
 

 كپي ناژ )كپي = ميمون +ناژ = كاج( اشاره به معني ريشه نام التين آن : فارسي اصيل

 

 كاج مطبق : فارسي رايج

  

 : nirfolk island pine نام انگليسي

هاي مطبق، موطن اصلي جزيره  با شاخه« آراكريياسه»گياهي است سوزني برگ زيبا و از خانواده 

نمايد و حداكثر  نور فولك استراليا رشد آن در محيط طبيعي زياد ولي در آپارتمان به كندي رشد مي

مل رسدو احتياج شديدي به اكسيژن فراوان دارد و درجه حرارت باال را تحسانتيمتر مي 150

يد نماهايي بيمار و نامنظم توليد ميآند شاخهكند، گياهاني كه از طريق كاشت بذر بدست آمدهنمي

 .هاي انتهايي استفاده گرددهاي جوانهو بهتر است در ازدياد آن از قلمه

  

  

 نيازها

  

نمايد  مياگر چه سايه را تحمل  :در تابستان از تابش نور مستقيم آفتاب به آن جلوگيري كنيد :نور

درجه آنرا  80ولي نزديك به پنجره با نور ماليم نگهداري كنيد، در بهار و تابستان هر هفته يكبار 

 .دهدبچرخانيد در غير اينصورت گياه بطرف نور خم شده و شكل طبيعي خود را از دست مي



 

درجه  16تان درجه سانتيگران و حداكثر آن در تابس 5حداقل درجه حرارت مطلوب در زمستان  : دما

 .سانتيگراد، در صورت امكان بهتر است در تابستان بيرون از اتاق نگهداري شود

 

اي دوبار و در زمستان هر هفت تا ده روز يكبار آبياري كافي است، خاك در تابستان هفته : آبياري

 .را هميشه مرطوب نگهداريد، در صورت امكان از آب سبك بدون امالح استفاده گردد

 

اي دوبار در تابستان احتياج به غبار پاشي با آبفشان اي يكبار در زمستان و هفتههفته :رطوبت

 .دارد

 

لول در آب استفاده با شروع فصل رشد )بهار و تابستان( جهت تغذيه مصنوعي از كود مح : تغذيه

كنيد بعلت نياز كم اين گياه به تغذيه مصنوعي نصف آن مقداري كه روي بسته توصيه شده است 

 .كافي است

 

 .خاك مورد نياز اين گياه كمپوست سبك است : خاك مناسب

 

قبل ازاينكه ارتفاع گياه به يك متر برسد هر سال گلدان را با يك درجه بزرگتر تعويض  :تعويض گلدان

 .نماييد پس از آن سطح گلدان را با آرامي خارج و با خاك كمپوست نو تعويض نماييد

 

غبار پاشي با آبفشان در اين خصوص كافي است، از مواد براق كننده شيميايي  :تميز نمودن برگها

 .استفاده نكنيد

 ( هاي بذري داراي طبقات نامظم هستنددار نمودن قلمه و كاشت بذر )پايهريشه : تكثير

 افزاد زيباييرشد كاج مطبق بسيار كند و هر سال يك طبقه و يا حداكثر دو طبقه بر طبقات خود مي

اين گايه در داشتن برگهاي سوزني شفاف در طبقات و محيط جانبي تنه اصلي است براي اين 

 امنظور سعي كنيد از دستمالي كردن برگهاي سوزني و استفاده از مواد براق كننده جلوگيري و ب

 .آب فشان رطوبت گياه را تامين نماييد

  



 

  

 سهر

  

 .هاي خشك پاييني را تا انتها قطع كنيدشاخه

 

 .پودر گوگرد و روغن وازلين به محل قطع بماليد

  

  

 عوارض و درمان

  

اند زمان تعويض گلدان فرا ها را بازديد كنيد اگر متراكم شدهريشه :رشد گياه متوقف شده است

 .رسيده است

 

حشره آفت  :اي شكل و سفيد رنگ در قاعده برگها تشكيل شده استزخمهاي سفيد پنبه

كش طبق دستور سمپاشي كنيد و يا با روز يكبار با سم حشره 14باعث اين نارسايي است هر 

 .پنبه آغشته محلول به سم روي شاخه بماليد

http://www.beytoote.com/scientific/nature/pine-method-of-preserving-hausfrauen.html


 

ت شيشه عامل آن اشعه مسقتيم آفتاب مخصوصاً از پش :برگها متمايل به سفيدي هستند

 .است گياه را به محلي با نور غير مستقيم انتقال دهيد

 

آبياري زياده از اندازه باعث اين عارضه است، آبياري را متوقف  :ريزندبرگها سبز هستند ولي مي

 .كنيد تا سطح خشك شود سپس آبياري را با ميزان كمتري انجام دهيد

 

ير شده است اگر تاريكي زياد از اندازه باشد، گياه را گياه پ :ريزندهاي پايين ميبرگهاي شاخه

 .هاي خشك شده را با چاقو و يا قيچي تيز حذف نماييدتر انتقال دهيد و شاخهبه محل روشن

 

گردد، ميزان مواد غذايي را دو تغذيه مصنوعي تجويز مي :هاي باريك و علفي هستندشاخه

 .برابر كنيد

 

هوا گرم و خشك است، گلدان را به محل  :ريزندده و مياي شبرگهاي سوزني زرد و قهوه

 .تر با اكسيژن فراوان منتقل كنيد، آبياري و آبفشاني را فراموش نفرماييدخنك

 

روز  14هر  :اندحشرات ريز سبز رنگ روي برگهاي سوزني ظاهر و برگها چسبناك شده

 .يم برطرف گردندكش نفوذي طبق دستور سمپاشي نماييد تاعاليكبار با يك سم حشره

 

 هوا خيلي سرد است، گياه را به محل گرمتري منتقل نماييد :اندها بطرف پايين خم شدهشاخه

. 

 


