
عی گیاه است که به دلیل شرایط خاصی که دارد، بیشتر در گلخانه ها کشت می  نو رز هلندی گل
شود. رز هلندی به دلیل زیبایی و تنوعی رنگی که دارد، دارای تقاضای زیادی در بازار های داخلی و  

خود را افزایش دهید و هزینه   بین المللی می باشد. می توانید با پرورش آن درآمد گلخانه 
رز هلندی گلی معروف و خوشبو است و کاشت و پرورش آن همواره   .را جبران کنید ساخت گلخانه 

با رعایت قوانین علمی و مهندسی در ساخت گلخانه  در حال افزایش است. تولید گل شاخه بریده 
های مناسب کشت و مدیرت آن با روش های نوین می تواند به یکی از مشاغل سودآور تبدیل 

شود. گل رز در گلخانه بهتر از فضای آزاد رشد پیدا می کند و سه بار در سال گل می دهد. تنها یک 
دهد و می توان آنها را در خاک پرورش داد یا   سال شکوفه 10عدد از این گیاه می تواند برای 

 .استفاده کرد در ادامه ی این مقاله از شرکت نهال رویش، با ما همراه باشید بستر کشت گلخانه از

 

 انواع گل رز گلخانه ای 

رز هلندی جزؤ دسته گلسرخیان به حساب می آید و در اکثر بخش های کره زمین پراکنده است.  
نوع از این گل تابحا شناسایی شده که از مناطق سرد شمالی تا مناطق نیمه گرمسیری پراکنده   150

نه  شده اند. گل رز انواع مختلفی دارد که هر کدام ویژگی های مختلفی دارند. متداول است در گلخا
 .نوع های هیبریدچای و فلوریباندا را پرورش دهند

 گل رز هیبریدچای 
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دارای ساقه های بلند و تک گل درشت در انتهای ساقه می باشد. شکل گل آنها از انواع کم َپر تا  
پرهای مرکز بلند و خیلی پردار متداول است. هیبریدچای ها در رنگ های سفید، صورتی، قرمز، یا  

ندزرد موجود می باش . 

 فلوریباندا 

گل های رز فلوریباندا گل های فراوان تولید کرده که اندازه آنها کوچک بوده و به صورت خوشه ای  
هستند. جوانه های کناری را هرس می کنند تا از گلدهی آنها جلوگیری شود. این رزهای در تمام  

د دارندفصل گل داده و در رنگ های سفید، زرد، نارنجی، صورتی، بنفش و قرمز وجو . 

 

 تفاوت رز ایرانی و رز هلندی 

برای تشخیص رز های ایرانی از رزهای هلندی تنها کافیست به ویژگی های ظاهری آنها توجه کنیم  
 .تا متوجه تفاوت آنها شویم 

اقه ها س   

گل های رز ایرانی معموال خار های زیادی برروی ساقه خود دارند و به نوعی پوشیده از خار هستند.  
در حالی که رزهای هلندی یا روی ساقه ی خود هیچ خاری ندارند، یا اگر هم دارند، بسیار کم می 

 .باشد و به مراتب کمتر از رزهای ایرانی خار دارند



 گل برگ ها 

ل برگ های مخملی و به رنگ قرمز تیره دارند و به همین دلیل )زیبایی آنها( گل های هلندی گ 
طرفداران بیشتری نسبت به گل های رز ایرانی دارند. گل برگ های رز ایرانی معمولی و به رنگ  

 .قرمز روشن هستند

 طول عمر و ماندگاری رز هلندی و رز ایرانی 

ت به رز ایرانی شده است، موضوع ماندگاری  نسب رز هلندی دلیل دیگری که سبب محبوبیت بیشتر 
روز عمر مفید دارند. در حالی که رزهای هلندی   6تا  3و طول عمر آنهااست. رزهای ایرانی تنها بین 

روز دوام بیاورند )البته این موضوع به محیط اطراف گیاه نیز بستگی دارد( 20تا  10می توانند بین  . 

 رنگ بندی رز هلندی و رز ایرانی 

از دو مورد باالیی که گفته شد، در این مورد هم ظاهرًا رزهای هلندی بهتر از رزهای ایرانی به  پس 
رنگ در بازار موجود می باشند و این درحالی است که گل    22نظر می رسند. گل های هلندی در 

در  رنگ مختلف است. در مورد گل های رز ایرانی تنها رنگ قرمز آن   یا   3های ایرانی تنها دارای 
تمام فصول سال در بازار به صورت تازه و شاداب یافت می شود و در فصل های سرد سال به  

خصوص در زمستان، چون کیفیت آنها پایین است، عرضه نمی شوند. به عالوه تنوع و طیف رنگی  
گل های هلندی سبب می شود تا بیشتر برای مجالساتی مانند عروسی یا جشن ها به فروش  

 .برسند

 



 قیمت رز هلندی و رز ایرانی 

حتما تابحال متوجه شدید که برتری های گل هلندی نسبت به گل ایرانی، قطعا سبب تفاوت  
ال مانند روز های والدت ائمه، روز پدر و مادر  قیمت آنها هم خواهد شد. اگر مناسبت های مهم س

مناسبت های ملی و... را که به دلیل مازاد تقاضا، قیمت گل افزایش می یابد را در نظر نگیریم،  
 .این تفاوت ها سبب تمایز گل رز هلندی نسبت به گل رز ایرانی می شود

 تکثیر رز گلخانه ای 

 .از دو روش برای تکثیر و ازدیاد رز گلخانه ای می توان استفاده کرد

 :استفاده از تکنیک استرینگ

را به عنوان پایه قرار  دهند آن شود که یک برگ را به یک چوب نرم پیوند میبه تکنیکی گفته می 
می  دارندکه گیاه ریشه بزند آن چوب را پابرجا نگه میدهند. تا زمانی . 

تکنیک کش بافت استفاده از : 

کارند مقرون به صرفه نیست.  استفاده از این روش گران قیمت برای بیشتر افرادی که رز هلندی می
شوددر این روش قطر شاخه اصلی کم بوده و شاخه قد کوتاه می . 

 قلمه و پیوند 

نان تهیه  تکثیر گل رز از طریق پیوند و قلمه نیز امکان پذیر می باشد. گیاهان مادری که قلمه از آ
می شود، باید در محیطی مناسب پرورش داده شده باشند. پس از بالغ شدن شاخه ها و رسیدن  
اندازه برگ ها به بزرگترین اندازه ممکن، می توانید قلمه را از گیاه تهیه کنید. گیاهان مادری دائما  

نموددر طول سال رشد می کنند و می توانید در هر زمان از سال از آنها قلمه تهیه  . 



 

نه مناسب برای پرورش رز هلندی گلخا   

افراد به دو صورت برای مشخصات گلخانه خود تصمیم می گیرند. یا اول گلخانه خود را بدون  
توجه به محصولی که قرار است پرورش دهند می سازند و بعد نسبت به امکانات و فضایی که  

ند و سپس متناسب دارند تصمیم به کشت می گیرند، یا از قبل تصمیم به کشت محصولی می گیر 
 .با شرایط مورد نیاز محصول، گلخانه خود را می سازند. درباره انواع گلخانه  بخوانید

می باشد. ارتفاع سازه   6و   5برای کشت رز گلخانه ای، به گلخانه ای با اسکلت گالوانیزه و با لوله 
متر افزایش یابد،   8متر باشد مناسب می باشد. در برخی مناطق اگر ارتفاع تا  9تا  5.5اگر بین 

امکان افزایش تهویه و میزان کربن دی اکسید فراهم می شود که در کیفیت بهتر محصول مؤثر  
است. هرچه فضای بیشتری از گلخانه را برای کشت رز اختصاص دهید، فتوسنتز بهتر انجام می  

 .شود

 تجهیزات مورد نیاز برای رز هلندی 

فته برای پرورش گل رز گلخانه ای اختصاص دهید،  اگر دوست دارید گلخانه ای مجهز و پیشر 
 .پیشنهاد می شود تجهیزات زیر را تهیه کنید

 سیستم های سرمایش و گرمایش گلخانه  •
 سیستم تهویه مناسب •

 بستر کشت گلخانه مناسب •



 سیستم کنترل اقلیم  •
 پرده انرژی سیوینگ )ذخیره انرژی(  •

 سیستم فوگر )مه پاش( •
 سیستم تغذیه و آبیاری  •

و سورتینگ )دسته بندی( سردخانه •  

 خاک 

درصد مواد آلی می باشد،  10خاک های شنی رسی، لومی و یا خاکی که کمی رسی بوده، و دارای 
برای رشد گل رز هلندی مناسب است. خاک شنی برای رز هلندی مناسب نمی باشد و همچنین  

پیدا کنند نباید در خاک های آهکی رشد . 

PH 

PH  هم باشد 7.5تا  5.5و می تواند بین بازه  است 6.5مناسب این گل حدود . 

 میزان شوری 

EC مناسب برای سیستم کشت خاکی 8.1 است، اما میزان EC آن در سیستم کشت هیدروپونیک 
است 7بسته  . 

 آبیاری و رطوبت 

برای اینکه به خوبی رشد کند، به رطوبت کافی نیاز دارد. این میزان رطوبت در شرایط ایده آل، در  
درصد باشد. می توانید رطوبت را توسط رطوبت سنج اندازه بگیرید 60و در شب باید  50روز باید  . 

 دما 

. در شب نیز اگر  درجه سانتی گراد باشد 28تا  20دمای مناسب گیاه برای رشد در روز می تواند بین  
درجه سانتی گراد باشد، برای گیاه مناسب است 16دما حدود  . 

 نور 

رز هلندی گلخانه ای به نور با شدت های باال احتیاج دارد. به علت عبور حداکثری نور از شیشه،  
بهترین پوشش گلخانه  برای این گیاه، پوشش شیشه می باشد. حداقل روزی  6 ساعت باید نور به  

تا به خوبی رشد کندگیاه برسد  . 
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 تغذیه 

نباید در زمان کاشت گیاه به آن کود دهید. در گلخانه ها معموال کود به صورت محصول در آب در 
اختیار گیاه قرار می گیرد.عناصر آهن، ازت، پتاسیم و منیزیم به طور منظم به محلول کودی اضافه  

صورت دوره ای به محلول کودی  می شوند و عناصر ریز مغذی مانند منگنز، مولیبدن و مس به 
 .اضافه می شود

 هرس و تربیت 

به طور معمول از روش بندیگ برای هرس رز گلخانه ای استفاده می کنند که از لحاظ فیزیولوژیکی  
درصدی   20برای رز بسیار مفید است و باعث تولید گل دهنده و بزرگتر می شود و باعث بهبود 

ه حذف می شود و غنچه گیری صورت می گیردعملکرد گیاه می شود. در بندینگ شاخ . 

هرس ساالنهی رز هلندی گلخانه ای در اوایل، اواسط و اوخر بهار، اوایل و اواسط تابستان و اواسط  
 .تابستان انجام می شود

 ویدیویی از گلخانه رز هلندی 

شن کنید و  اگر مایلید این اطالعات را به صورت تصویری ببینید، می توانید فیلتر شکن خود را رو
 نگاه کنید youtubeویدیو زیر را از 

 

http://youtube.com/

