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 یاهانگ ها،کاکتوس. است دشوار بسیار داشته، بازار در که زیادی تنوعات با کاکتوس خرید

 هب بازار در گیاه این تنوعات. دارند مختلفی هایویژگی آنها از کدام هر که هستند یمقاوم

 .کندمی ترسخت خریدار فرد برای را انتخاب موارد بعضی در که است زیاد حدی

رسند. متر هم می 2های مختلفی از این گیاه بیابانی وجود داشته که ارتفاع آنها به گونه

 .، ذهن شما را درگیر خود سازدکاکتوس خرید سواالت زیادی ممکن است به هنگام

گونه است یا چه نکات مهمی به هنگام خرید آن وجود دارد از اینکه نگهداری این گیاه چ

 .جمله مهمترین مواردی است که باید در نظر گرفته شوند

 خرید کاکتوس یا خرید ساکولنت؟

عالقه بیشتری دارید یا ساکولنت؟ این سوال، اولین سوالی است که  کاکتوس خرید آیا به

د. مهمترین موردی که باید نسبت به آن آگاه پرسفروشنده بعد از ورود به مغازه از شما می

 .های بین کاکتوس با ساکولنت استباشید، تفاوت

های موجود در بازار، توان ساکولنت دانست. اما همه ساکولنتها را میهمه کاکتوس

ها روند. جهت شناخت بیشتر شما عزیزان باید بگوییم که ساکولنتکاکتوس به شمار نمی

 .شتی ضخیمی بوده که وظیفه دارند آب را درون خود ذخیره نمایندهای گودارای قسمت

ها دارای توان در وجود خار دانست. کاکتوسمهمترین تفاوت ساکولنت با کاکتوس را می

 .گونه خاری ندارندها هیچخار بوده، در حالیکه ساکولنت

وجه دارید را با ت باید با تنوعات آنها آشنا شوید. سپس گیاهی که مد نظر کاکتوس خرید جهت

به محیط زندگی خود انتخاب نمایید. اگر تمایل به نگهداری از کاکتوس در آپارتمان دارید، 

 .وندرباید بدانید که نوع خاصی از آن جهت استفاده در آپارتمان گزینه مناسبی به شمار می

تمان های خاص کاکتوس جهت استفاده در آپاربهتر است که در مورد محیط زندگی و مدل

توانید با خیال راحت جهت خرید گیاه مورد نظر خود اقدام گیری کنید. سپس میتصمیم

 .نمایید
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 های مختلف آنخرید کاکتوس و مدل

جانبه ، فرآیند دشواری دارد. اما اگر خرید این گیاه با آگاهی و شناخت همهکاکتوس خرید

 0571ها بیش از اکتوسشود. به طور کلی، کصورت پذیرد مراحل انتخاب آن آسان می

 .های مخصوص به خودشان هستندگونه بوده که هر کدام از آنها دارای ویژگی

 :توان در دو دسته اصلی قرار دادها را میهای مختلف کاکتوسالبته مدل

 های مدل بیابانی خاردارکاکتوس 

ها های آنتوانید از بعضی مدلخاردار متعلق به مناطق خشک بوده و می بیابانی هایکاکتوس

های ساگوارو، پایه چرمی و افوربیا شمعدانی را در محیط آپارتمانی استفاده نمایید. کاکتوس

 .خاردار دانست بیابانی هایکاکتوس توان جزومی

 های مدل جنگلیکاکتوس 

های آنها از قابلیت وده و بعضی مدلمتعلق به مناطق گرمسیری ب جنگلی هایکاکتوس

گرد، کوتاه و  جنگلی هایکاکتوس نگهداری در محیط آپارتمانی برخوردار هستند. ظاهر

 .چاق است

 هایکاکتوس توان از جملهفروکاکتوس گلوکسنس یا مگنی فیکوس مادری را می

 .دانست که جهت نگهداری در منزل گزینه مناسبی هستند جنگلی

 گلدان خاک کردن عوض مناسب زمان و ترفندها ، گلدان کردن عوض مطالعه: پیشنهاد

 خرید کاکتوس و نکات نگهداری از آن

 شود، انتخاب آسانی خواهید داشت و  بر طبق اصول خاصی انجام کاکتوس خرید اگر

حتی نگهداری از آن هم کار چندان سختی نخواهد بود. از آنجا که کاکتوس گیاه 

 .توان از آن در هر شرایطی استفاده نمودمقاومی بوده، می

 های بصریاین گیاه زیبایی دکوراسیون منزل شما را چندین برابر کرده و جذابیت 

ها شرایط خاص آورد. از آنجایی که کاکتوسه وجود میبسیار زیبایی را در محیط ب

https://greenlist.ir/%d8%b9%d9%88%d8%b6-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%da%af%d9%84%d8%af%d8%a7%d9%86/
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خود را داشته، بهتر است که جهت رشد بهتر به اصول نگهداری از آنها توجه کافی 

 .شود

  مواردی نظیر: نور طبیعی، آبیاری مناسب، مراقبت از گیاه به هنگام تعویض گلدان

 .دتوانند در رشد هر چه بیشتر آن موثر باشنو هرس به موقع می

 تواند در رشد کاری دشوار بوده، اما مراقبت اصولی از آن می کاکتوس خرید اگر چه

ها هر چه بیشتر آن تاثیر داشته باشد. شاید این تصور را داشته باشید که کاکتوس

 .توانند در هر شرایطی رشد نمایندگیاهان مقاومی بوده و می

 ایط مربوط به کوددهی به موقع، اما باید بدانید که گهگداری نیاز است که تمامی شر

آبیاری مناسب و همچنین هرس کردن کاکتوس به خوبی فراهم شوند تا شاهد رشد هر 

 .آپارتمانی باشیم چه بیشتر گیاه در محیط

 به نکات مهم زیر هنگام خرید کاکتوس توجه نمایید

نیاز است که به نکات مهمی توجه شود تا بتوان انتخاب مناسبی در این  کاکتوس خرید جهت

 :ایمزمینه داشت. در ادامه به مهمترین این موارد اشاره کرده

 انواع مختلف کاکتوس 

های مختلف آن را مد نظر قرار دهید. آگاهی در مورد باید مدل کاکتوس خرید به هنگام

های مختلف کاکتوس، اطالعات زیادی را درباره شرایط نگهداری از گیاه زیست بوم مدل

 .دهنددر اختیار شما قرار می

درجه سانتیگراد و بعضی  01ها به دمای کمتر از به عنوان مثال بعضی از کاکتوس

 .درجه سانتیگراد جهت رشد بهتر نیازمند هستند 01بیشتر از های دیگر به دمای مدل

 نوع تیغ کاکتوس 

مد نظر قرار دهید، توجه به نوع تیغ آن است.  کاکتوس خرید نکته مهم دیگری که باید جهت

ها دارای دو نوع تیغ بلند )نازک( و کوتاه )ضخیم( توان گفت که کاکتوسبه طور کلی می

 .هستند
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ها هستند که ترین گونهکه دارای تیغ بلند و تیز بوده از خطرناک هاییمعموال کاکتوس

شود. هنگام خرید این گیاه حتما به ضخیم یا استفاده از آنها در محیط آپارتمانی توصیه نمی

 .های آن توجه داشته باشیدنازک بودن تیغ

 در نظر گرفتن خاک به هنگام خرید کاکتوس 

دیگری بوده که به هنگام خرید این گیاه باید مد نظر  توجه به خاک کاکتوس از جمله موارد

ها به صورت نهال به قرار داد. اگر توجه کرده باشید در مراکز فروش گیاهان، کاکتوس

 .رسندفروش می

ای از مواد از جمله سنگ خارا بوده که آب را به مدت ها حاوی پایهخاک گلدان کاکتوس

 .نمایید ه این مورد مهم قبل از خرید این گیاه توجهکنند. حتما بطوالنی درون خود حفظ می

 توجه به سالمت کاکتوس 

، اجزای آن را از لحاظ مختلف مورد بررسی قرار دهید. ساقه کاکتوس خرید حتما به هنگام

 .رود که مستعد عفونت استهای کاکتوس به شمار میاز مهمترین بخش

های دیگر آن هم مستعد عفونت اگر عفونت ساقه کاکتوس به خوبی درمان نشود، بخش

 هایخواهد شد. البته در این زمینه زیاد نگران نباشید. زیرا عفونت ساقه یا سایر قسمت

 .شوندها به راحتی درمان میکشکاکتوس با قارچ

 کالم نهایی

و نکات مربوط به نگهداری از آن تهیه شده  کاکتوس خرید این مقاله در زمینه راهنمای

 .توان به عنوان موجودات مقاوم عنوان نمودا را میهاست. کاکتوس

به همین دلیل بهتر است که در مورد نگهداری از آنها تمام نکات الزم را رعایت کرد تا 

 .بتوانند در هر شرایطی به خوبی رشد نمایند

 


