اسچینانتوس

مشخصات :اسِ ػَْی ىیا ٙاسچیٖإت٘س  ٗ Aeschynanthus lobbianusاس
خإ٘ادّ Gesneriaceae ٙی تاشذ .ایٔ ىٕ٘ ٚتّ٘ی جاٗ ٙاست ٗ اغَة آٓ را ت ٚػٖ٘آ
ىیا ٙآٗیشی استفادّ ٙی ْٕایٖذ  .دارای تزىٜای تخِ ّزغی ت ٚرٕو سثش تزاق ّی تاشذ  .ساقٚ
ٛای رٕٗذ ٙایٔ ىیا ٙت ٚطً٘  30تا  60سإتیْتز ّیزسذ .ىَٜا در اٗاخز تٜار ظاٛز شذ ٗ ٙتٚ
رٕو قزّش ٗ ت ٚطً٘  4سإتی ّتز است م ٚت ٚص٘رت خ٘ش ٚای مٖار  ِٛقزار دارٕذ ّ .ؼْ٘ال
شاخٛ ٚا را پس اس ىٌ دادٓ ت ٚارتفاع  15سإتی ّتز اس مف خاك قطغ ّی مٖٖذ تا شاخٚ
ٛای جذیذ ظاٛز ش٘د .ماسثزىٜا ٍٍ٘ ٚای ّإٓذ ٗ ت ٚرٕو ارغ٘إی ّایٌ ت ٚق ٜٙ٘ای ّی تاشذ .
اسچیٖإت٘س در طثیؼت ت ٚص٘رت اپی فیت تز رٗی درختآ سٕذىی ّی مٖذ.
مراقبت :ایٔ ىیا ٙتٕ٘ ٚر ّت٘سط تا سیاد ٘ٛای ىزُ ،آتیاری ّت٘سط ،رط٘تت ٘ٛای
 50تا  70درصذ ٗ خاك اسیذی ٕیاس دارد.
كود :اس فزٗردیٔ تا ّٜز ّا ٙتایذ ٛز دٗ ٛفت ٚینثار 3 ،ىزُ در ٍیتز م٘د تزای ایٔ
ىیاّ ٙصزف مزد.

خاك :دٗ قسْت خاك تزه یا پیت ّاس یل قسْت ّاسٗ ٚ
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داّی پ٘سیذ ،ٙخاك ّطَ٘ب اسچیٖإت٘س است.
ازدياد :ایٔ ىیا ٙرا ّی ٕت٘آ در تْاُ طً٘ ساً تنثیز مزد ،اٍثت ٚدر فصً٘ تٜار ٗ
تاتستآ ریش ٚدٛی سزیؼتزی خ٘اٛذ داشت .تزای تنثیز ایٔ ىیا ٙتخشٜایی اس ساقٛ ٚای
رٕٗذ ٗ ٙتَٖذ را جذا مزد ٗ ٙإٜٓا را ت ٚقسْتٜای  8-10سإتیْتزی تثزیذ تا ت ٚص٘رت قَْٚ
ٛای إتٜایی ساق ٗ ٚقَْٛ ٚای ساق ٚای درآیٖذ  .إٓيا ٙإتٜای قَْٛ ٚا را در پ٘در ٘ٛرّ٘ٓ
ریش ٚسایی فزٗ تزدٛ ٗ ٙزس ٚقَْ ٚرا در ىَذإی تا قطز دٛإ 9 ٚسإتیْتز تا ٛز قَْ ٚرا در
ىَذإی دٛإ 6 ٚسإتیْتز حاٗی مْپ٘ست ّخص٘ص تذر ٗ قَْ ٚتا پای ٚپیت تناریذ  .دقت
مٖیذ قَْٛ ٚای إتٜایی ساق ٚرا اس ساق ٚای جذا تناریذ تا ىیاٛآ ّتؼادًتزی ت ٚدست آٗریذ.
خاك ىَذآ را خیَی خیس ٓمٖیذ  .قَْٛ ٚا را تا میس ٚپالستینی شفاف تپ٘شإیذ تا ّیشآ
رط٘تت را تاال تثزیذ  .دّای ّحیط را در حذٗد  21درج ٚسإتیيزاد ٕيا ٙداریذ .پس اس حذٗد
 6تا ٛ 8فت ٚم ٚقَْٛ ٚا ت ٚإذاس ٙمافی رشذ مزدٕذ  .میس ٚپالستینی را تزداریذ ٗ إٜٓا را در
ٕ٘ر ّٖاسة ٗ مافیٍٗ ،ی دٗر اس تاتش ّستقیِ خ٘رشیذ قزار دٛیذ تا ت ٚرشذ اداّ ٚدٛذ.
عوارض و درمان :اىز در ساً دُٗ سٕذىی ایٔ ىیاّ ٙشاٛذ ٙمزدیذ م ٚىَٜا ظاٛز
ْٕی شٕ٘ذ ٗ تزىٜا خیَی ریش ّإذٙإذ ت ٚایٔ ّؼٖی است م ٚىَذآ ىیا ٙخیَی تشره است ٗ
ت ٚتغذیّ ٚصٖ٘ػی ٕیاس دارد  .در ٛز ص٘رت ىَذآ را ػ٘ض ٕنٖیذ اّا ت ٚتغذیّ ٚصٖ٘ػی
اْٛیت تذٛیذ .اىز در تاتستآ اب خشل شذٓ تزىٜا یا سیا ٙشذٓ ىَٜا ّ٘اج ٚشذیذ،
خشنی ّحیط را تا غثار پاشی رٗسإ ٗ ٚریختٔ آب در سیز ىَذآ سٖيزیش ٙدار جثزآ مٖیذ .
در ٘ٛای سزد ٗ رط٘ب سّستآ ّْنٔ است قارچ ت٘تزی تیس رٗی ایٔ ىیإ ٙقاط سیاٙ

رٓه ایجاد مٖذ تایذ در ایٔ ص٘رت ىیا ٙرا تّ ٚحٌ ىزُ ٗ خشل ّٖتقٌ مزد ٗ ٙتا یل قارچ
مش آٓ را سْپاشی مٖیذ  .ساقٛ ٚای دار اس ٗ ّٖحزف ىیا ٙت ٚدٍیٌ تارینی ٘ٛا است
ْٛچٖیٔ پژّزدىی ىیا ٙدر تاتستآ اس ٘ٛای ىزُ ٗ تشٖيی ىَذآ حنایت ّی مٖذ  .سق٘ط
تزىٜا ٕیش در اثز ٘ٛای سزد ٗ خشل اتفاق ّی افتذ .تایذ ىیا ٙرا تّ ٚحٌ ىزّتزی ّٖتقٌ مزدٙ
ٗ آتیاری را تٖظیِ مٖیذ.

