آروكاریا یا كاج مطبق

مشخصات  :اسن علوی كبج هطبق

 ٍ Araucaria excelsaاس خبًَادُ

 Araucariaceaeهی ببضذ .ایي گیبُ بَهی جشیزُ ًَر فَلك درجٌَة كبلذًٍی جذیذ
است .ارتفبع آى  1تب  2هتز ٍ گستزش آى  90-80سبًتیوتز هی ببضذ  .گیبّی است ّویطِ
سبش ٍ دارای بزگ ّبی سَسًی آ رٍكبریب بِ هزٍر  ،ضبخِ ّبی تحتب ًی خَد را اس دست هی
دّذ  .یك ٍاریتِ آى دارای قذ كَتبّی است كِ در گلذاى كبضتِ هی ضَد  .درتببستبى هیتَاى
گلذاى آى را در َّای آساد ٍ ًیوِ سبیِ یعٌی در سبیِ سبیز درختبى قزارداد .رضذ ایي گیبُ
بسیبر بطئی است.
مراقبت :كبج هطبق بِ ىٍر هعوَلی َّ ،ای خٌك  ،خبك ّویطِ خیس ،رطَبت
ًسبی بیي  50تب  90درصذ ٍ خبك كوی اسیذی احتیبج دارد .
كود 2 :گزم در لیتز سَلفبت آهًَیَم ّ ،ز سِ ّفتِ یكببر اس فزٍدیي تب ضْزیَر هبُ،
احتیبجبت غذایی ایي گیبُ را بز آٍردُ هی كٌذ.
خاك :هخلَطی اس دٍ قسوت خبك بزگ ،یك قسوت تَرة ٍ یك قسوت هبسِ
خبك هطلَة آرٍكبریب هی ببضذ.

ازدیاد :ایي گیبُ را ًوی تَاى بِ آسبًی تكثیز كزد ٍلی بب كوی حَصلِ ٍ پیطتكبر
هی تَاًیذ هَفق ضَیذ .كبج هطبق اس طزیق كطت بذر اس اٍاسط بْبر تب اٍایل تببستبى  ،در
دهبی حذٍد  20درجُ سبًتیگزاد تكثیز هی ضَد  .بذرّب را بِ صَرت تك یب پزاكٌذُ در سیٌی
بذر یب ظزٍف كن عوق بب قطز دّبًِ  14سبًتیوتز ،حبٍی كوپَست هخصَظ بذر ٍ قلوِ
بكبریذ .سعی كٌیذ هیشاى رطَبت را تَسط پَضبًذى ظزف بب یك ٍرقِ پالستیكی ضفبف یب
ضیطِ ببال ببزیذ البتِ گبّگبّی پَضص را بز داریذ تب اس یجبد رطَبت بیص اس حذ جلَگیزی
ضَد ٍ یب ایٌكِ فضبی كَچكی را جْت تَْیِ در پَضص ایجبد كٌیذ ٌّ .گبهی كِ بذر ّب
جَاًِ سدًذ ٍ بِ بلٌذی  5تب  7/5سبًتیوتز رسیذًذ ،هی تَاًیذ ًطبءّب را بِ آراهی بیزٍى
آٍردُ ٍ در گلذاًی حبٍی كوپَست گلذاًی بب پبیِ پیت بكبریذ.

