آنتوریوم

مشخصات  :اسِ ػَْی إٓت٘زیُ٘،

 ٗ Anthorium scherzerianumاش

خإ٘ادّ Araceae ٙی تاشد .إٓت٘زیُ٘ ىیاٛی است تّ٘ی ى٘اتْاال ٗ م٘شازینا ایٔ ىیاٙ
ّإٖد ساق ٚاصَی ت٘د ٗ ٙازتفاع آٓ ت ٚتیش اش  30تا  40سإتیْتس ّی زسد ،دازای تسىٜای
مْی پ ،ٜٔسثص تیس ٗ ٙت ٚطً٘ تیش اش  18سإتیْتس ّی تاشد ىَٜا تا اسپات قسّص ،ص٘زتی،
شزد ٗ یا سفید دز اٗاخس تٜاز یا فصٌ تاتستآ ظاٛس ّی شٕ٘د  .اش ٗسط اسپات ىٌ آذیٔ
سٖثَ ٚای تیسٗٓ ّی آید م ٚشزد یا قسّص زٕو است  .دٗاُ ىٌ إٓت٘زیُ٘ شیاد ت٘د 2 ٗ ٙتا ّ 3اٙ
پایدازّی ّإد .إٓت٘زیُ٘ ت ٚط٘ز مَی ت ٚسسُا ٗ آب سٖيیٔ ٗ ْٕل داز ،حساس است ٗ دز
شّستآ تاید حدٗد  6تا ٛ 8فت ٚت ٚآٓ استساحت داد یؼٖی ّقداز آب زا مِ ْٕ٘د  ٗ ٙحسازت
زا  15دزج ٚسإتیيساد ٕي ٚداشت.
مراقبت :إٓت٘زیُ٘ تٕ٘ ٚز ّت٘سط ٘ٛ ،ای ىسُ ،آتیازی فساٗآ ،زط٘تت ٕسثی  70تا
 90دزصد ٗ خاك اسیدی احتیاج دازد.
كود :م٘د ّ٘زد ٕیاش ایٔ ىیا ٙزا ّی ت٘آ تّ ٚیصآ  2ىسُ دز ٍیتسٛ ،س ٛ 3فت ٚینثاز،
اش اسفٖد تا آذز ّاّ٘ ٙزد استفاد ٙقسازداد .تٜتس است اش م٘دٛای آٍی ٕیص استفاد ٙش٘د.

خاك :خاك ىَدآ إٓت٘زیُ٘ ػثازت است اش ت٘زب تا مْی ّاس.ٚ
ازدیاد :إٓت٘زیُ٘ زط٘تت ّحیطی زا ّی پسٖدد ٗ دزج ٚحسازت

 15تا  20دزجٚ

سإتیيساد تٜتسیٔ دزج ٚحسازت تسای ىٌ مسدٓ آٓ ّی تاشد  .ایٔ ىیا ٙدازای إث٘ٛی اش زیشٚ
ٛای آتداز ،سست ٗى٘شتی است م ٚتٕ ٚظس ّی زسد ىیا ٙزا اش داخٌ ىَدآ ت ٚخازج ٌٛ
ّیدٛد.تٗ ٚسیَ ٚجدامسدٓ ت٘د ٙزیشٛ ٚا دز جائی م ٚىیاٛآ م٘چل ّجصا

دزمٖاز ىیاٙ

ّادزی ّشاٛدّ ٙی شٕ٘د ،تنثیس إٓت٘زیُ٘ ص٘زت ّی ىیسد ٛ .سىص زیش ٚزا تا شٗز جدا ٕنٖید
ٗ سؼی مٖید ىیاٛإی زا اش مٖاز پایّ ٚادزی جدا مٖید  ،م ٚزشد فؼاً داشت ٗ ٚتسىٜای جدید
تٍ٘ید مسد ٙإد .سپس إٜٓا زا دز ىَدإی تا قطس دٛإ 11-13 ٚسإتیْتس  ،حاٗی مْپ٘س ت
ىَدإی تا پای ٚپیت ،تنازیدّ .ساقة تاشید ىیاٛچ ٚت ٚشیس خاك فسٗ ٕسٗد ٗ مْی تاالتس اش
سطح خاك قساز تيیسد .دّای ّحیط زا زٗی  24دزج ٚسإتیيساد تٖظیِ مسد ٗ ٙزط٘تت زا
تاال ٕي ٚدازید .تسای ایٔ ّٖظ٘ز یا ّستة ّ ٚپاشی مٖید ٗ یا ىَدآ یا میس ٚپالستینی شفاف
تپ٘شإید.
عوارض و درمان  :دز ص٘زتی م ٚىَدآ شْا تسىٜای جدید زیص ٗ زٕو پسید ٙای
ّی دٛد ٗ ىَٜای آٓ ظاٛس ْٕی ش٘د  .تغریّ ٚصٖ٘ػی زا شسٗع مٖید چ٘ٓ ظاٛسا خاك
ىَدآ خیَی فقیس است  ٗ .اىس فقط تا ظاٛس ٕشدٓ ىَٜا زٗت ٚزٗ شدیدٕ٘ ،ز ّحیط زشد ىیاٙ
ّٖاسة ٗ مافی ٕیست ،پس آٓ زا تّ ٚحً پسٕ٘زتس اّا دٗز اش اشؼّ ٚستقیِ آفتاب ّٖتقٌ مٖید .
ایٔ ػازضّْ ٚنٔ است ّست٘ط ت ٚآتیازی شیاد اش إداش ِٛ ٙتاشد  .دز شّستآ ٛفت ٚای  1تاز
آتیازی مافی است .تسىٜاس خیَی پس پشت اّا تدٗٓ ىٌ تیإيس غٖی ت٘دٓ شیاد ٙاش حد خاك
ّی تاشد ٗ .تاید دز شّستآ خاك ىَدآ زا تؼ٘ یض ٗ تؼدیٌ مسد حَْ ٚقازچ ت ٚایٔ ىیاٙ
ٍنٛ ٚای قٜٛ٘ا ی زٗی تسه ٛا تشنیٌ ّی دٛد ٗ تاید تا ّحًَ٘ قازچنش ٕف٘ذی سْپاشی
ص٘زت ىیسدٗ تسىٜای خیَی صدّ ٚدید ،ٙحرف شٕ٘د  .اىس دز شّستآ ٘ٛا خیَی سسد ٗ

ّسط٘ب تاشد تسىٜا شزد شد ٗ ٙت ٚسْت پاییٔ ّ ،ی پیچد تٖاتسایٔ تاید ىَدآ زا تّ ٚحٌ
ىسّتسی ّٖتقٌ ْٕ٘د ٗ آتیازی زا مْتس مسد دز ص٘زتی م ٚتسىٜای سثص ّی پیچد ٘ٛا سسد ٗ
خشل است .تسىٜای سیا ٙشد ٙدز ٕتیج ٚسسّای شیاد ،ایجاد ّی شٕ٘د ٗ تسىٜای ٕاشك  ،مِ
آب ٗ شزد زٕو ّؼسف ىیا ٙتشّٖ ٚی تاشد  .اىس شخْٜای سفید پٖث ٚای دز شیس تسه ٗ قاػدٙ
آٓ تشنیً شٕ٘د  .یؼٖی حشسات آفت دز حاً فؼاٍیت است ّی ت٘إید ٛس دٗ ٛفت ٚینثاز تا
سِ حشس ٙمش ٕف٘ذی ىیا ٙزا سْپاشی مٖید ٗ تا پٖث ٚآغشت ٚت ٚسِ شخْٜا زا خیس ْٕایید .
ػاٌّ ایجاد زشتٛ ٚای تاز ػٖنث٘تی دز سطح تسه مٖ ٚزیص قسّص است .تاید تا پازچّ ٚسط٘ب
تسىٜاز ا تْیص مٖید ٗ تا سِ مٖ ٚمش ىیا ٙزا سْپاشی ْٕایید .تاّیٔ زط٘تت دز ماٛش آفت
ّ٘ثس است .اىس تسىٜا تساق ت٘دٓ خ٘د زا اش دست داد ٙإد زٗشإ ٚتا آب ٍٗسُ تسىٜا زا پاشی
مٖید چ٘ٓ ػَت ایٔ اّس ّی ت٘إد ٘ٛای خشل تاشد  .صدّات فیصینی تسىٜا زا شنافداز ٗ
ّسیض ٕشآ ّی دٛد تٖاتسایٔ ىَدآ زا اش ّحٌ پس تسدد دٗز مٖید ٗ تسىٜای صدّ ٚدید ٙزا
قطغ ْٕایید.

