
 

 

 نعرفی گیاى ٍ نحَى کاشت گل شايپسند

 :نعرفی گل شايپسند

از  Lantana camara  ٍ نام علهی Lantana, yellow sage, wild sage شايپسند با نام انگلیسی
آنریکا ٍ آفریقاست.  ، درختی گلدار ٍ يهیشٌ سبز، بَنی نناطق گرنسیر Verbenaceae خانَادى

رنگ جدا از يو، زرد،  نارنجی ٍ یا دٍ -این گیاى دارای گل آذین چتری با گلًایی بٌ رنگًای قرنز
گلًا يهزنان با افزایش سن است بٌ گَنٌ ای کٌ گلًا در  است. ٍیژگی بارز این گیاى، تغییر رنگ

ٍ بعد قرنز رنگ نی شَند. گلديی این گیاى در نناطق گرنسیر، در تهام طَل  ابتدا زرد، بعد نارنجی
دار ٍ بر رٍی  ساقٌ يای آن خار ٍ در سایر نناطق، بستٌ بٌ دنا، در تابستان صَرت نی گیرد. سال

الیٌ کرک نانند، کايش سطح  برگًایش یک الیٌ کرک قرار دارد کٌ بنظر نی رسد علت ٍجَد این
گرنسیر کشت نی شَد. حالت برگًا تخو  تبخیر ٍ تعرق است چَن این گیاى بیشتر در نناطق

 .نرغی شکل است

 :تکثیر

 :دٍ رٍش برای تکثیر این گیاى ٍجَد دارد

داشتن پَستٌ  کشت با بذر: این رٍش کهتر صَرت نی گیرد زیرا بذر این گیاى بٌ دلیل .1
تیهاريایی بر رٍی  ضخیو، جَانٌ زنی کهی خَايد داشت بٌ يهین دلیل، قبل از کشت باید

نی خیسانیو بذريا را در آب ٍلرم  آن اعهال گردد. بٌ این صَرت کٌ چند رٍز قبل از کاشت،
پس نی تَانند جَانٌ بزنند بنابراین سریع در  بذريایی کٌ ٍرم کرد یعنی آب جذب کردى اند

دٍبارى در آب ٍلرم نی خیسانیو ٍ يهین رٍیٌ تکرار نی  زنین نی کاریو. بذريای ناندى را
 .جذب نکرد، نهی تَانند جَانٌ بزنند شَد. بذريایی کٌ آب

قلهٌ زدن: عهل قلهٌ زنی با استفادى از شاخٌ يای جَان در طَل سال بٌ جز در زنستان،  .2
 .انجام نی گیرد

 

 :نحَى کاشت بذر

 :  سادى ترین ترکیب خاک نناسب برای کاشت بذر اکثر گلًای فصلی ٍ زینتی

درصد این نَارد با يو خَب ترکیب  2۶کَد حیَانی  –درصد  2۶ناسٌ  –درصد  ۰۶خاک باغچٌ 
 .شَد

این ترکیب خاک  اگر قصد کاشت زیاد ٍ تَلید این گل را دارید بًتر است در زنین یک کرت با
سطح خاک را خَب آب بديید  آنادى کنید ، سطح خاک را خَب صاف کنید قبل از پاشیدن بذريا



 

 

آن حدٍد نیو سانت کَد دانی کانال  ٍ بعد بذريا را رٍی خاک بپاشید سپس بًتر است رٍی
 .آب بديید پَسیدى سرند شدى بریزید ٍ نجدد با آبپاش

نقدار چندتا گلدان نیخَايید  ًیٌ کردید ٍ برای باغچٌ خَد ٍ یا بٌانا اگر نقدار کهی از این بذر را ت
 .پرٍرش بديید از این رٍش زیر استفادى کنید

 .در این رٍش خزانٌ شها باید کَچک باشد

 .ابتدا یک سبد پالستیکی نیَى یا گلدانی با ديانٌ بزرگ ٍلی عهق کو تًیٌ کنید

را خَب آب بديید تا  آن گفتٌ شد پر کنید ٍ خاکگلدان ٍ یا سبد را از خاکی کٌ در باال ترکیب 
بپاشید سپس حدٍد نیو سانت رٍی  خاک نشست خَد را بکند. حاال بذريا را رٍی سطح خاک

 .ٍ نجدد بٌ آرانی با آبپاش آب بديید بذريا کَد دانی کانال پَسیدى سرند شدى بریزید

نهایید ٍ اگرم ير دٍ اینًا  استفادىاگر کَد دانی در دسترس شها نبَد نیتَانید از ٍرنی کَنپَست 
رٍی بذريا استفادى نهائید ) انا بًتر است  در دسترس نبَد از يهان خاکی کٌ ترکیب کردین برای

جَانٌ يا بٌ خَبی رشد کردى ٍ قَی شَند( حتها کَد دانی ای کٌ  از کَد دانی استفادى کنید تا
 ى باشد. بٌ يیچ عنَان از کَد دانی تازىچند سالٌ ،کًنٌ،پَسیدى،خشک ٍ سرند شد استفادى نیکند
 .استفادى نکنید

سانت رسیدند آنًا را از خزانٌ در آٍردى ٍ در  ۸تا  ۵بعداز اینکٌ جَانٌ يای گیاى نَرد نظر بٌ حدٍد 
 .جای اصلی بکارید

برخی يا بذر را رٍی نحلی کٌ نَرد نظرشان يست نیپاشند تا يهان جا سبز بشَد انا این رٍش 
پاشی بذريا ناننظو رٍی زنین نیافتند ٍ ٍقتی سبز  دلیلش این است کٌ زنان بذر درست نیست

است کنار يو سبز بشن انا زنانی کٌ بذريارٍ درٍن خزانٌ بکارید بعد  نیشَند خیلی از آنًا نهکن
 بٌ صَرت ننظو بَتٌ يای این گل را بٌ ير طریقی ٍ بٌ ير فاصلٌ ای کٌ نیخَايید نیتَانید

 .بکارید

يیچ ٍقت اقدام بٌ نگًداری گل ٍ گیايان بیرٍنی در ننزل  : ن نکتٌ يو حتها تَجٌ شَدبٌ ای
نَر ٍ تًَیٌ يَای کافی برای رشد گیايان ٍ درختان بیرٍنی ٍجَد ندارد  نکنید چَن درٍن ننزل

ندارید ٍ  کاشت بذر يو نهکن است با نشکل نَاجٌ شَد در کل اگر نکانی برای کاشت بذر حتی
رٍی پنجرى جنَبی بگذارید تا  کٌ در ننزل این کار را بکنید بًتر است گلدان خزانٌ را نجبَر يستید

گیايانی کٌ بیرٍنی يستند آنًا را بٌ بیرٍن از  نَر کافی بٌ آن برسد ٍ حتها پس از سبز شدن بذر
 ( بیرٍن انتقال نديید ساقٌ يا دراز شدى ٍ کو کو از بین نیرٍد خانٌ انتقال بديید اگر ) بٌ

 

 



 

 

 :آبیاری

آبیاری ننظو انجام  این گیاى بٌ خشکی نقاٍنت دارد ٍلی باید در اٍایل رشد کٌ گیاى جَان است،
یاری ننظو، تحهل کند ٍلی آب شَد. باید تَجٌ داشت کٌ درست است کٌ نی تَاند خشکی را

گرم باشد، باید گايگايی آبیاری عهیق  باعث افزایش گلديی ٍ کیفیت گلًا نی شَد. اگر يَا
 .انجام شَد

 :خاک

شايپسند بٌ خاک حساسیت ندارد فقط باید زيکش خاک نناسب باشد. رطَبت زیاد خاک باعث 
 .پَسیدگی ریشٌ نی شَد

 :دنا

اتفاق بیافتد، گلديی  ر يَای گرم يهراى با خشکیاین گیاى، گرنا رابٌ خَبی تحهل نی کند انا اگ
يَاد سرد شَد، گلديی کايش یافتٌ ٍ  از طرفی بٌ سرنا زیاد نقاٍنت ندارد ٍ ٍقتی  کو نی شَد.

ناگًانی رخ ديد، برگًا سیاى شدى ٍ گلًا قًَى ای شدى ٍ نی  برگًا زرد نی شَند حال اگر سرنا،
 نی نیرد ٍلی طَقٌ زندى نی ناند ٍ با گرم شدن يَا بٌ صفر برسد، بخش يَایی ریزد ٍ ٍقتی دنا

 .دٍبارى رشد را از سر نی گیرد

 :نَر

این گیاى بٌ نَر نستقیو نیاز دارد ٍ اگر نَر کو شَد بخصَص اگر با خشکی يهراى باشد، گلديی 
 .کايش یافتٌ ٍ رنگ برگًا بی رنگ نی شَد

 :نراقبتًا

 .باید تَجٌ داشت کٌ نیَى این گیاى سهی است  –

در زنان کار با این گیاى، حتها باید دستکش استفادى نهَد، چَن شیرى گیاى برای پَست   –
 .حساسیت زاست

 .بًتر است یک الیٌ خاک برگ ضخیو در پای ساقٌ قرار گیرد تا تبخیر از سطح خاک کهتر شَد  –

 .باشد زیرا قلهٌ نی پَسد در کشت با قلهٌ، نباید آبیاری زیاد  –

 


