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آموزش گیاه برگ انجیری  :عنوان مماله 

 Monstra Deliciosa: نام انگلیسی 

 Araceae: خانواده 

برگ انجیری با نام علمی گیاهی زیبا و پهن برگ است که به دلیل فرم برگها طرفداران زیادی را در 

این گیاه بسیار مماوم بوده و گزینه ی مناسبی برای افراد مبتدی . سرتاسر دنیا به خود جذب کرده است 

یی وجود دارد که برروی برگهای این گیاه شکاف و سوراخ ها. در زمینه ی گل و گیاه محسوب میشود 

شکاف ها راهیست برای در امان ماندن گیاه . افتد از ابتدا بررویشان بوده است و کامال طبیعی اتفاق می

چرا که در صورت نبود این بریدگی ها باد و باران . از باران های سیل آسا و بادهای شدید زادگاهش 

خواهند شد اما با این شکاف ها باد و امکان رد شدن از برگ را ندارد و در نتیجه سبب شکستگی آن 

. آورد باران های شدید به راحتی عبور کرده و مشکلی برای آن به وجود نمی

شود ،  ی آن که به ندرت در جایی به جز زادگاهش یافت می برگ های این گیاه غیر سمی است اما میوه

فوری و دردناک ، تورم  بوده و سمیست، در صورت خورده شدن آن باعث تحریک  oxalic حاوی اسید

با وجود گلدار بودن برگ انجیری اکثر افراد به خاطر برگهای زیبایی که . ، تاول و گرفتگی صدا میشود 

 . تواند یک زیبایی منحصر به فرد به خانه ی شما بدهد دارند و می دارد آن را در خانه نگه می

با استفاده از ریشه های هوایی به اجسام گونه همیشه سبز و رنده می باشد که  ۵۰برگ انجیری دارای 

تکیه و رشد می کند، برگ های اون در ابتدا صاف هستند ولی به مرور زمان برگ های آن بریده 

سانتی متر هم خواهد  ۵۰اگر تغذیه و شرایط ایده آل رشد گیاه را فراهم کنید برگ های آن به . میشوند

وبی رشد کرده، در برابر طیف وسیعی از دما انعطاف برگ انجیری در هوای گرم و مرطوب به خ. رسید

تعداد و عمك . داشته و ریشه های هوایی دارد که در مجاورت با خزه مرطوب به خوبی رشد می کنند

شکل و عمك شکاف ها در . شکاف ها در برگ های جوان درممایسه با برگ های مسن، کمتر است

لدانی، لرار دادن گلدان در محل رفت و آمد و برخورد در گیاهان گ. گونه های مختلف با هم فرق دارد

در گیاه گلدانی باید از لیم پوشیده از . افراد و اشیا با برگ هامنجر به بدشکل شدن برگ ها خواهد شد

برای تمویت ساله ها باید ریشه های هوایی را به داخل خزه ها هدایت کرده و هرگز . خزه استفاده شود

میوه این . مناطمی مانند مکزیک از ریشه های هوایی آن سبدهای چوبی می بافند در. آنها را لطع نکنید

گیاه گلدانی . گیاه خوراکی است ولی میوه سبز و نارس آن به دلیل داشتن اسید گلو را آزار می دهد

 .شیره برگ ها و ساله ممکن است در برخی افراد حساسیت پوستی ایجاد کند. معموال میوه نمی دهد



: رورش و نگهداری گیاه برگ انجیری شرایط پ

: نور مناسب گیاه برگ انجیری 

با توجه به زادگاه این گیاه و سایه اندازی درختان بلند برروی آن ، نور غیر مستمیم و نیم سایه را 

ی مستمیم خورشید خودداری کنید چرا که برگهایش را  از لرار دادن در ممابل اشعه. دهد  ترجیح می

رنگ  ر کنار پنجره بهترین شرایط را خواهد داشت و در صورت دریافت نور کم ، برگها بید. سوزاند  می

. دهند  شده و بریدگی های روی خود را از دست می

: دمای مناسب گیاه برگ انجیری 

درجه  ۱۰این گیاه دای پایین رو زیاد نمیتواند تحمل کنید و کمترین دمای که گیاه میتواند تحمل کند 

و . درجه نگهداری نکنید ۱۳می باشد که پیشنهاد میکنم برگ انجیری را زیر دمای  سانتی گراد

درجه هست که در این شرایط حتما باید گبار پاشی انجام بشه تا  ۳۰بیشترین دمای لابل تحمل این گیاه 

. رطوبت گیاه تامین بشه

: آبیاری گیاه برگ انجیری 

 ۳الی  ۲آبیاری  ۲ی بین  و حتما باید در فاصلهتنها حساسیت برگ انجیری نسبت به آبیاری است 

توانید از  برای اینکار می. سانتی متر از خاکش خشک شده باشد و سپس الدام به آبیاری مجدد کنید 

به این صورت که چوب و یا انگشتتان را در خاک . یک لطعه چوب و یا از انگشت خود کمک بگیرید 

 ۲ک کنید اگر خاک با انگشت یا چوب چسبید ، باید آبیاری را را چ سانتی متری  ۲فرو برده و تا عمك 

در تابستان تعداد دفعات آبیاری را افزایش دهید و در صورت گرمای شدید حتما . روی عمب بیاندازید  ۳

. غبار پاشی صورت گیرد 

: خاک مناسب گیاه برگ انجیری 

. برگ انجیری مناسب است های سست و سبک نظیر خاک برگ یا خاک جنگلی برای رشد گیاه خاک

. های خود را از دست بدهد های گیاه کوچک شده و دندانه شود برگ خاک نامناسب و فمیر باعث می

. توان تهیه کرد مخلوط خاک برگ، پیت ماسه و خاک باغچه بهترین نوع خاک برای رشد گیاه می

: رطوبت مورد نیاز گیاه برگ انجیری 

برای تامین رطوبت این گیاه بهترین روش ساخت جزیره در زیر گلدان می باشد، ساخت جزیره به این 

شکل است که شما زیر گلدانی را از سنگ ریزه پر میکنید و سپس آن را پر از آب میکنید توجه داشته 

د حدالل هفته ای در تابستان غبارپاشی را فراموش نکنی. باشید که آب نباید با گلدان تماس داشته باشد

 .دو بار را غبار پاشی کنید

 



: تکثیر گیاه برگ انجیری 

 -۳خوابانیدن ریشه های هوایی -۲ کاشت بذر  -۱: برای تکثیر گیاه آپارتمانی برگ انجیری سه روش 

. شویم تکثیر از طریك للمه ساله وجود دارد که در ادامه با آنها آشنا می

کاشت بذر 

آن را در . نید از گلخانه ها تهیه کرده و در بستر دارای کمپوست بکارید توا بذر برگ انجیری را می

بهترین شرایط نگهداری کنید تا زمانی که بذر ها جوانه دهند و پس از بزرگ شدن آنهارا در یک گلدان 

. جدید و بزرگتر بکارید 

های هوایی  خوابانیدن ریشه

رشد کردن برگها و بزرگ شدنشان بهتر است  برگ انجیری دارای ریشه های هوایی است که برای بهتر

همچنین از این ریشه ها برای تکثیر گیاه نیز . آنها را در خاک بکارید و یا به یک چوب با خزه ببندید 

تکثیر برگ انجیری از طریك خوابانیدن ریشه به این صورت است که باید ریشه ها . شود  استفاده می

زمانی که گیاه . ، داخل خاک دیگری بکارید و آبیاری کنید  به همان صورت که به گیاه وصل هستند

. جدیدی سبز شد ، آن را از گیاه مادر جدا کنید 

للمه گیری ساله در بهار 

یکی از بهترین روش های تکثیر برگ انجیری ، للمه گیری از ساله در فصل بهار و ریشه دار کردن 

برگ را انتخاب کرده و با استفاده از  ۳یا  ۲ای برای این کار کافیست یک شاخه ی سالم دار. آن است

دارای خاک سبک مانند  ۱۲للمه را در گلدانی با لطر دهانه ی . لیچی باغبانی و یا چالو آن را ببرید 

حتما توجه داشته باشید که للمه را در عمك کم بکارید به صورتی که برگهای انتهایی . کمپوست بکارید 

ی آهنی را در کنار للمه در  ثابت ماندن للمه بهتر است یک چوب یا میله برای. از خاک بیرون بماند 

بهترین شرایط نگهداری گیاه برگ . خاک فرو ببرید و ساله را به آن ببندید تا تکیه گاه للمه شود 

توانید از یک کیسه پالستیکی مانند  برای تامین رطوبت للمه ها می. انجیری ، شرایط گلخانه ایست

پس از طی چند . زر استفاده کنید و روی آن چند سوراخ ایجاد کرده و روی للمه ها بکشید نایلون فری

. هفته و ریشه دادن للمه کیسه را برداشته و کوددهی محلول در آب را آغاز کنید 

: عوارض و درمان گیاه برگ انجیری 

. کنید گلدان را به محل پرنورتری منتمل: رشد گیاه متولف شده است نور کافی نیست 

عبور نور . اید در آفتاب غبارپاشی کرده: ها نمایان شده است  ای در وسط یا حاشیه برگ های لهوه لکه

در . آورد ها صدمه وارد می ها مانند عبور از شیشه است که به برگ از لطرات آب به جامانده روی برگ

. دیده را تا انتها لطع کنید های صدمه سایه غبارپاشی کنید و برگ



ها  گیاه از گونه دیگری است و عدم شکاف عمیك در برگ: ها شکاف طبیعی هم ندارند  برگ ی از بعض

. کامالً طبیعی است

صدمات فیزیکی عامل آن . گیاه را از محل پرتردد خارج کنید: شوند  شکافدار می ها بدشکل و  برگ

. است

. تری منتمل کنید به محل گرم گیاه را. هوا سرد است: هاست  مانند روی برگ های سیاه و زخم لکه

هر سه . برد گیاه احتیاج به کوددهی دارد و از کمبود عناصر در خاک رنج می: اند  پریده ها رنگ برگ

. هفته یک بار با کود مخصوص گیاه را تغذیه کنید

همیشه خاک سطح گلدان را . گیاه تشنه است و فوراً آبیاری کنید: شوند  رنگ می ای ها لهوه نوک برگ

. به خصوص در تابستان که نیاز آبی بیشتر است. بازدید کنید

گیاه را . عامل آن کنه ریز لرمز است: پریده و سطح زیرین آنها دارای تار عنکبوت است  ها رنگ برگ

. هر دو هفته یک بار سمپاشی کنید تا عالئم برطرف شود

کش  با سم حشره. حشره آفت است عامل آن: شوند  ها مشاهده می شکل روی برگ ای های سفید پنبه زخم

. دو هفته یک بار گیاه را سمپاشی کنید تا عالئم برطرف شوند

آبیاری بیش : شوند که شدت آن در زمستان بیشتر است  ای می های زیرین، زردرنگ و سپس لهوه برگ

س اجازه دهید سطح خاک گلدان در فاصله دو آبیاری کامالً خشک شود سپ. از اندازه عامل آن است

. هر دو هفته یک بار آبیاری کافی است. آبیاری را با ممدار کمتری انجام دهید
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