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 ا کاکتوس اپونتی
 

به     در صدر جدول فروش کاکتوس ها قرار داره و جزو پرفروش ترین هاست.این گیاه  ییک از معروف ترین کاکتوس های جهانه و ا اپونتی
 . دلیل مقاومت باالیی که در برابر گرما و کم آیی و خاک داره، طرفدارهای زیادی تو کل دنیا داره 

تکثیر و پخش شده و در جای جای کره     کشورهای مختلف    زادگاه این کاکتوس محبوب، آمریکای مرکزیه که البته درحال حاظر توی
ن پرورش داده میشه. روی بدن این کاکتوس تیغ های  ریز و به ظاهر نریم وجود داره که درصوریی که دستتون باهاش برخورد کنه،  زمیر

خییل دردناکه و چون تیغ هاش خییل ریزن با چشم دیده نمیشن و ممکنه مدتها توی دست یا بدن شما بمونن و با هر برخورد دست  
ن   . شما با جاهای مختلف دردتون بیاد .پس خییل مراقب باشیر

تیغ پرتاب میکنه، پس حتما جایی     رت نزدیک شدن شخیص بهش احساس خطر میکنه و رسی    ع به سمتشدرضمن این کاکتوس درصو 
 . از خونتون یا محل کارتون بزارینش که دور از رفت و آمد افراد باشه

  در ایران این کاکتوس به زبان مادر شوهر و اجیر تیغن هم شناخته میشه. 

ایط دلخواهش به خویی رشد میکن سه   2ه و قدش تا  اپونتیا در رسر  هم میر
 . میی
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ایط نگهداری از کاکتوس اپونتی  ا شر
 

 خاک مناسب برای کاکتوس انجیر تیغ  
 

 

آب رو رسی    ع از خودش رد کنه، تا رطوب باقی مونده توی    خایک که برای رشد این کاکتوس خوبه، خاک سبک و با زهکشر باالعه که
 ریشه کاکتوسمون نشه

ی
 . خاک باعث پوسیدگ

م طبق  خاک کاکتوس باید ترکیبی از کمپوست، گرو پیت، خاک رس، ماسه بادی، شن شسته و پرلیت باشه که درصد ترکیبات هر کدو 
 : جدول زیر هستش 

 ت پرلی ه شن شست ی ماسه باد س خاک ر  ت گرو پی ت کمپوس

20 % 4 % 5 % 25 % 45 % 1 % 
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باید طبق اندازه های جدول زیر وجود داشته     کیلوگرم خاک مناسب کاکتوس، هر ماده  1یعبن اگر بخواهیم طبق وزن حساب کنیم در 
 : باشه

 

 ت پرلی ه شن شست ی ماسه باد س خاک ر  ت گرو پی ت کمپوس

 م گر 10 مگر 450 مگر 250 م گر 50 م گر 40 م گر   200

 

بیشیی باشه چون این دو ماده باعث میشن زهکشر خاک باالتر بره و آب رسی    ع   درصد شن شسته و ماسه اش از مابقی ترکیبات باید  
 . تر تخلیه بشه

بیشیی ترکیبات خاک کاکتوس رو،فقط برای نگهداری از ریشه ازشون استفاده میکنیم تا ریشه امون نپوسه یا خشک نشه و تنها ماده ایی  
ن می    که مواد مغذی و معدین ریشه رو برای رشد کاکتوس کنه، کمپوسته که یه کود عایل و ارگانیک و غیر شیمیاییه که رشد کاکتوس  تأمیر

 . اپونتیا رو چند برابر میکنه

ین نوع کمپوست، وریم کمپوسته که راجع به این کود گیایه توی ییک از مقاله هامون کامل صحبت کردیم و طرز تهیه اش رو هم   بهیی
ن با کلیک روی کلمه ور  ن توضیح دادیم و شما میتونیر  . یم کمپوست وارد این صفحه بشیر

آفرین استفاده شده و یه خاک کامال سبک  ن و برگ کاکتوس سیی با زهکشر باال برای نگهداری و کاشت انواع    از تمایم ترکیبات باال، توی نیر
وبرگ کاکتوس وارد صفحه مربوط به این   ن با کلیک روی کلمه نیر کاکتوس ها مخصوصا کاکتوس زبان مادرشوهره، و شما میتونیر
ن و شاهد رشد فوق العاده کاکتوستون  آفرین تهیه و برای کاکتوستون استفادش کنیر ن ن و خییل راحت از سایت سیی ن محصول بشیر  . باشیر

 

 ا آبیاری کاکتوس اپونتی
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 ریشه کاکتوس زبان  
ی

ین علت پوسیدگ ، نحوه آبیاری کردنشه که بیشیی ایط مهم پرورش و نگهداری این کاکتوس دوست داشتبن ییک از رسر
ن  ن رفتنش مربوط میشه به آبیاری اشتباه، پس به این مورد خییل دقت کنیر  . مارشوهر و از بیر

 . بیابانه و ذاتا در برابر کم آیی خییل مقاومه، پس نیاز به آبیاری زیادی ندارهکاکتوس اپونتیا متولده 

انجیر تیغن زماین به آب نیاز داره که تمام رطوب موجود در خاکش رو از طریق ریشه اش جذب کرده و خاکش خشک خشک شده  
ن شدن از خشیک خاک انگشتتون رو اندازه ییک ایل  ن چون ممکنه به خاطر گریم هوای  سانت تو خاکش   2باشه.برای مطمی  فرو کنیر

 . تابستون یا خشیک هوا در اثر بخاری تو زمستون فقط سطح خاکتون خشک بشه و الیه های زیری خاک هنوز مرطوب باشه

ن و زمستون آبیاری رو    بهار و تابستون تقریبا هفته ایی یکبار آبیاری کافیه و توی فصول رسد یعبن پائیر
به  در فصول گرم سال یعبن

 . مایه یک ایل دوبار کاهش بدین

ه که آبیاری این گیاه به طور مستقیم انجام نشه، یعبن مستقم آب رو روی خاک نریزین چون اگه آب روی این کاکتوس بریزه   بهیی
ه  . لک میشه و قارچ میگیر

ن آب رو بکشه.  یه ظرف بزرگیی از گلدونتون بردارین و توش اندازه یک سانت آب بریزن و گلدونتون رو داخش بزار  ین تا از پاییر
 . تقریبا تا زماین که سطح خاکتون مرطوب بشه بزارین داخل ظرف آب بمونه

 

 ادمای مناسب کاکتوس اپونتی

 

یه و با گرما و دمای باال رابطه دوستانه و خویی داره. این کاکتوس دوست داره تو محییط با   اپونتیا جزو دسته گیاهان گرمسیر
ن هوای گرم و خشک ک  کنه و توی این دما به خویی رشد میکنه ویل دربرابر رسما هم   35تا  18ه دماش بیر

ی
درجه باشه زندگ

 . مقاومت خودش رو داره و بازم رسپا میونه
ن  ن تر بیارین تقریبا بیر احت این کاکتوس، پس دمای نگهداریش رو پاییر ن و زمستون، زمان اسیی احت  18تا    5فصل پایی  . اسیی

ی داشته باشه ی بکنه و هم زمان گلدیه بیشیی  . دادن به اپونتیا باعث میشه که توی فصل بهار هم رشد بهیی

 زنور موردنیا
 

ی دریافت بکنه،  بیابوین بودن کاکتوس اپونتیا باعث شده   که عالقه زیادی به آفتاب و نور خورشید داره. این کاکتوس هرچی نور آفتاب بیشیی
  رشد بیشیی هم میکنه و باعث افزایش دوره گلدیه و میوه دهیش میشه. 

ن به  ه که در  7تا    5اپونتیا درصول روز به طور میانگیر فصل تابستون مقابل نور   ساعت نور احتیاج داره تابتونه رشد خویی داشته باشه. بهیی
 کاکتوس میشه

ی
 . مستقیم خورشید قرارش ندین چون باعث سوختیک

ین مکان برای نگهداری کاکتوس زبان مادرشوهر، پشت پنجره است که هم نور کاقن و مورد نیازش رو در طول روز دریافت میکنه و هم در   بهیی
 . معرض مستقیم نور خورشید نیست
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 ا کود دیه کاکتوس اپونتی
 

 

 

ین   وع میشه تا تقریبا اواخر فصل تابستون. بهیی کاکتوس ها در طول سال رشد خییل کیم دارن و زمان رشدشون از اوایل فصل بهار رسر
  وی این دو فصله که زمان رشد اونهاست. زمان برای کود دیه کاکتوس ها ت

 . بسه به نوع اندازه کاکتوستون تقریبا مایه یکبار، یا سه هفته یک بار بهش کود بدین

 کود مناسب کاکتوس انجیر تیغ  

.کودهای طبیغ و ارگانیک ن مثل    برای رشد بهیی کاکتوس میتوین از انواع کودهای طبیغ و ارگانیک و کودهای شیمیایی استفاده کنیر
وژن فسفر و پتاسیوم با نام  که    NPKکودیه حیواین ،انوع کمپوست ها از جمله وریم کمپوست.و یا کودهای شیمیایی با ترکیبات نییی

.برای کاکتوس کودی که درصد    درصد این عنارص تو هر کدوم میتونه متغییر باشه و با اعدادی روی بسته بندی اونها نوشته شده 

ی داره   وژن بیشیی ی بده نییی  . مناسب تره و باعث میشه کاکتوسمون گل و میوه بیشیی

البته الزم به ذکره، زماین که کاکتوس اپونتیا رو توی خاک خوب و غبن از مواد معدین که مناسب با نیاز کاکتوس ها تهیه شدن، کاشته  
 . بشن نیازی به استفاده از کودهای شیمیایی ندارن

ن رشد   ن رشد کاکتوس ها به طور طبیغ خییل کم و آهسته است، پس با کود دادن بیش از حد سغ نکنیر و همیشه توجه داشته باشیر
ن رفتنش میشه ن چون کود دادن بیش از حد نیاز به کاکتوس باعث شوک دادن بهش و از بیر  . اونهارو زیاد کنیر

 نتعویض گلدو 
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کاکتوس ها میونه خویی با تعویض گلدون ندارن ویل نیاز دارن که هر چنوقت یکبار گلدونشون یا خاکشون عوض بشه تا فضای  
.   برای رشد ریشه ن    داشته باشن و مواد مغذی جدیدی با تعویض خاکشون دریافت کین

ه هرسال انجام بشه تا   گیاه، مواد مورد نیازش برای رشد رو از خاک جدیدش دریافت کنه ویل تعویض خود گلدون تعویض خاک بهیی
 . تقریبا هر دو ایل سه سال یکبار انجام بشه

  
ین زمان برای تعویض گلدون کاکتوس اپونتیا فصل بهار یا اواخر زمستونه  . بهیی

 ؟ تعویض گلدون داره ؟ و گ اینکارو انجام بدمبرای همه این سوال پیش میاد که خب از کجا بفهمم کاکتوسم احتیاج به  

ن  ه، موقعشه که گلدونش رو عوض کنیر  . وقبی که ریشه های کاکتوستون کامال گلدون رو بگیر

ون   ن که ریشه کل گلدونتون رو گرفته. بیر ن از سفت بودن اون در برابر فشار دادن متوجه این بشیر اگه گلدونتون پالستییک باشه میتونیر
ن گلدون هم ییک دیگه از راه های فهمیدن این موضوعه  اومدن ریشه از   . کف و سوراخ های پاییر

ه که اندازه گلدون به نسبت گیایه که داخلش کاشته میشه، یک سوم باشه یعبن   ن که معموال بهیی به این موضوع توجه داشته باشیر
ن و تا    اندازه گلدون یک سوم گیاه باشه. پس زماین که کاکتوستون ارتفاعش بیشیی از سه ن گلدون رو عوض کنیر برابر گلدون شد میتونیر

ن   . قبل اون هنوز گیاه جای رشد توی اون گلدون رو داره و بهش دست نزنیر

ین زمان هم برای تعویض گلدون فصل بهار یا اواخر فصل زمستونه   . بهیی
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 اچند نکته طالئی برای تعویض گلدون کاکتوس اپونتی
.اگر دستکش چریم ندارین   • ن . از یه دستکش چریم یا ضخیم استفاده کنیر ن برای تعویض گلدون کاکتوس حتما دستکش بپوشیر

ن تا از دستان شما دربرابر تیغ های ریز و  ن و بعد دستکش ظرف شویی رو روش بپوشیر ن یه دستکش پارچه ایی بپوشیر   میتونیر
ن اپونتیا محافظت کنه  . تیر

ن تا خاک نرم بشه.اینقدر اینکارو  • به های اروم، روی خاک اطراف کاکتوس بزنیر یه چاقوکند بردارین و به صورت رصن
انجام بدین که همه خاکهای اطراف کاکتوس به صورت توده های خاک نرم دربیان.اگه گلدونتون پالستیکیه،  

م نرم بشه. اینکار باعث میشه موقع درآوردن کاکتوس از گلدون ریشه  اطرافش رو فشار بدین تا خاکهای زیرش ه
ی ببینه  . اش راحت تر از خاک جدا بشه و آسیب کمیی

 

 

وقبی که کاکتوس رو از خاک درآوردین فورا توی خاک نکاریدش. اجازه بدین ریشه هاش پینه ببنده.اونو تویه محیط گرم و   •
 . ل خشک بشه. بعد از خشک شدن اون رو توی خاک بکارینروزه بزارین تا ریشه اش کام 4خشک حداقل 

 
 

 
 

 ح انتخاب گلدون صحی
 

 

 ریشه     ریشه کاکتوس ها خییل زود پوسیده میشن، اگه گلدون خییل بزرگ
ی

ی رو توی خاک باقی میمونه و باعث پوسیدگ باشه رطوبت بیشیی
ن وقبی که گلدون بیش از اندازه بزرگ باشه گیاه،بیشیی انرژیش رو برای ریشه زایی میذاره و ممکنه از قسمت باالیی رشد زیادی   میشه. همچنیر

 . نداشته باشه. پس نباید از گلدون خییل بزرگ استفاده کنیم. تقریبا اندازه مناسب برای گلدون تقریبا یک سوم ارتفاع کاکتوسه
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ن سوراخ های کف گلدونه که آب از زیر گلدون به خویی خارج بشه حتما از گلدونایی استفا ن که  نکته مهم دیگه تو انتخاب گلدون داشیی ده کنیر
 . تهش سوراخ های زیادی داشته باشن 

 

 اتکثیر کاکتوس اپونتی
 

، انتخاب و جدا کردن یه  تیغن ن مرحله برای قلمه زدن کاکتوس انجیر قلمه سالم از کاکتوس مادره. موقع انتخاب قلمه، از قلمه های  اولیر
ی داشته باشه.قلمه رو . قلمه ایی مناسبه که چند ساله باشه تا ریشه زایی بهیی

ن آروم با چاقو یا    جوان و تازه تشکیل شده استفاده نکنیر
ن باشه که موقع برش قلمه  ن قیچی یا چاقوتون حتما تیر .توجه کنیر ن ن جدا کنیر  . اتون له نشه قیچی تیر

 

محل برش خوردش پینه ببنده یا به اصطالح خشک  قلمه ایی که جدا کردین رو توی محل گرم و دور از نور مستقیم آفتاب نگه دارین تا 
ی ها و قارچ های توی خاک، از قسمت برش خورده اش وارد بافت گیاه میشن و   بشه. اگه قلمه رو فورا بعد از جدا شدن بکارین، باکیی

ه.خشک شدن محل برش خورده ممکنه تا دو هفته  ن میر ه و به رسعت از بیر هم طول بکشه پس  کاکتوسمون بیماری های مختلقن میگیر
ن و اجازه بدین تا کامال خشک بشه  . خییل نگران نشیر
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ن قلمه کاکتوس اپونتیا توی خاکه.خاک رو توی گلدون بریزین  وقبی که قسمت برش خورده کامال خشک شد،حاال نوبته کاش یی
و خییل آروم خاک رو فشار بدین تا قلمه توی گلدون محکم    و قلمه رو حدود یک ایل پنج سانبی میی توی خاک قرار بدین

 . وایسته
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ن و بعد بهش آب   چونکه قلمه امون هنوز ریشه نداره پس فعال نیازی نیست که بهش آب بدین. و تقریبا یک هفته صیی کنیر
ن رو مقابل نور مستقیم خورشید   بدین تا کم کم قلمه مون ریشه بزنه. نکته مهم دیگه اینه که اصال قلمه ایی که تازه کاشتیر

 . هنذارین، اینکار باعث میشه قلمه تون بسوز 
ه شده    نکته: چروک شدن قلمه بعد از برش و حبی کاشتنش تاحدودی طبیعیه و دلیل این اتفاق از دست دادن آب ذخیر

، اون رو توی محیط خنک ن ی کنیر نیمه سایه نگه دارین تا آب     درونشه. برای اینکه از چروک شدن خییل زیادش جلوگیر
ی رو از دست بده. بعد از اینکه گیاه ریشه بزنه و بتونه از طریق ریشه اش آب رو جذب کنه دوباره به عالت عادیش   کمیی

 . برمیگرده
ی و تکثیر اپونتیا،فصل تابستونه ین زمان برای قلمه گیر

 . بهیی

 ا میوه کاکتوس اپونتی
 

 

 

میوه ها، میوه کاکتوس    نوع میوه کاکتوس داریم که از گیاه کاکتوس برداشت میشه، که ییک از معروف ترین نوع   200بیشیی از  
ن هندوانه و آدامس خریس داره.این میوه خوشمزه بییصن شکله و به رنگ قرمز  انجیر تیغیه که خورایک هم هستش و ی ه مزه ایی بیر

ن ممکنه به مری و معده تون آسیب جدی   یا بنفشه و سطح اون خارهای ریزی داره که اگه موقع خوردن این تیغ هارو جدا نکنیر
 . برسونه

وی برگهای کاکتوس رشد میکنه و خییل هم مقاومه و موقع  نکته جالب راجب میوه کاکتوس زبان مادر شوهر، اینه که دقیقا ر 
 . برداشت کردن به سخبی از برگ ها جدا میشه

این میوه که طرفدارهای خییل زیادی هم داره، رسشار از فالوانوئیدزه که خاصیت آنبی اکسیداین داره و باعث سم زدایی میشه و  
ی میکنه ی جلوگیر  . . از رسطان و پیر
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ن  ن C میوه کاکتوس اجیر تیغن دارای موادمغذی زیادی از جمله مقدار بسیار زیادی ویتامیر یم، پتاسیم،  B، گروه خانواده ویتامیر ن ، منیر
 . کلسیم، مس و فییی غذاییه که این مواد تأثیر خییل زیادی روی سالمبی روح و جسم ما داره

میوه کاکتوس بیشیی مرصف خورایک و درماین داره. از خواص میوه کاکتوس برای سالمبی میشه به کمک به هضم غذا، سالمت قلب،  
 . خاصیت ضد رسطان، خواص آنبی اکسیدان و سالمت پوست، کاهش وزن، کاهش قند خون، خواص خییل زیاد دیگه ایی اشاره کرد 

 ا پرسش های متوال راجب کاکتوس اپونتی
 

 

 

 ؟دهد چرا کاکتوس من گل نیم 

ی که در گلدیه   ن ن چیر ، حتما گل میدن. اولیر ن ایط دارن که اگه براشون فراهم کنیر پاسخ:کاکتوس های برای گلدیه نیاز به یه رسی رسر
ایط دیگه میشه به خواب زمستونیش، خاک مناسب، نور کاقن و آبیاری  مهمه سنه کاکتوسه، که به سن گلدیه رسیده ب اشه، و از رسر

  مناسب و مورد نیازش اشاره کرد. 

 

 ؟ گلدون کاکتوسم رو یک عوض کنم
وقبی که ارتفاع کاکتوستون از سه برابر اندازه گلدون بیشیی شد و ریشه کاکتوس، کل گلدون رو گرفت و پر کرد جوری که از سوراخهای  

ن ز  ون زدن، موقعه اشه که گلدونش رو عوض کنیر  . یر گلدون ریشه ها بیر
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 ؟به کاکتوسم چجوری آب بدم  

ه به کاکتوس به طور مستقیم آب ندین چون اگه آب روش بریزه لک میشه و باعث قارچ و بیمارهای دیگه میشه یه ظرف بزرگیی   . بهیی
ن آب رو بکشه. تقریبا تا زماین که  از گلدونتون بردارین و توش اندازه یک سانت آب بریزن و گل دونتون رو داخش بزارین تا از پاییر
 . سطح خاکتون مرطوب بشه بزارین داخل ظرف آب بمونه 

 ؟ به کاکتوسم چه کودی بدم
ی داره مناسب   وژن بیشیی برای کاکتوس ها از انواع کودهای ارگانیک و شیمیایی میشه استفاده کرد. برای کاکتوس کودی که درصد نییی

ی بده ت  . ره و باعث میشه کاکتوسمون گل و میوه بیشیی

 . در کودهای شیمییایی درصد ترکیبات داخل کود با اعداد روی بسته بندی نوشته شده
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