فیكوس بنجامین

مشخصات  :اسن علوی ایي گیاُ

 ، Ficus benjaminaاص خاًَادُ

 Moraceaeهیتاشذ .ایي جٌس  800گًَِ اص گیاّاى خضاى كٌٌذُ ٍّویشِ سثض تِ شكل
دسخت ،دسختچِ ٍ تاالسًٍذُ داسد  .گًَِ تٌجاهیي  ،تَهی ٌّذٍستاى تَدُ ٍ استفاع آى دس
طثیعت حذٍد  2هتش است .شاخِ ّا حالت آتشاسی ٍ تشگ ّای آى تِ شكل تیضَی ٍ ًَك
تیض هی تاشٌذ .تشگْا ٌّگام جَاًی سثض سٍشي ّستٌذ ٍ تِ هشٍس تِ سًگ سثض تیشُ دس هی
آیٌذ.
مراقبت :فیكَس تِ ًَس كن تا هتَسط ،گشهای صیاد ،خاك ّویشِ خیس  ،سطَتت
َّای  50تا  70دسصذ ٍ خاك قلیایی احتیاج داسد.
کود :كَد هَسد ىیاص ایي گیاُ سا هی تَاى  3گشم دس لیتشّ ،ش دٍ ّفتِ یكثاس ،اص اٍاخش
صهستاى تا هْش ،هَسد استفادُ قشاس داد .دس ٌّگام صهستاى ّش گض ًثایذ كَد هصشف كشد.
خاک :خاك جٌگلی یا هخلَطی اص خاك تشگ  ،خاك هعوَلی ٍ هاسِ تشای فیكَس
هٌاسة است.
ازدیاد :فیكَس تٌجاهیي سا هیتَاى اص اٍاسط تْاس تا اٍایل تاتستاى تكثیش كشد  .الثتِ
ایي كاس صثش ٍ حَصلِ فشاٍاى هی خَاّذ  .قلوِ ای اًتْایی ساقِ سا تِ طَل  8تا  10ساًتیوتش

تا قیچی تاغثاًی جذا كٌیذ ٍ دس پَدس َّسهَى سیشِ صایی فشٍ تثشیذ ٍ تك تك دس گلذاًی تا
قطش دّاًِ  6ساًتیوتش ،حاٍی كن پَست هخصَص تزس ٍ قلوِ قشاس دّیذ ٍ تا كیسِ
پالستیكی تپَشاًیذ .ایي دس صَستی است كِ هحیط خیلی خشك تاشذ  .افتادى ًاگْاًی تشگ،
عالهتی تشای سٍتِ ًاتَدی سفتي یا ٍ اشكالی دس عول تكثیش است  .اگش سیشِ دّی سالن ٍ
هٌاسة اًجام شذ ،قلوِ ّا سا دس گلذاًی تا قطش دّاًِ  11تا  13ساًتیوتش حاٍی كوپَست
گلذاًی تا پایِ پیت تكاسیذ.
عوارض و درمان  :اگش هشاّذُ كشدیذ تشگْای فیكَس ،سًگ پشیذُ شذًذ ٍ لكِ
ّای قَُْ ای صیش تشگْا ٍ سٍی ساقِ ٍجَدداسًذ ،تا یك حششُ كش ًفَری لكِ ّا سا خیس
كٌیذ تا ّش دٍ ّفتِ یك تاس ،گیاُ سا سوپاشی ًوائیذ تا عالین تش طشف گشدد .لكِ ّای پْي ٍ
آتكی ٍسیاُ سٍی تشگْا ًشاًِ تیواسی قاسچی سٍی فیكَس است .لكِ ّای هَجَد سا تا آب
ٍ صاتَى خیس كٌیذ  .آتیاسی صیاد اص حذ ٍ تاتالقی شذى خاك ،تشگْا سا صسد كشدُ ٍهی
سیضاًذ .تاس عٌكثَتی شذى سطح صیش تشگْا ّن حاصل فعالیت كٌِ قشهض هی تاشذ  .تا سنپاشی
تَسط كٌِ كش ٍ یا حششُ كش ًفَری  ،عالین ساتش طشف كٌیذ َّای گشم ٍ خشك هحیط،
هی تَاًذ تاعث خشكی ٍ شكٌٌذگی تشگْا شَد  .اگش ّن دیذیذ تشگْای جذیذ سیض ّستٌذ،
یا گلذاى سا تضسگتش كٌیذ یا تِ تغزیِ هصٌَعی تپشداصیذ.

