سرخس

مشخصات  :اسن علوی سزخس

 ، Nephrolepis exaltataاس خاًَادُ

 polypodiaceaeهی تاضذ .ایي جٌس دارای  30گًَِ هختلف اس سزخسْا تَدُ مِ تِ
سزعت تِ ٍسیلِ استَلَى تَسعِ هی تیاتٌذ  .گًَِ هذمَر ،تَهی ًَاحی استَایی است ٍ
ارتفاع آى تِ حذٍد یل تا دٍهتز هی رسذ ٍ گستزش تس یا سیادی دارد .سزخس گیاّی
ّویطِ سثش است ٍ ّن تِ صَرت گلذاًیّ ،ن تِ صَرت آٍیشی استفادُ هی ضَد.
مراقبت :ایي گیاُ تِ ًَر هتَسط ،حزارت هعوَلی ،آتیاری هتَسط تا سیاد ،رطَتت
َّای  90-70درصذ ٍ خاك قلیایی احتیاج دارد.
کود :مَد هَرد ًیاس ایي گیاُ را هی تَاى تِ هیشاى  1گزم در لیتزّ ،ز ّفتِ ینثار ،اس
فزٍدیي تا ضَْریَر ،هصزف مزد.
خاک :خاك جٌگلی ٍ یا خامثزه ،تزای رضذ سزخس هطلَب ٍهٌاسة است.
ازدیاد :سزخس را هی تَاى تِ دٍ رٍرش تنثیز مزد  .سهاًی مِ گیاُ ساقِ ّای
رًٍذُ ریطِ سا تَلیذ هی مٌذ در صَرت تواس اًتْای ساقِ ّا تا خاك گی اّاى مَچل
تَجَد هی آیٌذ مِ پس اس ریطِ دار ضذى ،تا جذا مزدى ٍ پزٍرش آًْا هی تَاى گیاّاى

جذیذی تَلیذ مزدُ ایي رٍش سهاًی مِ گیاُ در طَل تْار ٍ تاتستاى فعالی است عولی
خَاّذ تَد تزای ایي رٍش گلذاًْایی تا قطز دّاًِ  9ساًتیوتز ،حاٍی موپَست تذر ٍ قلوِ
یا موپَست گلذاًی هٌاسة خَاّذ تَد  .خاك را تِ اًذاسُ مافی هزطَب مٌیذ ٍ دهای هحیط
را  18تا  20درجِ ساًتیگزاد ًگاّذاریذ .رٍش دیگز تنثیز سزخس ،استفادُ اس ّاگْای
تَحَد آهذُ در سطح سیزیي تزگْا است ّ .اگْا را رٍی یل صفحِ ماغذ سفیذ جهع آٍری
مٌیذ ٍ در سیٌی تذر حاٍی موپَست تذر ٍ قلوِ ،تِ ضنل پزامٌذُ رٍی سطح خاك تناریذ .
گلذاى یا سیٌی تذر را تا میسِ پالستینی ضفاف تپَضاًیذ ٍ در دهای  21درجِ ساًتیگزاد
ًگاّذاریذ .سهاًی مِ سزخسْا جَاى تقزیثا  2/5ساًتیوتز ضذًذ ،آًْار ا تیزٍى آٍردُ ٍ ّز
یل را در گلذاًی تا قطز دّاًِ  6ساًتیوتز حاٍی موپَست گلذاًی تناریذ ٍ سهاًی مِ
تشرگتز ضذًذ .گلذاًْا را ًیش تشرگتز مٌیذ  .گیاُ را ّویطِ دٍر اس تاتص هستقین خَرضیذ
تگذاریذ .تْتز است آتیاری اس سیز اًجام گیزد یعٌی گلذاى را در تطقاتی قزا دادُ ٍ آب را
داخل تطقاب پز مٌیذ .ضهٌا گاّی گیاُ را تا یل سوپاش مَچل خیس ًواییذ .

