آگلونما

مشخصات :اسِ عَْی آىَْٕ٘ا  ٗ Aglonema commutatumاص خإ٘ادٙ
ّ Araceaeی تاضذ ایٔ ىٕ٘ ٚتّ٘ی فیَیپیٔ ٗ ّاٍضی است .استفاع آٓ ت 40 ٚتا  50سإتیْتش
ٗ ىستشش آٓ ت 20 ٚتا  30سإتیْتش ّی سسذ  .تشىٜا ت ٚسٕو سثض تیش ٙتا ٍثٕ ٚقش ٙای ّتْایٌ
ت ٚخامستشی ٗ ت ٚضنٌ سشٕیض ٙای ّی تاضذ .اسپات ىٌ سفیذ سٕو ت٘د ٙدس اٗاسط تاتستآ
ظاٛش ّی ض٘د.
مراقبت :ایٔ ىیا ٙتٕ٘ ٚس ّت٘سط٘ٛ ،ای ىشُ ٗ ّشط٘ب  ،آتیاسی فشاٗآ ٗ خاك
اسیذی احتیاج داسد.
كود :م٘د ّ٘سد ٕیاص ایٔ ىیا ٙسا ّی ت٘آ تّ ٚیضآ  2ىشُ دس ٍیتش ٛش دٗ ٛفت ٚیل تاس
اص اسفٖذ تا ّشداد ّاّ ٙصشف مشد.
خاك :خاك ّ٘٘ٛسی سثل ّخَ٘ط تا ّاس ٚتشای پشٗسسش آىَْٕ٘ا ّٖاسة است.
ازدياد :آىَْٕ٘ا ت ٚسٗضٜای ّختَف تنثیش ّی ض٘د ٍٗی ضٖاخت ٚتشیٔ سٗش جذا
مشدٓ ج٘إٛ ٚای جإثی اص پایّ ٚادسی است  .دس اٗاسط تٜاس تا اٗایٌ تاتستآ ،ىیا ٙسا اص
ىَذآ تیشٗٓ آٗسد ٗ ٙتا دست یا چاق٘ی تیض ،ج٘إٛ ٚای مٖاسی سا م ٚداسای تیص اص دٗ
تشه ٛستٖذْٛ ،شاّ ٙقذاسی سیط ،ٚاص ىیاّ ٙادسی جذا مٖیذ  .سپس ج٘إٛ ٚا سا دس ىَذإٜایی
تا قطش دٛإ 9 ٚسإتیْتش حاٗی مْپ٘ست تا پای ٚپیت تناسیذ  .قَْٛ ٚا سا تا میس ٚپالستینی

ضفاف تپ٘ضإیذ تا سط٘تت ّ٘سد ٕیاص ىیا ٙسا حفظ مٖذ .پس اص چٖذ ٛفت ٚتا دٗ ّا ،ٙسیطٚ
دٛی إجاُ ّی ىیشد  .ىیا ٙسا دس دّای  20تا  21دسج ٚسإتیيشاد ،دٗس اص تاتص ّستقیِ
خ٘سضیذ ٕيا ٙداسیذ  .ایٔ ىیا ٙسا ّی ت٘آ اص طشیق ماضت تزس دس اٗاخش تٜاس دس دّای

24

دسج ٚسإتیيشاد ٗ یا اص طشیق تقسیْات ساقٕ ٚیض تنثیش مشد .سٗش تقسیِ ساق ٚتیطتش تشای
آٓ ىیاٛإی م ٚتیص اص إذاص ٙسضذ مشد ٗ ٙتسیاس تَٖذ ٗ ٕاّشتة ٛستٖذ ّفیذ است  .ساق ٚسا تٚ
قسْتٜای  4تا  5سإتیْتشی تشیذ ٗ ٙسٗی سطح خاك فطاس دٛیذ ط٘سی م 3/1 ٚاص ساق ٚتٚ
صیش خاك تشٗد  .خاك سا ّشط٘ب ٗ دّا سا  24دسج ٚسإتیيشاد ٕيا ٙداسیذ .صّإی م ٚیيا ٙتٚ
إذاص ٙمافی سضذ مشد ٙآٓ سا دس ىَذآ تناسیذ.
عوارض و درمان :اىش تشىٜای آىَْٕ٘ا دس اّتذاد سىثشه صسد ضذٍ ٗ ٙنٛ ٚای قٜٙ٘
ای صیش إٜٓا ظاٛش ضذ ٗ یا ایٖن ٚصخْٜای سفیذ پٖث ٚای دس صیش تشه یا قاعذ ٙآٓ ّطاٛذٙ
مشدیذ .ت ٚایٔ ّعٖی است م ٚیل حطش ٙآفت دس حاً آسیة سسإذٓ ت ٚىیا ٙاست ٗ تایذ ٛش
دٗ ٛفت ٚینثاس تا سِ ٕف٘ری سْپاضی ص٘ست ىیشد خطل ضذٓ ٗ پیچیذىی تشىٜا دس
تاتستآ ٕیض تیإيش ىشّی ٗ خطنی ٘ٛا است  .اىش ّطاٛذ ٙمشدیذ ىیا ٙخ٘د سا إذاخت ٚیعٖی
٘ٛا سشد است یا تا مْث٘د آب ّ٘اج ٚضذ ٙصسدی تشىٜا ّ ِٛی ت٘إذ ت ٚدٍیٌ آتیاسی صیاد اص
حذ ٗ سشدی ٘ٛا ّی تاضذ.

