پالتیسریوم یا سرخس شاخ گوزنی

مشخصات  :اسن ػلوی گیاُ

 ، Platycerium biFurcatumاس خاًَادُ

 polypodiaceaeهی تاشذ .ایي جٌس  17گًَِ هختلف اس سزخس ّای اپی فیت دارد .
گًَِ هَرد ًظز تَهی استزالیا تَدُ ٍ ارتفاع آى در طیثیؼت تِ  50تا  80ساًتی هتز هی رسذ .
سزخس شاخ گَس ًی دارای دًٍَع فزًٍذ است  .تزگْا یا فزًٍذّای هذٍر تا لثِ هَاج در
قسوت ػقة گیاُ ٍ تزگْای شاخ گَسًی مِ تَلیذ اسپَر هی مٌذ در جلَی تزگْای قثلی
قزار هی گیزًذّ.ز دٍ ًَع فزًٍذ ،سثش ًسثتا رٍشي ّستٌذ .ایي ًَع سزخس تَلیذ استَلَى
مزدُ ٍ تؼذ ماى ّای جذیذ ایجاد هی ًوایذ .ایي گیاُ را ٌّگام سهستاى  10درجِ ساًتی گزاد
ًگاّذاری هی ًوایٌذ.
مراقبت :پالتی سزیَم تِ سایِ تا ًَر هتَسط ،گزهای سیاد ،خاك ّویشِ خیس،
رطَتت  50تا  70درصذ ٍ خاك اسیذی احتیاج دارد.
کود :مَد هَرد ًیاس ایي گیاُ را هیتَاى تِ هیشاى  1گزم در لیتزّ ،ز سِ ّفتِ یمثار اس
فزٍدیي تا شْزیَر هاُ  ،هَرد استفادُ قزار داد.
خاک :هخلَطی اس خاك تزه خشُ هخصَصا اس ًَع اسفاگٌَم تزای رشذ پالتی
سزیَم هٌاسة است.

ازدیاد :ایي گیاُ را هیتَاى تِ آساًی تنثیز مزد  .الثتِ داشتي اطالػات مارشٌاسی
شوا را هَفق خَاّذ مزد  .دٍرٍش تزای تنثیز پالتی سزیَم ٍجَد دارد  .تؼضی اٍقات گیاُ
تالغ ،گیاُ دیگزی را مٌار خَد تَلیذ هی مٌذ مِ هی تَاًیذ تا دقت سیا د گیاُ مَچل را جذا
مٌیذ .سپس هجذدا گیاُ هادری را در گلذاى خَد تناریذ  .گیاُ جذیذ را ّن در گلذاى حاٍی
موپَست تذر ٍ قلوِ تا پایِ پیت قزا ردّیذ ٍ تا میسِ جالستینی شفاف تپَشاًیذ  .گیاُ را در
دهای  20درجِ ساًتیگزاد ٍ ًَر هٌاسة  ،تزای چٌذ ّفتِ ًگاُ داریذ  .ضوٌا خاك را ّویشِ
هزطَب مٌیذ ٍ ایي سزخس را هی تَاًیذ اس طزیق ّاگْای جوغ شذُ اس سیز تزگْا ًیش تنثیز
مٌیذّ .اگْا را در سیٌی تذر حاٍی موپَست هخصَص تذر ٍ قلوِ ،تنا ریذ ٍ تا میسِ
پالستینی شفاف ٍ یا شیشِ تپَشاًیذ ٍ در دهای  21درجِ ساًتیگزاد ًگاّذاریذٍ .قتی ّاگْا
جَاًِ سدُ تِ اًذاسُ مافی رشذ مزدًذّ ،ز یل را در گلذاًی تا قطز دّاًِ  6ساًتیوتز ،حاٍی
موپَست هخصَص تذر ٍ قلوِ تناریذ  .سهاًی مِ تشرگتز شذًذ هی تَاًیذ آًْا را تِ تنِ ای
اس پَست درخت هتصل مزدُ ٍ تا خشُ ٍ موپَست  ،پایِ گیاُ را هحنن مٌیذ.

