پرسیاووش

مشخصات :اسِ عَْی ایٔ ىیا ٗ Adiantum ٙاز خإ٘ادPolypodiaceae ٙ
ّی تاضذ .ایٔ خٖس از سرخس در حذٗد  200ىّٕ٘ ٚختَف دارد م ٚچٖذ تایی از إٜٓا تٚ
عٖ٘آ ىیاٛآ آپارتْإی ٗ آٗیسآ ،پرٗرش دادّ ٙی ض٘دٕذ Adiantum raddianum .
ىیاٛی است تّ٘ی ترزیٌ ت ٚارتفاع  30ات 40سإتیْتر تا ىسترش  35-50سإتیّتر .ایٔ ىٕ٘ٚ
ْٛیط ٚسثس است ٗ دارای ترىچٛ ٚای س ٚى٘ش ٗ دّثرىٜای ارغ٘إی ّایٌ ت ٚسیاّ ٙی
تاضذٖٛ .ياُ خ٘إی ّستقیِ ت٘د ٗ ٙتّ ٚرٗر حاٍت آٗیسی پیذا ّی مٖذ .تایذ از تاتص ّستقیِ
ٍةترىٜا ّی ض٘د Adiantum .
آفتاب ت ٚآٓ خَ٘ىیری مرد ،زیرا تاعث ق ٜٙ٘ای ضذٓ ٙ
 tenerumدارای ترىچٛ ٚای تادتسٕی است ٗ فرٕٗذٛا ت ٚص٘رت آٗیسآ ٛستٖذ ٗ دّثرىٜا
ت ٚرٕو ص٘رتی مِ رٕو ّی تاضٖذ .در ىٕ٘ ، Adiantum hispidulum ٚپٖح فرٕٗذ
آتطاری ّإٖذ ،از ٛر ساق ٚسیْی پخص ضذ ٗ ٙدر ضْٔ تره ٛای خ٘آ ت ٚرٕو ص٘رتی
مِ رٕو ّی تاضذ .ت ٚط٘ر مَی تغییرات سریع حرارت ٗ تغییر ّحٌ ت ٚط٘ر ّذاُٗ تٚ
پرسیاٗٗش صذّّ ٚی زٕذ.
مراقبت :ایٔ ىیا ٙتٕ٘ ٚر ّت٘سط٘ٛ ،ای ىرُ ،آتیاری فراٗآ رط٘تت ٕسثی  70تا 90
درصذ ٗ خاك مْی اسیذی تا  PHحذٗد ٕ 6یاز دارد.

كود :م٘د ّ٘رد ٕیاز ایٔ ىیا ٙرا ّی ت٘آ تّ ٚیسآ یل ىرُ در ٍیتر ٛر دٗ ٛفت ٚینثار
از فرٗردیٔ تا آتآ ّا ٙت ٚمارترد.
خاكّ :خَ٘طی از س ٚقسْت خاك تره ٗ یل قسْت ت٘ربّٖ ،اسة مطت پر
سیاٗٗش است.
ازدياد :پر سیاٗٗش را ّی ت٘آ ت ٚآسإی تا رٗش تقسیِ ىیاّ ٙادری ،در ٛر زّآ از
ساً تلثیر مرد  .اٍثت ٚاىر عٌْ تنثیر در فصٌ ّٖاسة ،یعٖی تٜار ٗ تاتستآ إداُ ض٘د ،تا
ّ٘فقیت تیطتری ْٛرا ٙخ٘اٛذ ت٘د  .ىیاّ ٙادری را از ىَذآ خارج ْٕائیذ ،پیص از ایٔ عٌْ
 ،خاك ىَذآ را خیس مٖیذ تا خذا مردٓ قطعات ریسُٗ راحت تر إداُ ض٘د  .سپس تا یل
چاق٘ی تیس ،ترش را ا ٕداُ داد ٗ ٙقطعاتی را م ٚحاٌّ تره ٛستٖذ خذا مٖیذ ٛ .ر یل از
قسْتٜا را خذاىإ ٚدر ىَذإی تا قط دٛإ 9 ٚسإتیْتر  ،حاٗی مْپ٘ست ىَذإی تا پای ٚپیت
تناریذ .قَْٛ ٚا تایذ در ضرایط ٕ٘ر مافی ٍٗی دٗر از تاتص ّستقیِ خ٘رضیذ ،در دّای  18تا
 20درخ ٚسإتیيراد ٕياٛذاری ضٕ٘ذ .تسیار ّ ِٜاست مّ ِٛ ٚیسآ رط٘تت ّحیط رضذ ىیاٙ
ٗ  ِٛرط٘تت خاك تاال تاضذ.

