طوری که از گلدان سرریز شود بسیار  یآبیاری منظم نیاز دارد ولی آبیار بهگل بنفشه   آب

 .باشد مضر می

  :مناسب( و این گیاه نیازمند خاک مرطوب و با قابلیت تخلخل باال )زهکشخاک PH  است 5.۵تا  ۵.۵بین. 

  :گل بنفشه آفتاب دوست است ولی چند ساعت سایه را به خوبی تحمل می کند. بنفشه هایی که در سایه نور

کشت می شوند گل های ریزی تولید می کنند. با گرم شدن هوا گلدهی بنفشه کم و اندازه گل کوچک می 

سایه باشد عمر گل بیشتر است ولی کیفیت آن به خوبی محل  شود. اگر هوا کمی خنک باشد یا اینکه مقداری

 آفتاب نخواهد بود

  :کوددهی خاصی احتیاج ندارد.کوددهی 

  :عموماً گلدهی بنفشه از اواخر زمستان یا اوایل بهار شروع می شود. نوعی از آن که به بنفشه زمان گلدهی

 .اوج گلدهی( آن در بهار و پاییز استچهارفصل مشهور است در تمام سال گل می دهد ولی گل ریزان ) 

 فالورباکس قابل استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03الست یا ترکیبی شاسی دار با سینی فالورباکس ایستاده چوب پ

 T21 ADو  T 21Dفالورباکس های آویزدار و خورجینی با کد 

 پردیس ایستاده دکوراتیو و یونیت گلدانی 

 سینی های پوششی

 



 

 

 

 نام علمی  گل پامچال (Primula hortensis.) 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :حتی رطوبت نسبی زیاد موجب  .زندری زیاد به آن صدمه نمیاین گیاه عالقه زیادی به آب دارد و آبیا آب

 .گرددهایش میرشد بهتر و افزایش گل

  :بهترین خاک برای آن مخلوطی است از یک سوم خاک باغچه، یک سوم خاک برگ پوسیده و یک سوم خاک

مالچ   .کندیهایی که کمی اسیدی باشند، بهتر رشد متورب. پامچال نسبت به آهک حساسیت دارد و در خاک

 .کند برای کاهش گرما و حفظ رطوبت در تابستان و زمستان از گیاه محافظت می

  :دهد به همین دلیل است که این بهترین نور نیز برای آن سایه روشن است و نور شدید گیاه را آزار می نور

 .دهدروید و گل میاند میگیاه اغلب در زیر درختان بلندی که راه نور را مسدود نموده

  :کوددهی خاصی احتیاج ندارد.کوددهی 

  :فصل گل دهی آن زمستان و اوایل بهار استزمان گلدهی. 

 فالورباکس قابل استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03اسی دار با سینی فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی ش

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21 ADو  T 21Dفالورباکس های آویزدار و خورجینی با کد 

 پردیس ایستاده دکوراتیو و یونیت گلدانی 

 سینی های پوششی

 



 

 

 

 نام علمی  گل ساناز(Rosa chinensis) 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :زمانی که گیاه در فصل رشد است و گلدهی دارد نباید خشکی ببیند. بنابراین سطح خاک را بررسی کنید  آب

 و زمانی که متوجه از دست دادن بخشی از رطوبت خاک شدید، گیاه را آبیاری کنید.

  :سب است. به مواد آلی باشد، منا %23خاک شنی رسی، لومی و یا خاکی که کمی رسی بوده ودارای خاک

 .طور کلی نیاز به خاک عمیق و حاصل خیز با زه کش مناسب دارد

  :پسندد که سبب تولید گل با کیفیت باال  گل رز مینیاتوری به طور کلی نور زیاد و دمای خنک را می نور

 .ساعت آفتاب در روز دریافت کند 3می شود. رز مینیاتوری آفتاب دوست و حداقل باید 

  :اصی احتیاج ندارد.کوددهی خکوددهی 

  :تا زمانی که شرایط آب و هوایی اجازه دهد. اوایل بهارزمان گلدهی  

 

 فالورباکس قابل استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03با سینی فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار 

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T23Bفالورباکس کنج کد 

 



 

 

 

 نام علمی  گل مینا (Leucanthemum vulgare.) 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :اج دارد.ری منظم احتیزمانی که گیاه در فصل رشد است و گلدهی دارد نباید خشکی ببیند. بنابراین آبیا آب 

  :مواد آلی باشد، مناسب است. به  %23خاک شنی رسی، لومی و یا خاکی که کمی رسی بوده ودارای خاک

 دارد.خاکی مرطوب و غنی با قدرت زهکشی باال به طور کلی نیاز 

  :درجه را  -3حمل سردی هوا تا ت .ساعت آفتاب نیاز دارد 2به حداقل روزی سایه دوست بوده و این گیاه  نور

 .دارد ولی بهتر است در معرض بادهای سرد و خشک قرار نگیرد

  :کوددهی خاصی احتیاج ندارد.کوددهی 

  :تا پایان تابستان. بهار خراوازمان گلدهی 

 

 فالورباکس های مورد استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03سینی فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با 

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21 ADو  T 21Dفالورباکس های آویزدار و خورجینی با کد 

 پردیس ایستاده دکوراتیو و یونیت گلدانی 

 

 



 

 

 

 نام علمی اوودی د (Chrysanthemum morifolium.) 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :خاک همیشه باید مرطوب باشد اما از حالت غرقابی اجتناب گردد. آب 

  :مواد آلی باشد، مناسب است. به  %23خاک شنی رسی، لومی و یا خاکی که کمی رسی بوده ودارای خاک

 دارد. حدودی اسیدی ، با زهکشی باال و تاخاکی مرطوببه طور کلی نیاز 

  :به طور کلی داوودی به نور کامل احتیاج دارد ولی در اواسط روز از نور مستقیم بیزار است. اگر نور کافی  نور

 نباشد تعداد زیادی از غنچه ها باز نمی شوند.

  :داوودی به کود نیازی ندارد و پس از اتمام گل به دورانداخته می شودکوددهی. 

  :دهی در پاییز و در بعضی از انواع در تابستان استفصل گلزمان گلدهی. 

 

 فالورباکس های مورد استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03باکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی فالور

 T21 ADو  T 21Dفالورباکس های آویزدار و خورجینی با کد 

 پردیس ایستاده دکوراتیو و یونیت گلدانی 

 سینی های پوششی

 



 

 

 

 نام علمی  گل آهار (Zennia elegans.) 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :خاک آن رطوبت کافی را میبایست داشته باشد، باید توجه داشت که آب و هرچند که برای رشد مطلوب  آب

به گلدهی آن کمک  آبیاری منظم در روزهای گرم تابستان .هوای بارانی و بسیار مرطوب برایش مضر است

 خواهد کرد.

  :خاک لوم به خوبی زهکشی شده را ترجیح می دهندخاک. 

  :یپسندند. آنها خشکسالی و کم آبی را به خوبی تحمل میکنند قرار گرفتن در معرض خورشید کامل را م نور

 .بینند و تابستانهای خشک و گرم را ترجیح می دهند و به راحتی از سرما آسیب می

  :گل آهار به کود خاصی نیاز ندارد و در یک خاک خوب باغچه نیز رشد می کندکوددهی. 

  :سرما ادامه خواهد داشتتا فصل  شروع شده و فصل گل دادن از خردادزمان گلدهی. 

 

 فالورباکس های مورد استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03ترکیبی شاسی دار با سینی  فالورباکس ایستاده چوب پالست یا

 

 



 

 

 

 نام علمی  گل جعفری (Tagets patula.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :ه ب آبیاری منظم در روزهای گرم تابستان. رطوبت کافی داشته باشد می بایستخاک ، برای رشد مطلوب  آب

 گلدهی آن کمک خواهد کرد.

  :د.ا لومی مرطوب که خوب زهکشی شده باشد دارگل جعفری برای رشد نیاز به خاک رسی یخاک 

  :درجه را تحمل می کند 0-به آفتاب کامل نیاز دارد و تا دمای   نور. 

  :به کود خاصی نیاز ندارد و در یک خاک خوب باغچه نیز رشد می کند جعفریگل کوددهی. 

  :در گرمای تابستان گلدهی . تا فصل سرما ادامه خواهد داشت تیر شروع شده وفصل گل دادن از زمان گلدهی

 .کاهش پیدا می کند اما وقتی هوا خنک تر شود ، گیاه دوباره گلدهی را از سر می گیرد

 

 فالورباکس های مورد استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03الست یا ترکیبی شاسی دار با سینی فالورباکس چوب پ

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21 ADو  T 21Dفالورباکس های آویزدار و خورجینی با کد 

 پردیس ایستاده دکوراتیو و یونیت گلدانی

 سینی های پوششی

 



 

 

 

 نام علمی  سیکلمن (Cyclamen persicum) 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :آبیاری متوالی مفید است ولی آب نباید ته گلدان و پای گیاه انباشته شود که منجر به پوسیدگی می آب 

های سفید روی برگها میشود که منجر به زخمی شود. از آبهای آهکی نباید استفاده شود چون باعث ایجاد لکه

 .شود و خراب شدن برگها می

  :اک سبک همراه کمپوست می باشدخاک مناسب خخاک. 

  :از فروردین تا مهر ماه باید با ایجاد سایه از شدت نور کاسته شود و پس از آن نیز در معرض نور خیلی نور

 د.شدید قرار نگیر

  :گرم در لیتر ، هر هفته یکبار در تابستان و دو هفته یکبار در  0توان به میزان  کود مورد نیاز را میکوددهی

 .رداستفاده قرار دادزمستان مو

 .گلدهی: شروع گلدهی آن در زمستان بوده و تا اردیبهشت ماه ادامه دارد 

 

 فالورباکس های مورد استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03اسی دار با سینی فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی ش

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21 ADو  T 21Dفالورباکس های آویزدار و خورجینی با کد 

 

 



 

 

 

 

  مارگاریت  (نام علمی Leucanthemum superbum.) 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :ک تا حدودی خشک شود اما در تابستان میزان آبیاری را افزایش سعی شود در فواصل آبیاری سطح خا آب

 دهید اما در آبیاری زیاده روی نکنید.

  :استفاده از خاکبرگ یا کود دامی پوسیده در خاک مناسب خاک سبک همراه کمپوست می باشدخاک .

 ترکیب آن توصیه می شود.

  :ساعت آفتاب کامل احتیاج دارد.  3رتی حدود برای بهترین رشد و گلدهی به نور کامل آفتاب و به عبانور

 مکانهایی با نور کامل و مستقیم در بعداز ظهر را می پسندد.

  :کود دهی خاصی احتیاج ندارد.کوددهی 

 .گلدهی: شروع گلدهی آن از اوایل تابستان شروع شده تا اوایل پاییز ماه ادامه دارد 

 فالورباکس های مورد استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03سینی دار فالورباکس چوب پالست 

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21 ADو  T 21Dنی با کد فالورباکس های آویزدار و خورجی

 پردیس ایستاده دکوراتیو و یونیت گلدانی 

 سینی های پوششی

 

 



 

 

 

 نام علمی  گل سلوی (Salvia splendens.) 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :سعی شود در فواصل آبیاری سطح خاک تا حدودی خشک شود اما در تابستان میزان آبیاری را افزایش  آب

 کنید.دهید اما در آبیاری زیاده روی ن

  :مریم گلی نیاز به خاک با زهکشی خوب حاوی خاک معمولی باغچه با کمپوست یا خزه تورب داردخاک. 

  :نیاز نوری این گیاه در زمستان و مکان های سردسیر، آفتاب کامل و در تابستان و مکان های گرمسیری، نور

 نیز به خوبی رشد می کند.. این گیاه سایه دوست بوده و در سایه درختان بلند باشد نیم سایه می

  :کود دهی خاصی احتیاج ندارد.کوددهی 

 .گلدهی: شروع گلدهی آن از اواسط بهار شروع شده تا اوایل پاییز ماه ادامه دارد 

 فالورباکس های مورد استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21 ADو  T 21Dفالورباکس های آویزدار و خورجینی با کد 

 سینی های پوششی

 

 



 

 

 

 نام علمی  گل همیشه بهار (Calendula officinalis.) 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :ها را یک یا دو بار در هفته آبیاری نماییدهای خشکی آندر دوره آب. 

  :تواند گیاه همیشه بهار خاک غنی و زهکش را دوست دارد اما در عین حال بسیار سرسخت است و میخاک

ری های سالمتتوان گیاهان و گلهای متوسط یا ضعیف نیز دوام بیاورد. با باال بردن کیفیت خاک میدر خاک

برای جلوگیری از رشد علف های هرز در ؛ بنابراین قدری کود یا کمپوست به خاک بیافزایید. ردرا تولید ک

 اطراف آنها از مالچ استفاده نمایید.

  :باشد نیاز نوری این گیاه آفتاب کامل و در تابستان و مکان های گرمسیری، نیم سایه مینور . 

  :ود.توان یک بار در ماه یک تقویت کننده عمومی را به خاک اضافه نمیمکوددهی 

  :های زیبایشان شما را مسرور خواهند کردتابستان با گل یلاین گیاهان در اوا گلدهی. 

 فالورباکس های مورد استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03با سینی فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار 

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21 ADو  T 21Dفالورباکس های آویزدار و خورجینی با کد 

 پردیس ایستاده دکوراتیو و یونیت گلدانی 

 نی های پوششیسی

 



 

 

 

 نام علمی  پریوش (Vinca rosea.) 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :تابستان دو بار در هفته و زمستان هر هفته. آب 

  :مخلوطی از یک قسمت خاک باغچه، یک قسمت خاکبرگ و کمی ماسه. خاک 

  :گرما نیز از در مواجهه با   .تواند رشد کندگل پریوش در شرایط مختلف نوری از نور کم تا نور زیاد مینور

تواند انتخاب مناسبی برای نواحی بسیار گرم دهد. به همین خاطر این گل میخود استقامت زیادی نشان می

 .باشد

  :توانید توانید در هر فصل دو مرتبه برای تقویت گیاه به آن مواد تقویتی بدهید. در اطراف گیاه میمیکوددهی

 د.ک کنکود بریزید تا در نگهداری رطوبت به گیاه کم

  :دوره گلدهی این گیاه در تابستان است و از اواخر خردادماه تا اولین سرماهای پاییزه امکان پذیر  گلدهی

 .است

 فالورباکس های مورد استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03س چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی فالورباک

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21 ADو  T 21Dفالورباکس های آویزدار و خورجینی با کد 

 پردیس ایستاده دکوراتیو و یونیت گلدانی 

 سینی های پوششی

 



 

 

 

 نام علمی گل میخک ( Dianthus caryophyllus.) 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :آبیاری منظم جهت افزایش اندازه و رنگ گلها و همچنین افزایش طول عمر آنها بعد برداشت الزم و   آب

 .ضروری است

  :مخلوطی از یک قسمت خاک باغچه، یک قسمت خاکبرگ و کمی ماسه. خاک 

  :تواند رشد کندزیاد میدر شرایط مختلف نوری از نور کم تا نور  میخکگل نور.   

  :توانید توانید در هر فصل دو مرتبه برای تقویت گیاه به آن مواد تقویتی بدهید. در اطراف گیاه میمیکوددهی

 د.کود بریزید تا در نگهداری رطوبت به گیاه کمک کن

  :امکان پذیر است تا اوایل پاییزتابستان است و اوایل دوره گلدهی این گیاه در  گلدهی. 

 

 فالورباکس های مورد استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03نی فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سی

 T21 ADو  T 21Dفالورباکس های آویزدار و خورجینی با کد 

 پردیس ایستاده دکوراتیو و یونیت گلدانی 

 سینی های پوششی

 



 

 

 

  نام علمی گل اطلسی (Petunia hybrida.) 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :الزم است در فواصل آبیاری سطح خاک خشک شده سپس آبیاری صورت گیرد.  آب 

  :مخلوطی از یک قسمت خاک باغچه، یک قسمت خاکبرگ و کمی ماسه. خاک 

  :گل اطلسی گیاهی است تا حدودی گرما دوست و روشنایی پسند. نور مستقیم آفتاب باعث شکوفایی نور

 .گلهایش می گردد

  :فقط زمانی به آن کود دهید که عمر گل هایش تمام شده باشد. بعد از پایان دوره گل دهی هر کوددهی

 .دزده روز یکبار به آن کود بدهید. از پاییز که گیاه استراحت زمستانه را آغاز می کند کوددهی را قطع کنیپان

  :تواند گلدهی در طول تابستان و پائیز از اواخر خرداد تا آبان ماه بسته به شرایط آب و هوایی می  گلدهی

 د.داشته باش

 فالورباکس های مورد استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03سینی دار  فالورباکس چوب پالست

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21 ADو  T 21Dینی با کد فالورباکس های آویزدار و خورج

 پردیس ایستاده دکوراتیو و یونیت گلدانی 

 سینی های پوششی

 



 

 

 

 گل حنا (نام علمی Impatiens walleriana) 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :و روزای در زمستان هفتهو د اردر فصل تابستان هر روز احتیاج به آبیاری دد  آب . 

  :خاک همیشه مرطوب باشد، رشد گیاه خیلی بیشتر خواهد در خصوص رطوبت می توان گفت اگر رطوبت

بود. استفاده از خزه و کود دامی در خاک احتمال خشک شدن را کاهش می دهد. هرگز خاک این گیاه نباید 

 .خشک شود، بنابراین آبیاری این گیاه به طور مکرر و به مقدار کم باشد

  :و کمی ماسه. مخلوطی از یک قسمت خاک باغچه، یک قسمت خاکبرگ خاک 

  :ر ت دساع اری آن برای چندر زمستان، نگهد، ولی داز تابش مستقیم آفتاب محفوظ بماند این گیاه بایدنور

آن را به محل خنکی منتقل  ، بایدگرم شودچنانچه هوای محیطبود.  خواهد هی مفیددامه گلآفتاب برای اد

 .ان مرطوب باشددخاک گل ر تمام فصل تابستان بایدو د کرد

  :های تقویتی مایع، آن را تغذیه کردبا کود باید وره رشدر تمام طول د.داردگیاه احتیاج به تقویت د کوددهی. 

  :می دهد.ر طول فصول بهار و تابستان و پاییز گل د  گلدهی 

 

 فالورباکس های مورد استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 



 

 

 

  ( نام علمی ناز فرانسویApatenia cordifolia) 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :حداقل دو بار در هفته در تابستان و یک بار در هفته در زمستان.  آب  

  :در مجموع از لحاظ مخلوطی از دو قسمت خاک لومی، دو قسمت ماسه و یک قسمت خاکبرگ پوسیده. خاک

 خاک گیاه کم توقعی است و در هر گونه خاکی رشد می کند.

  :به نور مستقیم آفتاب و گرما احتیاج داردنور. 

  :در اواسط پاییز و همچنین بعد از گلدهی باید یکبار کود داده شود. کوددهی 

  :از اواسط بهار تا اوایل پاییز گل می دهد.  گلدهی 

 

 فالورباکس های مورد استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21 ADو  T 21Dفالورباکس های آویزدار و خورجینی با کد 

 پردیس ایستاده دکوراتیو و یونیت گلدانی 

 سینی های پوششی

 

 



 

 

 

 گیاهان رونده  -1-2

  نام علمی هدرا (Hedera helix.) 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :اند و بهتر است قبل از خشک شدن سطح خاک مجددا آبیاری شوند نسبت به کم آبی حساس   آب

 ).)بخصوص هدراهای برگ ریز رنگی و ابلق

  :مخلوطی از یک قسمت خاک باغچه، یک قسمت خاکبرگ و کمی ماسه. خاک 

  :توانند درسایه زندگی و رشد بکنند. ولی در شرایط نوری  پاپیتالها بسیار کم است و مینیاز نوری نور

 د.بهتر مسلما رشد بهتر و کیفیت رنگ و برگ بهتری دارن

  :به کوددهی خاصی ندارد.گیاه احتیاج  کوددهی 

 

 فالورباکس قابل استفاده 

 T 03 Dتا   T 55 Dفالورباکس های پشت بند دار به کد 

 

 

 

 



 

 

 

  نام علمی  ساعتیگل (Passiflora edulis.) 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :و روزای در زمستان هفتهو د ارداحتیاج به آبیاری د بار در هفته 0ر فصل تابستان د آب . 

  :در خصوص رطوبت می توان گفت اگر خاک همیشه مرطوب باشد، رشد گیاه خیلی بیشتر خواهد رطوبت

در خاک احتمال خشک شدن را کاهش می دهد. هرگز خاک این گیاه نباید  بود. استفاده از خزه و کود دامی

 .خشک شود، بنابراین آبیاری این گیاه به طور مکرر و به مقدار کم باشد

  :خاک و مرطوب هایی با زهکشی مناسب  کند اما در خاکهای مختلفی رشد میگل ساعتی در خاکخاک(

 د.ب و عملکرد باالیی دارمعمولی باغچه حاوی کمپوست گلدانی( رشد خو

  :گل ساعتی نور پسند بوده و برای رشد بهتر و کامل به نور کامل آفتاب نیاز دارد و سایه ممکن است باعث نور

افزایش رشد رویشی شود که در این صورت سبب کاهش گلدهی شده و از نظر دارویی عملکرد گیاه پائین 

کند. لذا وجود نور کامل برای گلدهی گل ساعتی ضروری ا میعالوه جنبه زینتی آن نیز کاهش پیدبه .آیدمی

ا در ت پوشاندشود که در زمستان گل ساعتی را با خاک یا مالچ سرمای زیاد و آسیب زمستان باعث می .است

 .برابر هوای سرد آسیب نبیند

  :ت.کوددهی دو الی سه مرتبه در سال برای نگهداری قدرت رشد این گیاه الزم اسکوددهی 

 د.گیرصورت میتابستان و  بهارهای گرم سال طی گلدهی آن در ماه لدهی: گ 

 

 فالورباکس قابل استفاده 

 T 03 Dتا   T 55 Dفالورباکس های پشت بند دار به کد 

 



 

 

 

 نام علمی  پیچ اناری (Capsis chinensis.) 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :شده نیاز به آبیاری منظم دارند تا حدودی به خشکی مقاوم است اما گیاهان جوان و تازه کاشته   آب

  تا خشکی نکشند.

  :اما خاک با بافت متوسط را ترجیح می دهد.در انواع خاک ها رشد می کند. خاک 

  :به مکانی با نور مستقیم آفتاب نیاز دارد. در مکانهای سایه برگ ها به خوبی رشد می کنند اما نور

 گلدهی کاهش می یابد.

  :های تقویتی مایع، آن را با کود باید وره رشدر تمام طول د.داردویت دگیاه احتیاج به تق کوددهی

 .تغذیه کرد

  :غرق در گل می شود.ر طول فصول بهار و تابستان د  گلدهی 

 

 فالورباکس قابل استفاده 

 T 03 Dتا   T 55 Dفالورباکس های پشت بند دار به کد 

 

 

 



 

 

 

 نام علمی  پیچ امین الدوله (Lonicera japonica.) 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :آبیاری فراوان از احتیاجات اولیه این گیاه می باشد.  آب  

  :اما خاک با بافت متوسط و خوب زهکشی شده را ترجیح می در انواع خاک ها رشد می کند. خاک

 دهد.

  :ه لبدون شک گیاهان گلدار برای گلدهی به نور کامل آفتاب احتیاج دارند اما برای پیچ امین الدونور

محیط های نیمه سایه و حتی سایه کامل مشکل خاصی ایجاد نمی کند اما به هر حال تاریکی به 

 د.عنوان یک عامل محدودکننده، گلدهی را به تأخیر می اندازد و موجب کاهش گل ها می گرد

  :به کوددهی خاصی ندارد.گیاه  کوددهی 

  :غرق در گل می شودر طول فصول بهار و تابستان د  گلدهی. 

 

 فالورباکس قابل استفاده 

 T 03 Dتا   T 55 Dفالورباکس های پشت بند دار به کد 

 

 



 

 

 

 پیچ کلماتیس  (نام علمی Clematis orientallis) 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :آبیاری منظم به رشد آن کمک خواهد کرد. هر چند در برابر خشکی تا حدودی مقاوم است اما   آب

  نمی آورند. در برابر کم آبی طوالنی مدت دوام

  :اگرچه کلماتیس ها در خاک معمولی باغچه می توانند رشد کنند اما اکثرا خواهان خاک هایی خاک

 و یا قلیایی می باشند. 5باالی  PHبا درصدی 

  :ساعت در روز می باشد و تمامی آنها آفتاب صبحگاهی را  3حداقل نیاز کلماتیس ها به نور آفتاب نور

 در مناطقی که آب و هوای بسیار گرمی دارند مقداری سایه سودمند است.ترجیح می دهند. هر چند 

  :پس از چند سال رشد نیاز به کود معمولی دارد.گیاه  کوددهی 

  :در خرداد و تیر ماه  گلدهی  

 

 فالورباکس قابل استفاده 

 T 03 Dتا   T 55 Dفالورباکس های پشت بند دار به کد 

 

 



 

 

 

 نام علمی  پیچ گلیسین (Wisteria sinensis.) 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :آبیاری منظم به رشد آن کمک خواهد کرد. هر چند در برابر خشکی تا حدودی مقاوم است اما   آب

  در برابر کم آبی طوالنی مدت دوام نمی آورند.

  :این گیاه به خاک های لومی با زهکش مناسب نیاز دارد و خاک های سنگین را نمی پسندد. خاک

) کمی اسیدی( بهترین حالت برای این  ۵/3تا  ۵/۵PH ی و آهکی حساس است وبه خاک های گچ

 .گیاه است

  :پیچ گلیسین گیاهی است که تقریبا به نور زیادی نیاز دارد و بایستی در مکان های آفتابگیر کاشته نور

 .شود

  :و  کود دهی قبل از زمان گلدهی برای پدیدار شدن گل های زیبا ضروری است.در بهارکوددهی

 .تابستان ) در هر دو موعد گلدهی ( کود دهی انجام می شود

  :در فصول بهار و تابستان.  گلدهی  

 

 فالورباکس قابل استفاده 

 T 03 Dتا   T 55 Dفالورباکس های پشت بند دار به کد 

 



 

 

 

 درختچه ها-1-3

 نام علمی  لگستروم (Ligusrtrum Sp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :آن کمک خواهد کرد. هر چند در برابر خشکی تا حدودی مقاوم است اما آبیاری منظم به رشد   آب

  در برابر کم آبی طوالنی مدت دوام نمی آورند.

  :خاک معمولی باغچه.خاک 

  :به آفتاب کامل احتیاج دارد.نور 

  :کوددهی خاصی احتیاج ندارد. مقداری ورمی کمپوست می تواند به آن کمک کند.کوددهی 

 

 تفادهفالورباکس قابل اس 

 T 12 Dیا  T 10 Dجعبه درختی چوب پالست یا ترکیبی به کد 

 قاب های چوب پالست جعبه درختی

 



 

 

 

 نام علمی  گل یخ(Chimonanthus praecox.) 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :آبیاری منظم به رشد آن کمک خواهد کرد. هر چند در برابر خشکی تا حدودی مقاوم است اما   آب

  دت نیز دوام نمی آورد.در برابر کم آبی طوالنی م

  :کند و با خاکهای گچی نیز سازگار استدر هر خاکی که دارای زهکشی خوب باشد رشد میخاک. 

  :نیاز به محل آفتابی دارد ولی در نواحی که دارای تابستان گرم هستند بهتر است در محلی کاشته نور

برای رشد مناسب ن(. ر یا ساختماشود که آفتاب بعد از ظهر به آن نتابد )ضلع شرقی و شمالی دیوا

 .نیاز به سرمای زمستان دارد

  :کود دهی قبل از زمان گلدهی برای پدیدار شدن گل های زیبا ضروری است.در بهار و کوددهی

 .تابستان ) در هر دو موعد گلدهی ( کود دهی انجام می شود

  :گلها بسیار معطرند. .امدفصل گل از اواسط آذرماه شروع شده و تا اسفند بطول می انج  گلدهی 

 

 فالورباکس قابل استفاده 

 T 12 Dیا  T 10 Dجعبه درختی چوب پالست یا ترکیبی به کد 

 قاب های چوب پالست جعبه درختی

 



 

 

 

 نام علمی  انواع شمشاد (Buxus Sp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :ی مجدد مرطوب آبیاری شمشاد باید بطور منظم انجام شود و خاک گیاه بهتر است قبل از آبیار  آب

 .باشد

  :شمشاد مطلوب میباشد این گیاه در هر نوع خاک  خاک باغچه با کمی ماسه برای رشد و نموخاک

 د.و خاک قلیایی را ترجیح می ده بازهکش خوب رشد می کند

  :است. گراد سانتی درجه -۵ آن تحمل قابل دمای حداقل و  به مکان آفتابی یا نیمه سایه نیاز داردنور 

 :غذای کامل گیاهی را در ابتدای بهار و در اواسط تابستان می توان به کار برد. کوددهی 

  :دوره گلدهی شمشادها فصل بهار است اما گلهایشان ظاهر قابل توجهی ندارند.  گلدهی 

 

 فالورباکس قابل استفاده 

 T 12 Dیا  T 10 Dجعبه درختی چوب پالست یا ترکیبی به کد 

 تیقاب های چوب پالست جعبه درخ

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 



 

 

 

 نام علمی کا ژاپنی (Buxux Japonica) 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :آبیاری شمشاد باید بطور منظم انجام شود و خاک گیاه بهتر است قبل از آبیاری مجدد مرطوب   آب

 .باشد

  :شمشاد مطلوب میباشد این گیاه در هر نوع خاک  خاک باغچه با کمی ماسه برای رشد و نموخاک

 د.ی را ترجیح می دهو خاک قلیای بازهکش خوب رشد می کند

  :است. گراد سانتی درجه -۵ آن تحمل قابل دمای حداقل و  به مکان آفتابی یا نیمه سایه نیاز داردنور 

  :غذای کامل گیاهی را در ابتدای بهار و در اواسط تابستان می توان به کار برد.کوددهی 

  :ل توجهی ندارند.دوره گلدهی شمشادها فصل بهار است اما گلهایشان ظاهر قاب  گلدهی 

 فالورباکس قابل استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03ی دار با سینی فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاس

 قاب های چوب پالست جعبه درختی

 T12Dیا  T10Dجعبه درختی چوب پالست یا ترکیبی به کد 

 

 



 

 

 

 نام علمی  میخک هندی (Pittosporum tenuifolium.) 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :بیاری را قطع بار در هفته و در زمستان یکبار در هفته. اگر دما نزدیک به صفر است آ 0-1در تابستان   آب

 کنید.

 .رطوبت: در تابستان به غبارپاشی روزانه و در زمستان به یکبار در هفته نیاز دارد 

  :زهکشی خوب دارد برای مهیا کردن زهکشی سریع که  کمی قلیایی تا خنثی با ،نیاز به خاک هوموسیخاک

سبک باشد گیاه قامت راست  . اگر خاک زیادتوان آن را روی بلندی کاشتبرای این درختچه اهمیت دارد می

 خود را از دست می دهد.

  :روشن و یا جائیکه دارای سایه بعدازظهر باشد )ضلع شرقی دیوار( برای آن مناسب است البته -محل سایهنور

کند ولی اگر نور مستقیم آفتاب با انعکاس گرما از دیوار مجاور مخلوط شود گیاه در محل آفتابی نیز رشد می

د. در نواحی که دارای تابستان خنک هستند درختچه را در محل گرم و آفتابی که از گزند آسیب خواهد دی

 .کارندباد نیز در امان باشد می

  :کودهای مایع مخصوص گیاهان زینتی، هر دو هفته یکبار. کوددهی 

 فالورباکس قابل استفاده 

 T 12 Dیا  T 10 Dجعبه درختی چوب پالست یا ترکیبی به کد 

 وب پالست جعبه درختیقاب های چ

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 

 



 

 

 

 

  نام علمی مورد (Myrtus communis.) 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :بوته های تازه کاشته شده آبیاری منظم احتیاج دارند اما بوته های جا افتاده دوره طوالنی بی   آب

 آب را به خوبی تحمل می کنند.

  :خاک مناسب برای رشد این گیاه خاک ماسه ای،شنی،لومی مرطوب و خوب زهکشی شدهخاک 

 ت. اس

  :این گیاه برای داشتن گلدهی خوب د. این گیاه به آفتاب کامل نیاز دارد و در سایه رشد نمی کننور

 .باید یک تابستان گرم را سپری کرده باشد

  :به کود دهی خاصی احتیاج ندارد. کوددهی 

 :در فصول بهار و تابستان. گلدهی 

 

 فالورباکس قابل استفاده 

 T 12 Dیا  T 10 Dرکیبی به کد جعبه درختی چوب پالست یا ت

 قاب های چوب پالست جعبه درختی

 

 



 

 

 

 نام علمی  پیروکانتا (Pyracantha coccinea.) 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :بوته های تازه کاشته شده آبیاری منظم احتیاج دارند اما بوته های جا افتاده دوره طوالنی بی   آب

ته یکبار آبیاری سنگین انجام شود، رشد خوبی اگر هر دو یا سه هف آب را به خوبی تحمل می کنند.

 خواهند داشت.

  :ت اما در خاک و خوب زهکشی شده اس غنی از مواد آلیخاک مناسب برای رشد این گیاه خاک خاک

 های فقیر هم کامال خوب رشد می کند.

  :به باد تحمل نشان می دهد.این گیاه به آفتاب کامل نیاز دارد و نور 

  :خاصی احتیاج ندارد اما در بهار می توان کود یا غذای کامل گیاهی را در زمین  به کود دهیکوددهی

 به کار برد.

 :در اواخر بهار گل می دهد. میوه های آلبالویی آن که در پاییز و زمستان بر آن خودنمایی می  گلدهی

 کنند از انگیزه های اصلی کاشت این درختچه محسوب می شود.

 فالورباکس قابل استفاده 

 T 12 Dیا  T 10 Dعبه درختی چوب پالست یا ترکیبی به کد ج

 قاب های چوب پالست جعبه درختی

 



 

 

 

  نام علمی یاس هلندی (Syringa reticulata.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :هفته ای یکبار سیرآب شدن احتیاجات این گیاه را برطرف می سازد.  آب 

  :و خوب  غنی از مواد آلی باغچه، ماسه شسته شده و خاکترکیبی از خاک مناسب برای رشد این گیاه خاک

 ت.زهکشی شده اس

  :در محیط های آفتاب کامل و نیم سایه به خوبی رشد می کند. مقاومت خوبی به سرما نشان می دهد.نور 

  :بار  1یک بار در بهار به منظور گلدهی از کود کرستالون صورتی و در تابستان بعد از پایان گلدهی کوددهی

 کریستالون سبز استفاده نمایید. از کود

 :در اواخر بهار گل می دهد. میوه های آلبالویی آن که در پاییز و زمستان بر آن خودنمایی می کنند  گلدهی

 از انگیزه های اصلی کاشت این درختچه محسوب می شود.

 

 فالورباکس قابل استفاده 

 T 12 Dیا  T 10 Dجعبه درختی چوب پالست یا ترکیبی به کد 

 اب های چوب پالست جعبه درختیق

 



 

 

 

 نام علمی  اسپیره (Spiraea cantoniensi.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :اما بوته های جا افتاده دوره های خشکی را خوب تحمل می  گیاه نو رسته به آبیاری منظم احتیاج دارد،  آب

های گرم عمیقاً آبیاری شده بهترین نتایج از بوته هایی به دست می آید که در طول ماه کنند.با این حال،

 د.باشن

  :را وقتی خواهد داشت که در خاک دبهترین عملکر اام به انواع زیادی از خاک ها تحمل نشان می دهد،خاک 

 د.د آلی کاشته شده باشابا زهکشی خوب و حاوی مو باغچه

  :م سایه نیز رشد خوبی د اما در محیط های نیرای رشد متراکم و گل دهی عالی به آفتاب کامل نیاز داربنور

 دارد.

  :د.برای تقویت خاک،پس از پایان گل دهی،در بهار غذای کامل گیاه به کار بریکوددهی 

 :باشند، معطر بوده و گل های گیاه در تابستان ظاهر میشوند و به رنگهای سفید، کرم و صورتی می گلدهی 

 د.بخشن ظاهری زیبا به گیاه می

 

 فالورباکس قابل استفاده 

 T 12 Dیا  T 10 Dدرختی چوب پالست یا ترکیبی به کد جعبه 

 قاب های چوب پالست جعبه درختی

 



 

 

 

  نام علمی کاملیا (Camelia japonica. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :دربهار هفته ای دوبار گیاه را آبیاری نمایید ولی در تابستان هفته ای یکبار کافی است، مجدداً   آب

در پاییز به هفته ای دوبار برسانید، آب باید فاقد امالح باشد و حتی االمکان دفعات آبیاری را افزایش و 

 .از آب باران استفاده کنید، زهکش را همیشه بازدید نمایید

 موقعی که گیاه در گل است. گردد غبارپاشی هفته ای یکبار با آب ولرم و سبک پیشنهاد می: رطوبت 

 د.غبارپاشی را متوقف نمایی

  :سه قسمت خاک جنگلی و یک قسمت ماسه برای پرورش کاملیا مناسب است مخلوطی ازخاک. 

  :د اما از آفتاب مستقیم نیز بیزار است.رای رشد متراکم و گل دهی عالی به آفتاب کامل نیاز داربنور 

  :گرم کود معمولی  1گرم سولفات آمونیوم و  1مورد نیاز این گیاه را می توان به مقدار کود کوددهی

 .تر، هر دو هفته یکبار از بهمن تا مرداد، مورد استفاده قرار داددر یک لی

 :اوایل اسفند تا اواخر اردیبهشت ظاهر می شوند.گل های گیاه در  گلدهی 

 

 فالورباکس قابل استفاده 

 T 12 Dیا  T 10 Dجعبه درختی چوب پالست یا ترکیبی به کد 

 قاب های چوب پالست جعبه درختی

 



 

 

 

 

 ( نام علمیآکوبا Aucuba japonica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :در فواصل آبیاری باید همچنان سطح خاک مرطوب باشد. آبیاری را در فصول سرد تا حدودی کاهش   آب

 دهید تا از غرقابی شدن آن جلوگیری شود. 

 ی موقعی که گیاه در گل است غبارپاش. گردد غبارپاشی هفته ای یکبار با آب ولرم و سبک پیشنهاد می: رطوبت

 د.را متوقف نمایی

  :قسمت خاکبرگ و یک قسمت شن استفاده شود.یک قسمت رس، یک مخلوطی از خاک 

  :دمای گرم محیط موجب گیاهی سایه دوست است که باید به دور از نور مستقیم آفتاب نگه داشته شود.نور 

 سوخته شدن و سیاه شدن نوک برگ ها می شود.

  :هار ماه یکبار کود داده ولی از کود دادن به گیاهان تازه کاشته شده گیاهان پا گرفته را هر سه یا چکوددهی

 .و یا گیاهان تازه خریداری شده از چهار الی شش ماه خودداری نمایید

 فالورباکس قابل استفاده 

 T 12 Dیا  T 10 Dجعبه درختی چوب پالست یا ترکیبی به کد 

 قاب های چوب پالست جعبه درختی

 T03Dکد  ۵3*03*03نی دار فالورباکس چوب پالست سی

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 



 

 

 

 تدله(تراس های جنوبی و شرقی )مناطق مع -2

 گل های زینتی و فصلی-2-1

  نام علمی ابری (Ageratum houstonianum. ) 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :در فواصل آبیاری باید همچنان سطح خاک مرطوب باشد. آبیاری منظم به رشد آن کمک می کند.   آب 

  :خاک سبک باغچه را می پسندد.خاک 

  :محل های آفتابی و گرم را می پسندد.نور 

  :د.اواسط مرداد هر هفته یک بار میتوان آن را با کود کامل تغذیه نمواز کوددهی 

 در تابستان به گل می نشیند و تا زمان قابل توجه ای یعنی تا اواخر آبان و پیش از شروع یخبندان گلدهی :

 گل می دهد.

 فالورباکس های مورد استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03وب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی فالورباکس چ

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21 ADو  T 21Dفالورباکس های آویزدار و خورجینی با کد 

 دکوراتیو و یونیت گلدانی  پردیس ایستاده

 سینی های پوششی

 

 



 

 

 

 

 نام علمی  گل اختر (Canna wyoming.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :در فواصل آبیاری باید همچنان سطح خاک مرطوب باشد. آبیاری منظم به رشد آن کمک می کند.   آب 

  :داردنیاز خاک سبک و غنی از مواد آلی که مرتباً مرطوب نگهداشته شده به خاک. 

  :ببرند. بهره تابستان طول درساعت از نور خورشید به طور متوسط  0تا  3آنها می بایست حداقل نور 

  :د.از اواسط مرداد هر هفته یک بار میتوان آن را با کود کامل تغذیه نموکوددهی 

 دن گلها نارنجی آن روی گل آذین های سنبله ظاهر می شوند. باز ش _در اواخر تابستان گلهای زرد  : گلدهی

 د.تا اواسط پاییز ادامه می یاب

 فالورباکس های مورد استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03ه چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی فالورباکس ایستاد

 



 

 

 

 نام علمی  بومادران (Achillea nobilis.) 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :در فواصل آبیاری باید همچنان سطح خاک خشک باشد. تحمل خشکی را دارد.  آب 

  :خاک معمولی باغچه.خاک 

  :نور کامل آفتاب.نور 

  :د.نیاز به کوددهی خاصی ندارکوددهی 

 اردیبهشت تا انتهای تیرماه.در اواخر  : گلدهی 

 

 فالورباکس های مورد استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03اکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی فالورب

 T21 ADو  T 21Dفالورباکس های آویزدار و خورجینی با کد 

 پردیس ایستاده دکوراتیو و یونیت گلدانی 

 سینی های پوششی

 



 

 

 

 اسطوخودوس (  نام علمیLavendula angustifolia.) 

 

 

 

 

 

  

 

 نیازها

 :ی باید همچنان سطح خاک خشک باشد. تحمل خشکی را دارد.در فواصل آبیار  آب 

  :خاک معمولی باغچه.خاک 

  :نور کامل آفتاب.نور 

  :نیاز به کوددهی خاصی ندارد.کوددهی 

 اردیبهشت تا زمان سرما.در اواخر  : گلدهی 

 

 فالورباکس های مورد استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03ب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی فالورباکس چو

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 

 



 

 

 

 نام علمی  فلفل زینتی (Capsicum annuum.) 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :واصل آبیاری باید همچنان سطح خاک مرطوب باشد. آبیاری منظم به رشد آن کمک می کند. در ف  آب 

  :مخلوطی از دو قسمت کود دامی پوسیده، یک قسمت خاک باغچه و ماسه برای پرورش این گیاه مناسب خاک

 د.و مطلوب می باش

  :کند این گیاه نور مستقیم را به راحتی تحمل می نور. 

  :گرم در لیتر، هر دو هفته یکبار، از اردیبهشت تا  0یاز فلفل زینتی را می توان به میزان کود مورد نکوددهی

 د.شهریور، مصرف نمو

 فالورباکس های مورد استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03الست یا ترکیبی شاسی دار با سینی فالورباکس چوب پ

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21 ADو  T 21Dفالورباکس های آویزدار و خورجینی با کد 

 پردیس ایستاده دکوراتیو و یونیت گلدانی 

 سینی های پوششی

 



 

 

 

  نام علمی آلوورا (Aloe Vera) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 نیازها

 :در فواصل آبیاری باید همچنان سطح خاک خشک باشد. تحمل خشکی را دارد.  آب 

  :خاک معمولی باغچه.خاک 

  :نور کامل آفتاب.نور 

  :نیاز به کوددهی خاصی ندارد.کوددهی 

 اردیبهشت تا انتهای تیرماه.در اواخر  : گلدهی 

 

 فالورباکس های مورد استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03ست سینی دار فالورباکس چوب پال

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 

 



 

 

 نام علمی  گل گازانیا (Gazania splendens.) 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :از جمله گیاهان مقاوم به خشکی است که در فواصل آبیاری باید سطح خاک خشک شده باشد. آبیاری   آب

 منظم به رشد و گلدهی آن کمک می کند. 

  :خاک های فقیر را به خوبی تحمل می کند و بکارگیری شن و خاک برگ در آن می تواند به زهکشی خاک

 ک کند.خاک کم

  مکانهای کامالً و  این گیاه از لحاظ اکولوژیکی به سرما مقاوم بودهساعت نور کامل احتیاج دارد.  3نور: به

گلهای آن برای باز شدن شدت نور زیادی الزم دارند، به طوری که در غروب و صبح  . آفتابی را می پسندد

 .زود بسته می شوند

  :به کوددهی خاصی احتیاج ندارد.کوددهی 

 اواخر بهار شروع شده و تا پاییز ادامه دارد. : گلدهی 

 فالورباکس های مورد استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21 ADو  T 21Dفالورباکس های آویزدار و خورجینی با کد 

 پردیس ایستاده دکوراتیو و یونیت گلدانی 

 سینی های پوششی

 

 



 

 

 

 نام علمی  آفتابی گل ناز (Portulace grandifolra.) 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :می توان ایجاد و روزانه ا حدی تحمل خشکی را دارد، اما بهترین گل را با آبیاری به طور منظم گل ناز ت  آب

 د.کر

  :بهترین خاک، خاک سبک و شنی و یا خاک مرغوب باغچه با مقداری خاک برگ، یا کود دامی میخاک 

 .باشد

  :پسندد گل ناز مکانهای آفتاب گیر و گرم را مینور. 

  :احتیاج ندارد.به کوددهی خاصی کوددهی 

 دوره گلدهی ناز از اواخر بهار تا اواسط پاییز می باشد : گلدهی. 

 

 فالورباکس های مورد استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03سینی فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با 

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21 ADو  T 21Dفالورباکس های آویزدار و خورجینی با کد 

 پردیس ایستاده دکوراتیو و یونیت گلدانی 

 سینی های پوششی

 



 

 

 

 نام علمی  تاج خروس (Amaranthus Sp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :روزهای گرم چنان آبیاری کنند که پای بوته ها همیشه مرطوب باشد   آب. 

  :خاکی که از مخلوط خاک سیاه ، باغچه و خاک برگ پوسیده درست تشکیل شده باشد  خاک. 

  :پسندد گل ناز مکانهای آفتاب گیر و گرم را مینور. 

  :های شیمیائی و سایر کودها بوته تاج خروس در مقابل کود  به کوددهی خاصی احتیاج ندارد.کوددهی

 .حساس است و خیلی زود آسیب می بیند

 پاییز می باشد یلتا اوا اوایل تابستاندوره گلدهی ناز از  : گلدهی. 

 

 فالورباکس های مورد استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22D کد 33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 سینی های پوششی

 

 



 

 

 

 نام علمی  رزماری (Rosmarinus officinalis.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :اک خشک باشد. تحمل خشکی را دارد.در فواصل آبیاری باید همچنان سطح خ  آب 

  :خاک معمولی باغچه.خاک 

  :نور کامل آفتاب.نور 

  :نیاز به کوددهی خاصی ندارد.کوددهی 

 اردیبهشت تا زمان سرما.در اواخر  : گلدهی 

 

 فالورباکس های مورد استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03اسی دار با سینی فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی ش

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 



 

 

 

 نام علمی  گل ساناز(Rosa chinensis) 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :و گلدهی دارد نباید خشکی ببیند. بنابراین سطح خاک را زمانی که گیاه در فصل رشد است  آب

 بررسی کنید و زمانی که متوجه از دست دادن بخشی از رطوبت خاک شدید، گیاه را آبیاری کنید.

  :مواد آلی باشد، مناسب  %23خاک شنی رسی، لومی و یا خاکی که کمی رسی بوده ودارای خاک

 .خیز با زه کش مناسب دارد است. به طور کلی نیاز به خاک عمیق و حاصل

  :پسندد که سبب تولید گل با کیفیت  گل رز مینیاتوری به طور کلی نور زیاد و دمای خنک را می نور

 .ساعت آفتاب در روز دریافت کند 3باال می شود. رز مینیاتوری آفتاب دوست و حداقل باید 

  :کوددهی خاصی احتیاج ندارد.کوددهی 

  :ا زمانی که شرایط آب و هوایی اجازه دهد.ت اوایل بهارزمان گلدهی  

 

 فالورباکس های مورد استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03تاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی فالورباکس ایس

 



 

 

 

 نام علمی  گل پامچال (Primula hortensis.) 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :حتی رطوبت نسبی زیاد موجب  .زنداین گیاه عالقه زیادی به آب دارد و آبیاری زیاد به آن صدمه نمی آب

 .گرددهایش میرشد بهتر و افزایش گل

  :خاک برای آن مخلوطی است از یک سوم خاک باغچه، یک سوم خاک برگ پوسیده و یک سوم  بهترینخاک

مالچ   .کندهایی که کمی اسیدی باشند، بهتر رشد میتورب. پامچال نسبت به آهک حساسیت دارد و در خاک

 .کند برای کاهش گرما و حفظ رطوبت در تابستان و زمستان از گیاه محافظت می

  :دهد به همین دلیل است که این نیز برای آن سایه روشن است و نور شدید گیاه را آزار می بهترین نور نور

 .دهدروید و گل میاند میگیاه اغلب در زیر درختان بلندی که راه نور را مسدود نموده

  :کوددهی خاصی احتیاج ندارد.کوددهی 

  :فصل گل دهی آن زمستان و اوایل بهار استزمان گلدهی. 

 س های مورد استفادهفالورباک 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21 ADو  T 21Dفالورباکس های آویزدار و خورجینی با کد 

 پردیس ایستاده دکوراتیو و یونیت گلدانی 

 سینی های پوششی

 



 

 

 

 

 نام علمی  آگاو (Agave americana.) 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :مقدار ا بدر زمستان  .بهتر است آبیاری خوبی داشته باشد ولی باید مراقب پوسیدگی ریشه بود آب

 . بسیار مقاوم به خشکی است.ی آب آبیاری شودکم

  :به خاک قلیایی نیاز دارد مخلوطی مساوی از خاک باغچه و ماسه های درشت و تورب خاک خاک

 .وردآ مطلوبی برای رشد آگاو فراهم می

  :توان تحمل دماهای باال را دارد و میتوان گرما و خشکی  تنها در محیط های آفتابی رشد می کند.نور

 .درجه سانتی گراد نگه داری شود 3تا  2زمستان باید در  .حمل کندرا ت

  :گرم در لیتر هر دو هفته یکبار از فروردین تا  0کود مورد نیاز این گیاه را می توان به میزان کوددهی

 .مهر ماه مورد مصرف قرار داد

 

 فالورباکس های مورد استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 



 

 

 

 نام علمی  گل الله عباسی (Mirabilis jalapa.) 

 

 

 

 

  

 

 

 نیازها

 :سطح بستر خاک مرتبا بازدید گردد. زمانی که تا حدودی رطوبت خود را از دست داده بود، گیاه  آب

 را آبیاری نمایید.

  خاک: طیف وسیعی از خاک ها را تحمل می کند اما باید زهکشی خوبی داشته باشد. بنابراین باید در

 نمود.مخلوط خاکی از شن یا پرلیت به منظور زهکشی استفاده 

  :ساعت آفتاب کامل و نیم سایه احتیاج دارد. 3به نور کامل و یا به بیان دیگر به نور 

  :گرم در لیتر هر دو هفته یکبار از فروردین تا  0کود مورد نیاز این گیاه را می توان به میزان کوددهی

 .مهر ماه مورد مصرف قرار داد

  .بعدازظهر یا در در هوای ابری باز شده و صبح بسته گلهای الله عباسی در گلدهی: در بهار و تابستان

 .می شوند

 فالورباکس های مورد استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی  فالورباکس



 

 

 

 نام علمی  گل آلیسوم (Alyssum maritimum.) 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :به آبیاری متوسط تا کم نیاز دارد. سطح خاک تا حدودی خشک شود سپس آبیاری صورت گیرد. آب 

  .ترکیب خاک معمولی باغچه و خاک برگ برای آن مناسب خاک: طیف وسیعی از خاک ها را تحمل می کند

 است.

  :ساعت نور مستقیم   ۵-2ساعت نور مستقیم آفتاب( یا نیمه آفتاب ) 0-3مکانهایی با آفتاب کامل )حداقل نور

آفتاب( برای این گیاه مناسب است. گرمای تابستان موجب کاهش گلدهی این گیاه شده اما با نزدیک شدن 

 تان شاهد گلدهی بیشتر آن خواهیم بود.به انتهای تابس

  :گرم در لیتر هر دو هفته یکبار از فروردین تا مهر ماه  0کود مورد نیاز این گیاه را می توان به میزان کوددهی

 .مورد مصرف قرار داد

 .گلدهی: از اوایل بهار گلدهی آن شروع شده و تا شروع فصل سرما ادامه دارد 

 فالورباکس های مورد استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21 ADو  T 21Dس های آویزدار و خورجینی با کد فالورباک

 پردیس ایستاده دکوراتیو و یونیت گلدانی 

 سینی های پوششی

 



 

 

 

 

 نام علمی  گل میمون (Antirrhinum majus.) 

 

 

  

 

 

 

 

 نیازها

 :نیاز به آبیاری مکرر برای دو هفته اول پس ازکاشت نشاء دارد )آبیاری روزانه در خاک های شنی(.  آب

 .سانتی متر باالی خاک خشک شده است 1.۵شد گیاه، آبیاری زمانی که پس از ر

  :مکانهای کامال آفتابگیر با سایه جزیی را ترجیح می دهد.نور 

  :وقتیکه گیاه بعد از مدتی گل دادن فرم شاداب و جوان خود را از دست داد آنرا از محل کوددهی

کودپاشی کنید در این صورت گیاه از نو  نزدیک به زمین قیچی کرده و سپس با یک کود مایع آنرا

 .شروع به رشد و فعالیت کرده و گلهای خوبی خواهد داد

 .گلدهی: از اواسط بهار گلدهی آن شروع شده و تا پایان تابستان ادامه دارد 

 

 فالورباکس های مورد استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03کیبی شاسی دار با سینی فالورباکس چوب پالست یا تر

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 سینی های پوششی

 



 

 

 

 نام علمی  گل کاغذی (Bougainvillea glabra.) 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :در فاصله بین دو آبیاری اجازه دهید سطح خاک کمی خشک شود، آبیاری و کوددهی زیادی   آب

اند، باعث به تعویق متر رشد کردهسانتی 03های تازه روئیده حدود مخصوصاً در فصل بهار که شاخه

 .دهی خواهد شدافتادن گل

  :خاک رس آهکی برای رشد گل کاغذی مناسب استخاک. 

  :داقل ح احتیاج داشته و مکانهای آفتابی و گرم را می پسندد. حرارت زیادو  ر زیادگل کاغذی به نونور

 د است.گرادرجه سانتی 0 - 23دهی مناسب در تابستان دمای مورد نیاز در زمستان جهت گل

  :هر هفته، از فروردین تا مهر  گرم در لیتر، 1کود مورد نیاز این گیاه را می توان به میزان کوددهی

 .دادر رد استفاده قراماه، مو

 .گلدهی: در اواخر بهار و تابستان 

 

 فالورباکس های مورد استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 



 

 

 

  نام علمی شمعدانی (Pelargonium hortom. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

  :بایستی خاک گلدان کمی خشک شود. از آبیاری بیش از حد  -آبیاری متوسط از بهار تا پاییز آب

 .ک بسیار کم باشدخودداری شود. اگر گیاه در گل نیست رطوبت خا

  :مخلوطی از خاک جنگلی ، تورب و ماسه، برای رشد و نمو گیاه شمعدانی مناسب می باشد. این خاک

 .خاک باید بدون ماده آهکی باشد

  :شود تامین روز نور ساعت 21  نور خوب همراه با آفتاب مستقیم. برای گلدهی خوبنور. 

  :گرم در لیتر، هر هفته یکبار، از اردیبهشت تا  ۵زان کود مورد نیاز شمعدانی را باید به میکوددهی

 .شهریور، مصرف کرد

 زمان گلدهی: اوایل بهار تا انتهای تابستان 

 

 فالورباکس های مورد استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی  فالورباکس

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 



 

 

 نام علمی  گل آنمون (Anemone hupehensis.) 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

  :یا آبیاری بیش از حد حساس . آنها به خشکسالیخاک آن باید مرطوب باشد ولی نباید زیاد آبیاری شود  آب 

 هستند.

  :مناسب می باشد. این خاک باید  آنمونمخلوطی از خاک جنگلی ، تورب و ماسه، برای رشد و نمو گیاه خاک

 .بدون ماده آهکی باشد

  :کنند. بخش های نیم سایه و خاک نسبتا حاصلخیز را ترجیح می در آفتاب کامل یا نیم سایه رشد مینور 

 .دهند

  :وددهی خاصی احتیاج ندارد.ککوددهی 

  :زمان گلدهی در فضای باز به شرایط آب و هوایی غالب منطقه بستگی دارد و هر چه محیط زمان گلدهی

کشت مرطوب تر و سرد تر باشد دیر تر گل می دهد اما با دوام تر خواهد بود .بسته به زمان کاشت می تواند 

 . در بهار و پاییز گل بدهد

 استفاده فالورباکس های مورد 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21 ADو  T 21Dفالورباکس های آویزدار و خورجینی با کد 

 سینی های پوششی

 

 



 

 

 

 نام علمی  گل بنفشه (Viola pansy.) 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :بیش از حد به طوری که از گلدان سرریز شود بسیار  یآبیاری منظم نیاز دارد ولی آبیار بهگل بنفشه   آب

 .باشد مضر می

  :ب و با قابلیت تخلخل باال )زهکش مناسب( واین گیاه نیازمند خاک مرطوخاک PH  است 5.۵تا  ۵.۵بین. 

  :گل بنفشه آفتاب دوست است ولی چند ساعت سایه را به خوبی تحمل می کند. بنفشه هایی که در سایه نور

کشت می شوند گل های ریزی تولید می کنند. با گرم شدن هوا گلدهی بنفشه کم و اندازه گل کوچک می 

ا کمی خنک باشد یا اینکه مقداری سایه باشد عمر گل بیشتر است ولی کیفیت آن به خوبی محل شود. اگر هو

 آفتاب نخواهد بود

  :کوددهی خاصی احتیاج ندارد.کوددهی 

  :عموماً گلدهی بنفشه از اواخر زمستان یا اوایل بهار شروع می شود. نوعی از آن که به بنفشه زمان گلدهی

 .سال گل می دهد ولی گل ریزان ) اوج گلدهی( آن در بهار و پاییز است چهارفصل مشهور است در تمام

 فالورباکس های مورد استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21 ADو  T 21Dفالورباکس های آویزدار و خورجینی با کد 

 پردیس ایستاده دکوراتیو و یونیت گلدانی 

 سینی های پوششی

 



 

 

 

 نام علمی  گل مینا (Leucanthemum vulgare.) 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :ی که گیاه در فصل رشد است و گلدهی دارد نباید خشکی ببیند. بنابراین آبیاری منظم احتیاج دارد.زمان آب 

  :مواد آلی باشد، مناسب است. به  %23خاک شنی رسی، لومی و یا خاکی که کمی رسی بوده ودارای خاک

 دارد.خاکی مرطوب و غنی با قدرت زهکشی باال به طور کلی نیاز 

  :درجه را  -3حمل سردی هوا تا ت .ساعت آفتاب نیاز دارد 2به حداقل روزی دوست بوده و  سایهاین گیاه  نور

 .دارد ولی بهتر است در معرض بادهای سرد و خشک قرار نگیرد

  :کوددهی خاصی احتیاج ندارد.کوددهی 

  :تا پایان تابستان. بهار خراوازمان گلدهی 

 

 فالورباکس های مورد استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03سینی دار  فالورباکس چوب پالست

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21 ADو  T 21Dینی با کد فالورباکس های آویزدار و خورج

 پردیس ایستاده دکوراتیو و یونیت گلدانی 

 سینی های پوششی

 



 

 

 

 

  نام علمی داوودی (Chrysanthemum morifolium.) 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :خاک همیشه باید مرطوب باشد اما از حالت غرقابی اجتناب گردد. آب 

  :مواد آلی باشد، مناسب است. به  %23 خاک شنی رسی، لومی و یا خاکی که کمی رسی بوده ودارایخاک

 دارد. ، با زهکشی باال و تا حدودی اسیدیخاکی مرطوببه طور کلی نیاز 

  :به طور کلی داوودی به نور کامل احتیاج دارد ولی در اواسط روز از نور مستقیم بیزار است. اگر نور کافی  نور

 نباشد تعداد زیادی از غنچه ها باز نمی شوند.

  :ودی به کود نیازی ندارد و پس از اتمام گل به دورانداخته می شودداوکوددهی. 

  :فصل گلدهی در پاییز و در بعضی از انواع در تابستان استزمان گلدهی. 

 فالورباکس های مورد استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21 ADو  T 21Dفالورباکس های آویزدار و خورجینی با کد 

 پردیس ایستاده دکوراتیو و یونیت گلدانی 

 سینی های پوششی

 



 

 

 

 

 

 نام علمی  آهار گل (Zennia elegans.) 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :هرچند که برای رشد مطلوب خاک آن رطوبت کافی را میبایست داشته باشد، باید توجه داشت که آب و  آب

به گلدهی آن کمک  آبیاری منظم در روزهای گرم تابستان .هوای بارانی و بسیار مرطوب برایش مضر است

 خواهد کرد.

  :به خوبی زهکشی شده را ترجیح می دهند خاک لومخاک. 

  :قرار گرفتن در معرض خورشید کامل را میپسندند. آنها خشکسالی و کم آبی را به خوبی تحمل میکنند  نور

 .بینند و تابستانهای خشک و گرم را ترجیح می دهند و به راحتی از سرما آسیب می

  :خوب باغچه نیز رشد می کند گل آهار به کود خاصی نیاز ندارد و در یک خاککوددهی. 

  :تا فصل سرما ادامه خواهد داشت شروع شده و فصل گل دادن از خردادزمان گلدهی. 

 

 فالورباکس های مورد استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03ست یا ترکیبی شاسی دار با سینی فالورباکس چوب پال

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 



 

 

 

 نام علمی  گل جعفری (Tagets patula.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :به  تابستان آبیاری منظم در روزهای گرم. رطوبت کافی داشته باشد می بایستخاک ، برای رشد مطلوب  آب

 گلدهی آن کمک خواهد کرد.

  :د.گل جعفری برای رشد نیاز به خاک رسی یا لومی مرطوب که خوب زهکشی شده باشد دارخاک 

  :درجه را تحمل می کند 0-به آفتاب کامل نیاز دارد و تا دمای   نور. 

  :ندبه کود خاصی نیاز ندارد و در یک خاک خوب باغچه نیز رشد می ک جعفریگل کوددهی. 

  :در گرمای تابستان گلدهی . تا فصل سرما ادامه خواهد داشت تیر شروع شده وفصل گل دادن از زمان گلدهی

 .کاهش پیدا می کند اما وقتی هوا خنک تر شود ، گیاه دوباره گلدهی را از سر می گیرد

 فالورباکس های مورد استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03باکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی فالور

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21 ADو  T 21Dفالورباکس های آویزدار و خورجینی با کد 

 یستاده دکوراتیو و یونیت گلدانی پردیس ا

 سینی های پوششی

 



 

 

 

 مارگاریت  (نام علمی Leucanthemum superbum.) 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :سعی شود در فواصل آبیاری سطح خاک تا حدودی خشک شود اما در تابستان میزان آبیاری را افزایش  آب

 دهید اما در آبیاری زیاده روی نکنید.

  :استفاده از خاکبرگ یا کود دامی پوسیده در همراه کمپوست می باشد خاک مناسب خاک سبکخاک .

 ترکیب آن توصیه می شود.

  :ساعت آفتاب کامل احتیاج دارد.  3برای بهترین رشد و گلدهی به نور کامل آفتاب و به عبارتی حدود نور

 مکانهایی با نور کامل و مستقیم در بعداز ظهر را می پسندد.

  :ی احتیاج ندارد.کود دهی خاصکوددهی 

 .گلدهی: شروع گلدهی آن از اوایل تابستان شروع شده تا اوایل پاییز ماه ادامه دارد 

 فالورباکس های مورد استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03رکیبی شاسی دار با سینی فالورباکس چوب پالست یا ت

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21 ADو  T 21Dفالورباکس های آویزدار و خورجینی با کد 

 پردیس ایستاده دکوراتیو و یونیت گلدانی 

 سینی های پوششی

 



 

 

 

 نام علمی  گل همیشه بهار (Calendula officinalis.) 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :ها را یک یا دو بار در هفته آبیاری نماییدهای خشکی آندر دوره آب. 

  :تواند گیاه همیشه بهار خاک غنی و زهکش را دوست دارد اما در عین حال بسیار سرسخت است و میخاک

ری های سالمتن گیاهان و گلتواهای متوسط یا ضعیف نیز دوام بیاورد. با باال بردن کیفیت خاک میدر خاک

برای جلوگیری از رشد علف های هرز در ؛ بنابراین قدری کود یا کمپوست به خاک بیافزایید. ردرا تولید ک

 اطراف آنها از مالچ استفاده نمایید.

  :باشد نیاز نوری این گیاه آفتاب کامل و در تابستان و مکان های گرمسیری، نیم سایه مینور . 

  :ود.ان یک بار در ماه یک تقویت کننده عمومی را به خاک اضافه نمتومیکوددهی 

  :های زیبایشان شما را مسرور خواهند کردتابستان با گل یلاین گیاهان در اوا گلدهی. 

 فالورباکس های مورد استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03ینی فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با س

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21 ADو  T 21Dفالورباکس های آویزدار و خورجینی با کد 

 پردیس ایستاده دکوراتیو و یونیت گلدانی 

 ای پوششیسینی ه

 



 

 

 

 نام علمی  پریوش (Vinca rosea.) 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :تابستان دو بار در هفته و زمستان هر هفته. آب 

  :مخلوطی از یک قسمت خاک باغچه، یک قسمت خاکبرگ و کمی ماسه. خاک 

  :نیز از در مواجهه با گرما   .تواند رشد کندگل پریوش در شرایط مختلف نوری از نور کم تا نور زیاد مینور

تواند انتخاب مناسبی برای نواحی بسیار گرم دهد. به همین خاطر این گل میخود استقامت زیادی نشان می

 .باشد

  :توانید توانید در هر فصل دو مرتبه برای تقویت گیاه به آن مواد تقویتی بدهید. در اطراف گیاه میمیکوددهی

 .دکود بریزید تا در نگهداری رطوبت به گیاه کمک کن

  :دوره گلدهی این گیاه در تابستان است و از اواخر خردادماه تا اولین سرماهای پاییزه امکان پذیر  گلدهی

 .است

 فالورباکس های مورد استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی  فالورباکس چوب

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21 ADو  T 21Dفالورباکس های آویزدار و خورجینی با کد 

 پردیس ایستاده دکوراتیو و یونیت گلدانی 

 سینی های پوششی

 



 

 

 

 نام علمی  گل میخک (Dianthus caryophyllus.) 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :آبیاری منظم جهت افزایش اندازه و رنگ گلها و همچنین افزایش طول عمر آنها بعد برداشت الزم و   آب

 .ضروری است

  :مخلوطی از یک قسمت خاک باغچه، یک قسمت خاکبرگ و کمی ماسه. خاک 

  :تواند رشد کنددر شرایط مختلف نوری از نور کم تا نور زیاد می میخکگل نور.   

  :توانید توانید در هر فصل دو مرتبه برای تقویت گیاه به آن مواد تقویتی بدهید. در اطراف گیاه میمیکوددهی

 د.کود بریزید تا در نگهداری رطوبت به گیاه کمک کن

  :امکان پذیر است تا اوایل پاییزتابستان است و اوایل دوره گلدهی این گیاه در  گلدهی. 

 اکس های مورد استفادهفالورب 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21 ADو  T 21Dفالورباکس های آویزدار و خورجینی با کد 

 پردیس ایستاده دکوراتیو و یونیت گلدانی 

 سینی های پوششی

 

 



 

 

 

  نام علمی گل اطلسی (Petunia hybrida.) 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :الزم است در فواصل آبیاری سطح خاک خشک شده سپس آبیاری صورت گیرد.  آب 

  :ک قسمت خاک باغچه، یک قسمت خاکبرگ و کمی ماسه. مخلوطی از یخاک 

  :گل اطلسی گیاهی است تا حدودی گرما دوست و روشنایی پسند. نور مستقیم آفتاب باعث شکوفایی نور

 .گلهایش می گردد

  :فقط زمانی به آن کود دهید که عمر گل هایش تمام شده باشد. بعد از پایان دوره گل دهی هر کوددهی

 .دار به آن کود بدهید. از پاییز که گیاه استراحت زمستانه را آغاز می کند کوددهی را قطع کنیپانزده روز یکب

  :تواند گلدهی در طول تابستان و پائیز از اواخر خرداد تا آبان ماه بسته به شرایط آب و هوایی می  گلدهی

 د.داشته باش

 فالورباکس های مورد استفاده 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21 ADو  T 21Dفالورباکس های آویزدار و خورجینی با کد 

 پردیس ایستاده دکوراتیو و یونیت گلدانی 

 سینی های پوششی

 



 

 

 

  ( نام علمی ناز فرانسویApatenia cordifolia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :حداقل دو بار در هفته در تابستان و یک بار در هفته در زمستان.  آب  

  :در مجموع از لحاظ پوسیده. مخلوطی از دو قسمت خاک لومی، دو قسمت ماسه و یک قسمت خاکبرگ خاک

 خاک گیاه کم توقعی است و در هر گونه خاکی رشد می کند.

  :به نور مستقیم آفتاب و گرما احتیاج دارد.نور 

  :در اواسط پاییز و همچنین بعد از گلدهی باید یکبار کود داده شود. کوددهی 

  :از اواسط بهار تا اوایل پاییز گل می دهد.  گلدهی 

 

 مورد استفاده فالورباکس های 

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21 ADو  T 21Dفالورباکس های آویزدار و خورجینی با کد 

 پردیس ایستاده دکوراتیو و یونیت گلدانی 

 سینی های پوششی

 



 

 

 گیاهان رونده  -2-2

 نام علمی  گل ساعتی (Passiflora edulis.) 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :و روزای دن هفتهر زمستاو د ارداحتیاج به آبیاری د بار در هفته 0ر فصل تابستان د آب . 

  :در خصوص رطوبت می توان گفت اگر خاک همیشه مرطوب باشد، رشد گیاه خیلی بیشتر خواهد رطوبت

بود. استفاده از خزه و کود دامی در خاک احتمال خشک شدن را کاهش می دهد. هرگز خاک این گیاه نباید 

 .م باشدخشک شود، بنابراین آبیاری این گیاه به طور مکرر و به مقدار ک

  :خاک و مرطوب هایی با زهکشی مناسب  کند اما در خاکهای مختلفی رشد میگل ساعتی در خاکخاک(

 د.معمولی باغچه حاوی کمپوست گلدانی( رشد خوب و عملکرد باالیی دار

  :ث عگل ساعتی نور پسند بوده و برای رشد بهتر و کامل به نور کامل آفتاب نیاز دارد و سایه ممکن است بانور

افزایش رشد رویشی شود که در این صورت سبب کاهش گلدهی شده و از نظر دارویی عملکرد گیاه پائین 

کند. لذا وجود نور کامل برای گلدهی گل ساعتی ضروری عالوه جنبه زینتی آن نیز کاهش پیدا میبه .آیدمی

ا در ت پوشاندبا خاک یا مالچ شود که در زمستان گل ساعتی را سرمای زیاد و آسیب زمستان باعث می .است

 .برابر هوای سرد آسیب نبیند

  :ت.کوددهی دو الی سه مرتبه در سال برای نگهداری قدرت رشد این گیاه الزم اسکوددهی 

  :د.گیرصورت میتابستان و  بهارهای گرم سال طی گلدهی آن در ماه گلدهی 

 فالورباکس قابل استفاده 

 T 03 Dتا   T 55 D فالورباکس های پشت بند دار به کد

 



 

 

 

 نام علمی  پیچ اناری (Capsis chinensis.) 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :تا حدودی به خشکی مقاوم است اما گیاهان جوان و تازه کاشته شده نیاز به آبیاری منظم دارند   آب

  تا خشکی نکشند.

  :اما خاک با بافت متوسط را ترجیح می دهد.در انواع خاک ها رشد می کند. خاک 

 به مکانی با نور مستقیم آفتاب نیاز دارد. در مکانهای سایه برگ ها به خوبی رشد می کنند اما : نور

 گلدهی کاهش می یابد.

  :های تقویتی مایع، آن را با کود باید وره رشدر تمام طول د.داردگیاه احتیاج به تقویت د کوددهی

 .تغذیه کرد

  :رق در گل می شود.غر طول فصول بهار و تابستان د  گلدهی 

 

 فالورباکس قابل استفاده 

 T 03 Dتا   T 55 Dفالورباکس های پشت بند دار به کد 

 

 



 

 

 

 نام علمی  پیچ امین الدوله (Lonicera japonica.) 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :آبیاری فراوان از احتیاجات اولیه این گیاه می باشد.  آب  

  :بافت متوسط و خوب زهکشی شده را ترجیح می اما خاک با در انواع خاک ها رشد می کند. خاک

 دهد.

  :بدون شک گیاهان گلدار برای گلدهی به نور کامل آفتاب احتیاج دارند اما برای پیچ امین الدوله نور

محیط های نیمه سایه و حتی سایه کامل مشکل خاصی ایجاد نمی کند اما به هر حال تاریکی به 

 د.ه تأخیر می اندازد و موجب کاهش گل ها می گردعنوان یک عامل محدودکننده، گلدهی را ب

  :به کوددهی خاصی ندارد.گیاه  کوددهی 

  :غرق در گل می شود.ر طول فصول بهار و تابستان د  گلدهی 

 

 فالورباکس قابل استفاده 

 T 03 Dتا   T 55 Dفالورباکس های پشت بند دار به کد 

 

 



 

 

 

 پیچ کلماتیس  (نام علمی Clematis orientallis) 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :آبیاری منظم به رشد آن کمک خواهد کرد. هر چند در برابر خشکی تا حدودی مقاوم است اما   آب

  در برابر کم آبی طوالنی مدت دوام نمی آورند.

  :اگرچه کلماتیس ها در خاک معمولی باغچه می توانند رشد کنند اما اکثرا خواهان خاک هایی خاک

 یا قلیایی می باشند.و  5باالی  PHبا درصدی 

  :ساعت در روز می باشد و تمامی آنها آفتاب صبحگاهی را  3حداقل نیاز کلماتیس ها به نور آفتاب نور

 ترجیح می دهند. هر چند در مناطقی که آب و هوای بسیار گرمی دارند مقداری سایه سودمند است.

  :پس از چند سال رشد نیاز به کود معمولی دارد.گیاه  کوددهی 

 در خرداد و تیر ماه  لدهی: گ  

 

 فالورباکس قابل استفاده 

 T 03 Dتا   T 55 Dفالورباکس های پشت بند دار به کد 

 

 



 

 

 

 نام علمی  پیچ گلیسین (Wisteria sinensis.) 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :آبیاری منظم به رشد آن کمک خواهد کرد. هر چند در برابر خشکی تا حدودی مقاوم است اما   آب

  ر کم آبی طوالنی مدت دوام نمی آورند.در براب

  :این گیاه به خاک های لومی با زهکش مناسب نیاز دارد و خاک های سنگین را نمی پسندد. خاک

) کمی اسیدی( بهترین حالت برای این  ۵/3تا  ۵/۵PH به خاک های گچی و آهکی حساس است و

 .گیاه است

  :اشته ادی نیاز دارد و بایستی در مکان های آفتابگیر کپیچ گلیسین گیاهی است که تقریبا به نور زینور

 .شود

  :کود دهی قبل از زمان گلدهی برای پدیدار شدن گل های زیبا ضروری است.در بهار و کوددهی

 .تابستان ) در هر دو موعد گلدهی ( کود دهی انجام می شود

  :در فصول بهار و تابستان.  گلدهی  

 

 فالورباکس قابل استفاده 

 T 03 Dتا   T 55 Dکس های پشت بند دار به کد فالوربا

 



 

 

 

 درختچه ها-2-3

 نام علمی  کنف نیوزلندی (Phormium tenax.) 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :مقدار ا بدر زمستان  .بهتر است آبیاری خوبی داشته باشد ولی باید مراقب پوسیدگی ریشه بود آب

 . بسیار مقاوم به خشکی است.کمی آب آبیاری شود

  :اک قلیایی نیاز دارد مخلوطی مساوی از خاک باغچه و ماسه های درشت و تورب خاک به خخاک

 .وردآ مطلوبی برای رشد آگاو فراهم می

  :توان تحمل دماهای باال را دارد و میتوان گرما و خشکی  تنها در محیط های آفتابی رشد می کند.نور

 .داری شوددرجه سانتی گراد نگه  3تا  2زمستان باید در  .را تحمل کند

  :گرم در لیتر هر دو هفته یکبار از فروردین تا  0کود مورد نیاز این گیاه را می توان به میزان کوددهی

 .مهر ماه مورد مصرف قرار داد

 فالورباکس قابل استفاده 

 T 12 Dیا  T 10 Dجعبه درختی چوب پالست یا ترکیبی به کد 

 قاب های چوب پالست جعبه درختی

 



 

 

 

 نام  ماهونیا ( علمیMahonia repens.) 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :هر چند در برابر خشکی تا حدودی مقاوم است اما در برابر کم آبی طوالنی مدت دوام نمی    آب

 آورند بنابراین در تابستان باید به صورت منظم آبیاری شوند.

  :خاک باغچه معمولی و خوب زهکشی شده را می پسندد.خاک 

  :یه. در آفتاب کامل رشد خیلی بهتری خواهد داشت.آفتاب کامل و نیم سانور 

  :سالی یکبار در اوایل بهار غذای کامل گیاهی داده شود.کوددهی 

  :سانتی  2۵-5.3گلهای زرد لیمویی معطر آن در اواخر زمستان بر روی خوشه هایی بطول   گلدهی

ه و بعد به رنگ آبی تیر متر ظاهر میشود. میوه های آن شبیه خوشه انگور است که در ابتدا سبز است

 .در می آید

 

 فالورباکس قابل استفاده 

 T 12 Dیا  T 10 Dجعبه درختی چوب پالست یا ترکیبی به کد 

 قاب های چوب پالست جعبه درختی

 

 



 

 

 

  ناندینا (نام علمی Nandina domestica.) 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

  :کم آبی طوالنی مدت دوام نمی  هر چند در برابر خشکی تا حدودی مقاوم است اما در برابر  آب

 آورند بنابراین در تابستان باید به صورت منظم آبیاری شوند.

  :خاک باغچه معمولی و خوب زهکشی شده را می پسندد.خاک 

  :آفتاب کامل و نیم سایه. در آفتاب کامل رشد خیلی بهتری خواهد داشت.نور 

  :ده شود.سالی یکبار در اوایل بهار غذای کامل گیاهی داکوددهی 

 :سانتی متر  2۵-5.3گلهای زرد لیمویی معطر آن در اواخر زمستان بر روی خوشه هایی بطول  گلدهی

ظاهر میشود. میوه های آن شبیه خوشه انگور است که در ابتدا سبز است و بعد به رنگ آبی تیره در 

 .می آید

 

 فالورباکس قابل استفاده 

 T 12 Dیا  T 10 Dجعبه درختی چوب پالست یا ترکیبی به کد 

 قاب های چوب پالست جعبه درختی

 



 

 

 

 یوکا  (نام علمی Yucca guatemalensis.) 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

  :هر چند در برابر خشکی تا حدودی مقاوم است اما در برابر کم آبی طوالنی مدت دوام نمی   آب

 آورند بنابراین در تابستان باید به صورت منظم آبیاری شوند.

  :عمولی و خوب زهکشی شده را می پسندد.خاک باغچه مخاک 

  :آفتاب کامل. در آفتاب کامل رشد خیلی بهتری خواهد داشت. طیف دمایی گسترده ای را تحمل نور

 می کند.

  :سالی یکبار در اوایل بهار غذای کامل گیاهی داده شود.کوددهی 

 :پس از چند سال که از عمر آن گذشت در تابستان گل می دهد. گلدهی 

 

 اکس قابل استفادهفالورب 

 T 12 Dیا  T 10 Dجعبه درختی چوب پالست یا ترکیبی به کد 

 قاب های چوب پالست جعبه درختی

 

 



 

 

 

 پالم  (نام علمی Washangtonia robusta.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

  :اک خبه طور مرتب و نه چندان زیاد نیاز به آبیاری دارند. بسته به دمای محیط نباید اجازه داد   آب

 .خشک شود خیلی

  :خاک مطلوب این گیاه مخلوط یک قسمت خاک برگ + یک قسمت تورب )یکی از انواع پیت( خاک

 .است

  :آفتاب کامل. در آفتاب کامل رشد خیلی بهتری خواهد داشت. طیف دمایی گسترده ای را تحمل نور

 می کند.

  :سالی یکبار در اوایل بهار غذای کامل گیاهی داده شود.کوددهی 

 

 کس قابل استفادهفالوربا 

 T 12 Dیا  T 10 Dجعبه درختی چوب پالست یا ترکیبی به کد 

 قاب های چوب پالست جعبه درختی

 



 

 

 

 نام علمی  الیگانوس (Eleagnus pungens.) 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

  :این گیاه به آبیاری کم نیازمند است و در برابر کم آب مقاوم است  آب . 

  :د. بهتر است خاک قلیایی باشد.احتی رشد میکناین گیاه در اکثر خاکها به رخاک 

  :اسب این گیاه من. کند این گیاه در سایه کامل، نیم سایه، بدون سایه به راحتی رشد می. آفتابینور

 ت.درجه، دمایی مناسب اس 12تا  ۵مناطق معتدل میباشد و دمای بین 

  :در فصل بهار بهتر است کوددهی انجام شودکوددهی. 

  :ا پاییز فصل شکوفایی گلهد. ین گیاه به رنگهای زرد و یا سفید میباشند و معطر هستنگلهای اگلدهی

 د.باش می

 

 فالورباکس قابل استفاده 

 T 12 Dیا  T 10 Dجعبه درختی چوب پالست یا ترکیبی به کد 

 قاب های چوب پالست جعبه درختی

 

 



 

 

 

  زرشک زینتی (نام علمی Berberis thunbergii.) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 نیازها

  :با اینکه این گیاه در برابر خشکی مقاوم است، آبیاری منظم تابستانه آنها را پر جاذبه می سازد.  آب  

  :د. ولی بهترین رشد را در خاکی غنی شده از مواد کن این گیاه در اکثر خاکها به راحتی رشد میخاک

 آلی دارد.

  :اسب این گیاه من. کند ه راحتی رشد میاین گیاه در سایه کامل، نیم سایه، بدون سایه ب. آفتابینور

 ت.درجه، دمایی مناسب اس 12تا  ۵مناطق معتدل میباشد و دمای بین 

  :سالی دو بار در اوایل بهار و اواسط تابستان از غذای کامل گیاهی استفاده شود.کوددهی 

  :ند.برخوردار نیستدر بهار ظاهر می شوند اما از زیبایی چندانی گلهای این گیاه به رنگهای زرد گلدهی 

 

 فالورباکس قابل استفاده 

 T 12 Dیا  T 10 Dجعبه درختی چوب پالست یا ترکیبی به کد 

 قاب های چوب پالست جعبه درختی

 



 

 

 

 نام علمی  لگستروم (Ligusrtrum Sp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :است اما آبیاری منظم به رشد آن کمک خواهد کرد. هر چند در برابر خشکی تا حدودی مقاوم   آب

  در برابر کم آبی طوالنی مدت دوام نمی آورند.

  :خاک معمولی باغچه.خاک 

  :به آفتاب کامل احتیاج دارد.نور 

  :کوددهی خاصی احتیاج ندارد. مقداری ورمی کمپوست می تواند به آن کمک کند.کوددهی 

 

 فالورباکس قابل استفاده 

 T 12 Dیا  T 10 Dجعبه درختی چوب پالست یا ترکیبی به کد 

 قاب های چوب پالست جعبه درختی

 



 

 

 

 نام علمی  انواع شمشاد (Buxus Sp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :آبیاری شمشاد باید بطور منظم انجام شود و خاک گیاه بهتر است قبل از آبیاری مجدد مرطوب   آب

 .باشد

  :نوع خاک شمشاد مطلوب میباشد این گیاه در هر  خاک باغچه با کمی ماسه برای رشد و نموخاک

 د.و خاک قلیایی را ترجیح می ده بازهکش خوب رشد می کند

  :است. گراد سانتی درجه -۵ آن تحمل قابل دمای حداقل و  به مکان آفتابی یا نیمه سایه نیاز داردنور 

  :غذای کامل گیاهی را در ابتدای بهار و در اواسط تابستان می توان به کار برد.کوددهی 

  :مشادها فصل بهار است اما گلهایشان ظاهر قابل توجهی ندارند.دوره گلدهی ش  گلدهی 

 فالورباکس قابل استفاده 

 T 12 Dیا  T 10 Dجعبه درختی چوب پالست یا ترکیبی به کد 

 قاب های چوب پالست جعبه درختی

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03 فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 



 

 

 

  نام علمی ژاپنیکا (Buxux Japonica) 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :یاه بهتر است قبل از آبیاری مجدد مرطوب آبیاری شمشاد باید بطور منظم انجام شود و خاک گ  آب

 .باشد

  :شمشاد مطلوب میباشد این گیاه در هر نوع خاک  خاک باغچه با کمی ماسه برای رشد و نموخاک

 د.و خاک قلیایی را ترجیح می ده بازهکش خوب رشد می کند

  :است. گراد سانتی هدرج -۵ آن تحمل قابل دمای حداقل و  به مکان آفتابی یا نیمه سایه نیاز داردنور 

  :غذای کامل گیاهی را در ابتدای بهار و در اواسط تابستان می توان به کار برد.کوددهی 

  :دوره گلدهی شمشادها فصل بهار است اما گلهایشان ظاهر قابل توجهی ندارند.  گلدهی 

 فالورباکس قابل استفاده 

 T 12 Dیا  T 10 Dجعبه درختی چوب پالست یا ترکیبی به کد 

 اب های چوب پالست جعبه درختیق

 T03Dکد  ۵3*03*03فالورباکس چوب پالست سینی دار 

 T22Dکد  33*233*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T21Dکد  33*33*03فالورباکس چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سینی 

 T11Dکد  33*33*03ی فالورباکس ایستاده چوب پالست یا ترکیبی شاسی دار با سین

 

 



 

 

 

 

  نام علمی مورد (Myrtus communis.) 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :بوته های تازه کاشته شده آبیاری منظم احتیاج دارند اما بوته های جا افتاده دوره طوالنی بی   آب

 آب را به خوبی تحمل می کنند.

  :هکشی شده خاک مناسب برای رشد این گیاه خاک ماسه ای،شنی،لومی مرطوب و خوب زخاک

 ت. اس

  :این گیاه برای داشتن گلدهی خوب د. این گیاه به آفتاب کامل نیاز دارد و در سایه رشد نمی کننور

 .باید یک تابستان گرم را سپری کرده باشد

  :به کود دهی خاصی احتیاج ندارد. کوددهی 

 :در فصول بهار و تابستان. گلدهی 

 

 فالورباکس قابل استفاده 

 T 12 Dیا  T 10 Dست یا ترکیبی به کد جعبه درختی چوب پال

 قاب های چوب پالست جعبه درختی

 

 



 

 

 

 نام علمی  پیروکانتا (Pyracantha coccinea.) 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :بوته های تازه کاشته شده آبیاری منظم احتیاج دارند اما بوته های جا افتاده دوره طوالنی بی   آب

یا سه هفته یکبار آبیاری سنگین انجام شود، رشد خوبی اگر هر دو  آب را به خوبی تحمل می کنند.

 خواهند داشت.

  :ت اما در خاک و خوب زهکشی شده اس غنی از مواد آلیخاک مناسب برای رشد این گیاه خاک خاک

 های فقیر هم کامال خوب رشد می کند.

  :به باد تحمل نشان می دهد.این گیاه به آفتاب کامل نیاز دارد و نور 

  :کود دهی خاصی احتیاج ندارد اما در بهار می توان کود یا غذای کامل گیاهی را در زمین  بهکوددهی

 به کار برد.

 :در اواخر بهار گل می دهد. میوه های آلبالویی آن که در پاییز و زمستان بر آن خودنمایی می  گلدهی

 کنند از انگیزه های اصلی کاشت این درختچه محسوب می شود.

 ستفادهفالورباکس قابل ا 

 T 12 Dیا  T 10 Dجعبه درختی چوب پالست یا ترکیبی به کد 

 قاب های چوب پالست جعبه درختی

 



 

 

 

  نام علمی یاس هلندی (Syringa reticulata.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :هفته ای یکبار سیرآب شدن احتیاجات این گیاه را برطرف می سازد.  آب 

  :غنی از مواد آلی باغچه، ماسه شسته شده و خاکاز  ترکیبیخاک مناسب برای رشد این گیاه خاک 

 ت.و خوب زهکشی شده اس

  :در محیط های آفتاب کامل و نیم سایه به خوبی رشد می کند. مقاومت خوبی به سرما نشان می نور

 دهد.

  :یک بار در بهار به منظور گلدهی از کود کرستالون صورتی و در تابستان بعد از پایان گلدهی کوددهی

 ر از کود کریستالون سبز استفاده نمایید.با 1

 :در اواخر بهار گل می دهد. میوه های آلبالویی آن که در پاییز و زمستان بر آن خودنمایی می  گلدهی

 کنند از انگیزه های اصلی کاشت این درختچه محسوب می شود.

 فالورباکس قابل استفاده 

 T 12 Dیا  T 10 Dجعبه درختی چوب پالست یا ترکیبی به کد 

 قاب های چوب پالست جعبه درختی

 



 

 

 

 نام علمی  اسپیره (Spiraea cantoniensi.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :اما بوته های جا افتاده دوره های خشکی را خوب  گیاه نو رسته به آبیاری منظم احتیاج دارد،  آب

طول ماههای گرم  بهترین نتایج از بوته هایی به دست می آید که در تحمل می کنند.با این حال،

 د.عمیقاً آبیاری شده باشن

  :را وقتی خواهد داشت که  دبهترین عملکر اام به انواع زیادی از خاک ها تحمل نشان می دهد،خاک

 د.د آلی کاشته شده باشابا زهکشی خوب و حاوی مو باغچه در خاک

  :ط های نیم سایه نیز رشد د اما در محیرای رشد متراکم و گل دهی عالی به آفتاب کامل نیاز داربنور

 خوبی دارد.

  :د.برای تقویت خاک،پس از پایان گل دهی،در بهار غذای کامل گیاه به کار بریکوددهی 

 :عطر باشند، م گل های گیاه در تابستان ظاهر میشوند و به رنگهای سفید، کرم و صورتی می گلدهی

 د.بخشن بوده و ظاهری زیبا به گیاه می

 

 دهفالورباکس قابل استفا 

 T 12 Dیا  T 10 Dجعبه درختی چوب پالست یا ترکیبی به کد 

 قاب های چوب پالست جعبه درختی

 



 

 

 

 

 نام علمی  ختمی درختی (Hibiscus Syriacus) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازها

 :اما بوته های جا افتاده دوره های خشکی را خوب  گیاه نو رسته به آبیاری منظم احتیاج دارد،  آب

بهترین نتایج از بوته هایی به دست می آید که در طول ماههای گرم  ین حال،با ا تحمل می کنند.

 د.عمیقاً آبیاری شده باشن

  :را وقتی خواهد داشت که  دبهترین عملکر اام به انواع زیادی از خاک ها تحمل نشان می دهد،خاک

 د.د آلی کاشته شده باشابا زهکشی خوب و حاوی مو باغچه در خاک

  :مل احتیاج دارد. هم برای مناطق گرمسیر و هم مناطق سردسیر مناسب است.به آفتاب کانور 

  :د.برای تقویت خاک،پس از پایان گل دهی،در بهار غذای کامل گیاه به کار بریکوددهی 

 :برای مدت طوالنی در تابستان پرگل است.گل های گیاه در تابستان ظاهر میشوند و  گلدهی 

 

 فالورباکس قابل استفاده 

 T 12 Dیا  T 10 Dرختی چوب پالست یا ترکیبی به کد جعبه د

 قاب های چوب پالست جعبه درختی
 

 


