برگ عبائی

مشخصات  :اسٓ عّٕی تزي عثائی

ٚ Aspidistra elatiorاس خا٘ٛادٜ

ٔ Liliaceaeیثاضد .تزي عثائی ٌیاٞی است تٔٛی چیٗ  ٚصاپٗ و ٝداری ریش ْٚتٛدٚ ٜ
تد ٖٚسالٛٞ ٝایی ٔی تاضد  .تزٌٟای آٖ سثش تیز ، ٜتزاق،پ ٚ ٟٗت ٝط 3 َٛتا  50سا٘تیٕتز
ن ٔستمیٕا اس سطح خان تیزٔ ٖٚی آید  .ارتفاع تٛت ٝدر
استٕٞ .چٙیٗ دٔثزي تّٙدی دارد ٜ
حدٚد  30سا٘تیٕتز ٌ ٚستزش آٖ ت 50 ٝسا٘تیٕتز ٔی رسد .تزي عثائی ٌّٟای ریشی دارد وٝ
ارغٛا٘ی ٚفٙجا٘ی ٔا٘ٙد است  ٚرٚی سطح خان  ٚدر لسٕت تحتا٘ی ٌیا ،ٜدر اٚاخز تاتستاٖ
ظاٞز ٔیطٛد  ٚفالد سیثایی است  .عٕز ایٗ ٌیا ٜسیا د است  ٚساِٟای ٔتٕادی تد ٖٚتغذیٚ ٝ
تعٛیض ٌّداٖ در اطاق ٔی ٔا٘د  .یىٛٙع اتّك آٖ ٘یش ٚجٛد دارد و ٝداری ٘ٛار وزْ رً٘ ٔی
تاضد  ٚتسیار جاِة است  .تزي عثایی ٌیاٞی است تسیار ٔما ْٚخطىی ،تغییزات درجٝ
حزارت ٕٞ ٚجٙیٗ ٘ٛر وٓ را ت ٝخٛتی تحُٕ ٔی وٙد  .در تاتستاٖ تاید ٌّد اٟ٘ا را در ٘یٓ
سای ٝتٍذارید  ٚاٌز٘ ٝآفتاب تزٌٟا را ٔیسٛسا٘د.
مراقبت :ایٗ ٌیا ٜتٛ٘ ٝر وٓ تا ٔتٛسط ٛٞای خٙه ،خان ٕٞیطٔ ٝزطٛب ،رطٛتت
ٛٞای  50تا  70درصد  ٚخان لّیایی ٘یاس دارد.
كود :در تاتستاٖ ٞ ،ز دٞ ٚفت ٝیىثارٔ ،یتٛاٖ ت ٝایٗ ٌیاٌ 3 ٜزْ در ِیتز وٛد داد.

خاك :خان ٔعِٕٛی ٕٞزا ٜتا ٔاس ٚ ٝتٛرب  ٚوٕی ٔٛاد آِی ،خان ٔطّٛب ٌیاٜ
تزي عثائی است.
ازدياد :اٚاسط تٟار تا اٚیُ تاتستاٖ تٟتزیٗ سٔاٖ تزای جدا وزدٖ ریشٟٔٚای فطزدٜ
 ٚتشري ایٗ ٌیا ٜتٙٔ ٝظٛر تىثیز است  .لسٕتٟایی اس ٌیا ٜرا و ٝضأُ د ٚتزي یا تیطتز ٔی
تاضد تا چالٛی تیش ،اس ٌیأ ٜادری جدا وٙید ٞ .ز لسٕت را ت ٝتٟٙایی در ٌّدا٘ی تا لطز دٞا٘ٝ
 9تا  11سا٘تیٕتز ،حاٚی وٕپٛست ٌّدا٘ی تا پای ٝپیت تىارید  .اِثت ٝتزای ت ٝدست آٚردٖ
ٌیاٞی ٔٙاسثتزٔ ،ی تٛا٘ید ٞز  2یا  3لّٕ ٝرا در یه ٌّداٖ لزار دٞید  .دٔا را حدٚد  18تا
 20درج ٝسا٘تیٍزاد  ٚخان را تٚ ٝیض ٜدر ٞفتٞ ٝای ا َٚتىثیز ٔزطٛب ٍ٘ ٝدارید ،تا
سزعت ریط ٝدٞی افشایص یاتد.

