مارچوبه

مشخصات :اسِ ػَْی ّارچ٘تٗ Asparagus ٚاس خإ٘ادّ Liliaceae ٙی تاضذ.
ایٔ جٖس دارای ى٘ ٕٛ ٚای تسیاری است  .دٗ ىٕ٘ ٚآٓ اس ٕظز سیٖتی حائش اْٛیت ٛستٖذ .
سیزا  ِٛت ٚص٘رت ىیاٛآ ىَذإی ٗ  ِٛآٗیشی در آپارتْآ ّ٘رد استفاد ٙقزا ّی ىیزٕذ  .ایٔ
ىیاٛآ دائْی ٗ دارای ساقٛ ٚای ٕاسك ٗ ّٖطؼة ّی تاضٖذ .اغَة ت ٚخاطز ضاخٛ ٚای تزه
ّإٖذ تغییز ضنٌ یافت ٚم ٚمالدٗد ٕاُ دارٕذ ،پزٗرش دادّ ٙی ضٕ٘ذ ّ .ارچ٘تٕ ٚزّ ٚتّ٘ی
افزیقای جٖ٘تی است ٗ یل ٗاریت ٚرٕٗذ ٙدارد م ٚت ٚطً٘  2تا ّ 3تز تا ىستزش  30تا 60
سإتی ّتز ّی رسذ  .در ّ٘قغ ج٘إی دارا ی ّٖظز ٙای پزپطت ٗ ّتزامِ ت٘د ٗ ٙت ٚػٖ٘آ ىیاٙ
ىَذإی پزٗرش دادّ ٙی ض٘د ٍٗ .ی ت ٚتذریج ىیا ٙت ٚص٘رت تاال رٕٗذ ٙدر آّذ ٗ ٙساقٛ ٚای
اصَی تٍ٘یذ ضاخٛ ٚای افقی ّی مٖذ  .ایٔ ىٕ٘ٗ ٚاریت ٚدیيزی دارد م ٚپا م٘تا ٙت٘د ٗ ٙتٚ
تَٖذی  2تا  30سإتی ّتز ّی رسذ  .ایٔ ىٕ٘ ٚدارا ی ّٖظز ٙپزپطت ٗ ّتزامِ است ّی٘ ٙای
ایٔ ىیا ٙست ،ٚمزٗی ضنٌ ،م٘چل ٗ قزّش ّی تاضذ ّ .ارچ٘ت ٚستز ،ٙتّ٘ی آفزیقای جٖ٘تی ٗ

ٕاتاً است ارتفاع ت٘ت 30 ٚسإتی ّتز ٗ ىستزش ضاخٛ ٚا  100تا  150سإتی ّتز ّی تاضذ .
ایٔ ىیا ٙدر ّٖشً تٜتز اس ّارچ٘تٕ ٚزّّ ٚقاّٗت دارد ٗ  ِٛچٖیٔ ،چ٘ٓ دارای ضاخٛ ٚای
آٗیشآ است ت ٚػٖ٘آ ىَذآ آٗیشی ّصزف دارد .تزه ٛای آٓ س٘سٕی ضنٌ ٗ خطٔ تز اس
تزه ٛای سیذ ٗ ریشی داردّ .ی٘ ٙآٓ ست ٚقزّش رٕو است.
مراقبت :ایٔ ىیا ٙتٕ٘ ٚر سیاد٘ٛ ،ای ىزُ ،آتیاری فزاٗآ ،رط٘تت ٕسثی
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درصذ ٗ خاك قَیایی ٕیش دارد.
كود :اساٗاسط تٜار ٗ تا اٗاخز تاتستآ ٛز دٗ ٛفت ٚیل تار ّی ت٘آ تّ ٚقذار  3ىزُ
در ٍیتز ،م٘د تزای ّارچ٘تّ ٚصزف مزد.
خاكٕ٘ :ع خاك ّ٘رد ٕیاس ایٔ ىیاّ ٙخَ٘طی است م ٚاس دٗ قسْت خاك تزه ٗ
یل قسْت خاك تاغچ ٚفاقذ آٛل .
ازدياد :آسپارى٘س را ّیت٘آ اس طزیق ماضت تذر در تٜار ،در دّای حذٗد  21درجٚ
سإتیيزاد در مْپ٘ست ّخص٘ظ تذر ٗ قَْ ٚتنثیز مزد  .رضذ ىیا ٙدر ایٔ رٗش تسیار مٖذ
است .حتی سّإی مٕ ٚطاءٛا ج٘إّ ٚی سٕٖذّ ،یشآ رضذ ىیا ٙت ٚقذری مٖذ است م ٚتزای
داضتٔ ىیاٛی ت ٚإذاسّ ٙؼقً٘ ٗ دٍخ٘ا ،ٙالسُ است چٖذ ّاّٖ ٙتظز تْإیذ .رٗش تٜتز  ،تزای
تنثیز سزیؼتز ىیا ،ٙتقسیِ ت٘تّ ٚادری ،در اٗاسط تٜار ٗ تاتستآ است .اتتذا خاك را ّزط٘ب
مزد ٗ ٙىیاّ ٙادری را اس ىَذآ تیزٗٓ آٗریذ .ریطٛ ٚای ىیا ٙرا اس  ِٛتاس مٖیذ ٗ تا استفادٙ
اس یل چاق٘ی تیش ،ت٘د ٙریطٛ ٚا را ت ٚقسْتٜای ّساٗی ٗ ّزتة تقسیِ مزدٛ ،ٙز مذاُ
در ىَذإی تا قطز دٛإ 9 ٚسإتیْتز ،حاٗی مْپ٘ست ىَذإی تا پای ٚپیت قزار دٛیذ دقت

را

مٖیذ م ٚخاك را ْٛیطّ ٚزط٘ب ٕيا ٙداضت ٗ ٚىیاٛآ را در ّحیطی تا ٕ٘ر ّٖاسة ٍٗی دٗر
اس تاتص ّستقیِ خ٘رضیذ قزار دٛیذ تا رضذ مٖٖذ.

