كامه دورآ

مشخصات :اسِ عَْی ایٔ ىیاٙ

 ، Chamaedorea elegansاس خإ٘ادٙ

ّ palmaceaeی باشذ  .ایٔ جٖس دارای ىٕ٘ٛ ٚای چٖذی است مْٛ ٚيی ب ٚعٖ٘آ
ىیاٛآ آپارتْآ استفادّ ٙی شٕ٘ذ  .ب ٚط٘ر مَی شیبی ٚدرخت خزّا ٛستٖذ ٗ إذاسٛ ٙای إٓآ
ىٕ٘اى٘ٓ ّی باشٖذ .ماّٚدٗرآ دارای یل ساق ٚاست م ٚدر إتٜای آٓ خ٘ش ٚای اس بزه ٛا
قزار ّی ىیزٕذ .ىٕ٘ elegans ٚارتفاعی مِ تز اس یل ّتز دارد ٗ دارای بزىٜای خْیذٙ
بسیار سیبایی است  .بزىچٛ ٚای آٓ تقزیبا ّستطیَی شنٌ ّی باشذ ىٌ ٛا ب ٚص٘رت پیاسچٚ
ٛایی سرد رٕو م٘چل ب٘د ٙم ٚبز رٗی دّيٌ ٛای باریل قزار ّی ىیزٕذ.
مراقبت :ماّٚدٗآ بٕ٘ ٚر ّت٘سط ،ىزّای ّعٍْ٘ی ،خاك ْٛیش ٚخیس ،رط٘بت
ٕسبی بیٔ  50تا  70درصذ ٗ خاك قَیایی احتیاج دارد.
كود :م٘د ّ٘رد ٕیاس ایٔ ىیا ٙرا ّیت٘آ بّ ٚیشآ  2ىزُ در ٍیتزٛ ،ز ٛفت ٚیل بار اس
فزٗردیٔ تا ّٜز ّاّ٘ ٙرد استفاد ٙقزار داد.

خاک :خاك جٖيٌ یعٖی ْٛآ خاك ّ٘٘ٛسی بزای رشذ ىیا ٙماّ ٚدٗرآ ّٖاسب
است.
ازدیاد :بزای تنثیز ایٔ ىیا ،ٙبایذ بت٘إیذ شزایط ّٖاسبی را بزای ج٘إ ٚسدٓ بذرٛا،
بٗ ٚج٘د آٗریذ  .بذرٛا را در سیٖی بذر م ٚحاٗی مْپ٘ست ّخص٘ص قَْ ٗ ٚبذر با پایٚ
پیت ّی باشذ ،بنار یذ ٗ در دستيا ٙىزّاسایی تنثیز ،قزاردٛیذ یا ایٖن ٚدّای ّحیط را حذٗد
 21درج ٚسإتیيزاد ٗ یا حتی باالتز دّا یعٖی  24درج ٚسإتیيزاد ب ٚط٘ر ثابت ٕيا ٙداریذ .
ب ٚط٘ر مَی درصذ بذرٛایی م ٚج٘إّ ٚی سٕٖذ ٕسبتا پاییٔ است  .بذرٛای ایٔ ىیا ٙرا بایذ اس
اٗاسط بٜار تا اٗایٌ تابستآ ماشت ٗ ٚدر سای ٚرٗشٔ ٕيٜذاری ْٕ٘د .بسیار ّ ِٜاست مٚ
ج٘إٛ ٚا را ب ٚط٘ر ّٖظِ مٖتزً مٖیذ تا فساد قارچی بٗ ٚج٘د ٕیاّذ ٙباشذ  .سیزا ّْنٔ است
قسْتٜای پاییٔ ساق ٚت٘سط قارچٜا صذّ ٚببیٖذ  .سّإی مٕ ٚشاءٛا ب ٚطً٘

 5سإتیْتز

رسیذٕذ  ،إٜٓا را بیزٗٓ آٗرد ٗ ٙدر ىَذآ دیيزی بناریذ ٗ دقت مٖیذ ،آبیاری بیش اس إذاسٙ
ص٘رت ٕيیزد.

