
 
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 جوانه هرس      موضوع

 بکاره بشقاب تو رو درختی بتونه بنسایکار یه میشه باعث که روشی تمام و سای بن کار اصل

 هستش هرس

 میچرخه گیاه ژنتیکی تغییرات رو سای بن پرورش میکنند فکر که ای عده برخالف

 میرسه نتیجه به هرس با پرورش سبک این

 ببینه خودش کار از رو ممکن تاثیر بهترین تا بده انجام گیاهی گونه چه روی رو هرسی نوع چه زمانی چه که بگیره یاد باید سایکار بن یه و

 داریم هرس نوع چهار ما کلی بطور

 جوانه هرس             بهار

 برگ هرس       تابستان

 شاخه هرس        پاییز

 ریشه هرس      زمستان

 باشه داشته وجود استثنایی اینکه مگر هستش شکل یک به معموال گیاهان تمامی مورد در جوانه هرس اطول

 باشه بنسایکار نظر مد مهم مساله یه جوانه هرس تو باید اما

 برگ سوزنی یا هستش کننده خزان گیاه ایا که

 سهر فرعی های شاخه برای فاصله بال میشن ایجاد اصلی های شاخه که تنه از بعد که هستش شکل این به جوانه هرس برای روش درست

 بشه اعمال جوانه

 یا چتر گستردگی و کمتر بندها بیت فاصله روش این با برسونه نظر مورد فرم به جوانه عرس با رو خودش فرعی های شاخه سایکار بن و

 میشه بیشتر گیاه سبزینه

 هستش مناسب نور میکنه بسزایی کمک امر این به که ای دیگه مهم مساله ولی

 سایکار بن و بشه شکل بد فرمی باعث نهابت در که نکند رشد علفی بصورت ها شاخه یا و نشه زیاد بندها فاصله محیط نوری کم بعلت یعنی

 کنه طی رو چیز همه اول از باشه مجبور



 
 هیچ هرس این تو بشه انجام قیچی با کار این نیست نیازی و میشه حذف انتهایی جوانه برگ چند رشد با که هستش شکل این بع جوونه هرس

 نداره کارایی دست انگشتان اندازه به ابزاری

 کرده استفاده قیچی از نباید اصال که برگها سوزنی جوانه هرس مورد در مخصوصا

 هستش دلیل این به نکردم مشخص رو مانده باقی برگهای تعداد و بمونه باید برگ چند گفتم اینکه

 

 داره رو خودش ویژه اخالقیه خصوصیت گیاهی گونه هر

 کنه برداری. الگ خودش سای بن طبیعی گونه از و کنه مراجعه طبیعت به باید میورزه عشق خودش کار به که بنسایکاری که اینجاست

 قراره چه از جریان میکنم مشخص براتون مثال بایه

 که تعداد هر به بقیه و بمونه شاخه روی برگ چهار که هستش شکل این به اش جوانه هرس میکنیم کار روش همزمان داریم ما همه که اناری

 بشه حذف هست

 ان در نگهداریم برگ دو ما گر یعنی میشه شکوفه صاحب برگ چهار از بعد طبیعی بطور انار که هست دلیل این به برگ 4 نگهداشتن علت

 شد خواهد کمتر ما های شکوغه تعداد نگهداریم برگ 6 اگر و داشت نخواهیم شکوفه سال

 بره دهی کیوه سمت به یا بشنه گل به گیاه تا بمونه برگ چند تا بشه دقت خیلی موضوع این به باید گلدار فقط یا مثمر های گونه مورد در

 هستش امر همین کنند استفاد خودشون منطقه بوی های گونه از که میدیم پیشنهاد دوستان به ما که دالیلی از یکی

 کنه اعمال رو فرم ترین درست و بهترین میتونه خودش سای بن طبیعی الگوی به مراجعه با بنسایکار

 شد خواهد رفع سایکار بن مشکالت از بسیاری گونه ان رفتارهای داشتن نظر زیر و طبیعی های گونه دیدن با پس

 شد خواهد اسان سایکار بن برای امر این شکوفه تشکیل جای و برگها تعداد شمردن با یعنی

 میباشد متفاوت ها کند خزان با جوانه هرس سیستم چون باشن داشته دقت دوستان خیلی باید برگه سوزنی مورد در اما

 جدید های جوانه بصورت یا میشود گفته شکوفه اصطالح به که میباشند شمعک بصورت یا تازه های جوانه برگ سوزنی یک رویشی رشد هنگام

 میباشد ها سرو برای ها جوانه و کاجها برای شمعکها این میباشد قدیمی برگهای از تر روشن که

 قسمتهای کردت پر به تحریک را گیاه که میباشد انتهایی های جوانه برداشت با فقط میگیرد انجام سای بن فرم به توجه با که ها جوانه حذف

 میکند خود دیگر

 میباشد متفاوت کمی شرایط کاجها مورد در اما



 
 جدا مادری پایه از خودش انتهای از شمعک که شکل این به کند جدا دست با را شمعک از نیمی است موظف سایکار بن شمعک تولید از بعد

 شود

 میشود گیاه سوزنهای انتهای سوختگی باعث عمل این که شود کوتاه قیچی با یا شود نصف نباید شمعک این

 ختم باالیی های شاخه به و شود شروع پایینی های شاخه از و زمان مرور به بله شود اعمال دفعه یک نباید جوانه هرس این کاجها مورد در و

 شود

 میکنه ایجاد سای بن در رو زیبایی و رشد و فرم ساکار بن یک عشق و  حوصله و صبر دارم تقاضا انتا در هم باز دوستان

 ببرید رو لذت نهایت خودتون کار از و ببرید پیش و کار صبر با پس

 توجهتون از ممنون


