بگونیا برگي یا ركس

مشخصات  :اسِ ػَْی تيٕ٘یا تزىی

Begonia rex

ٗ اس خإ٘ادٙ

ّ Begoniaceaeی تاضذ .خٖس تيٕ٘یا دارای  900ىّٕ٘ ٚختَف اس ىیاٛآ چٖذ ساٍٚ
ْٛیط ٚسثش ػَفی ٗ ىیاٛآ خشآ مٖٖذ ٙاست م ٚتزای تزه ٛا ٗ ىٌ ٛای سیثایطآ پزٗرش
دادّ ٙی ض٘دٕذ .ىٕ٘ٛ ٚای ّختَف ایٓ خٖس اس ىیاٛإی ت ٚطً٘ چٖذ سإتیْتز تا ىٕ٘ٛ ٚایی
ت ٚطً٘ ّ 3تز تطنیٌ یافت ٚاست  .تؼذادی اس ىٕ٘ٛ ٚا ٕیش ت ٚغ٘رت تاال رٕٗذّ ٙی تاضٖذ

.

تيٕ٘یا ىیاٛی است تل پای ٚیؼٖی ىَٜای ٕز ٗ ّاد ٙتز رٗی یل ىیا ٙقزار دارٕذ .ىٌ ٛای ٕز
ّ ،ؼْ٘ال سیثا ٛستٖذ ٗ ىَٜای ّاد ٙرا تا تخِ دآ تاً دارش ّی ت٘آ ت ٚآسإی تطخیع داد
تٕ٘یا تزىی تّ٘ی آساُ است ٗ درای ریشُٗ ى٘ضتی ّی تاضذ  .ارتفاع آٓ ت 30 ٚسإتی ّتز ٗ
ىستزش آٓ ت 45 ٚسإتی ّتز ّی رسذ .ایٔ ىٕ٘ ٚرا ت ٚخاطز تزىٜای سیثایص پزٗرش ّی
دٖٛذ .ایٔ ىیا ٙتزىٜای سثش تیز ٗ ٙچزٗمیذ ٙای دارد م ٚدر ٕشد ینی ٍث ٚتزىی ٕقز ٙای رٕو
ّی ض٘د .ىاٛی رٕو ٛای دیيزی ّإٖذ قزّش ،مزُ یا ارغ٘إی در سطح تزه دیذّ ٙی ضٕ٘ذ .
ىَٜای آٓ ّؼْ٘ال ارغ٘إی مِ رٕو ٗت ٚقطز یل سإتی ّتز ٛستٖذ م ٚدر تاتستآ ظاٛز ّی
ضٕ٘ذ ٗ فاقذ سیثایی ّی تاضٖذ ٗ تایذ اس ىیا ٙخذا ىزدٕذ.
مراقبت :ىیا ٙرمس تٕ٘ ٚر ّت٘سط ،دّای ّؼٍْ٘ی خاك ْٛیطّ ٚزط٘ب رط٘تت
٘ٛای ّت٘سط تا سیاد یؼٖی  5تا  90درغذ ٗ خاك مْی اسیذی احتیاج دارد.

كود :م٘د ّ٘رد ٕیاس تيٕ٘یا رمس را ّی ت٘آ تّ ٚیشآ  1ىزُ در ٍیتزٛ ،ز ٛفت ٚیل
تار ،اس فزٗردیٔ تا آتآ ّاّ٘ ،ٙرد استفاد ٙقزا داد.
خاكّ :خَ٘طی اس ت٘رب ،خاك تزه ٕزُ ٗ ّاس ٚتٕ ٚسثت ّساٗی ،تزای رضذ ایٔ
ىیاّٖ ٙاسة است.
ازدیاد :تيٕ٘یای رمس را ّی ت٘إیذ تا استفاد ٙاس یل رٗش ّخػ٘ظ ٗ غیز
ّؼًْ٘ تنثیز مٖیذ .تٜار ٗ تاتستآ تٜتزیٔ سّآ تزای تنثیز ایٔ ىیا ٙاست .یل تزه تاٍغ را
م ٚخیَی  ِٛپیز ٕثاضذ ،إتخاب مٖید ٗ تا استفاد ٙاس یل چاقی تیشم ٚت ٚتافت تزه غذّٚ
ٕزسإذ ٗ آٓ را ٍٕ ٚنٖذ ،تزه را ت ٚتخطٜای ّٖظِ در قاٍة طثیؼی آٓ تثزیذ  .سپس قطؼات
تزه را ت ٚآراّی ٗ تا دقت تزداریذ ٗ اس سطح پطتی تزه ٗ ّیآ رىثزىٜای اغَی ،در پ٘در
٘ٛرّ٘ٓ ریط ٚسایی فزٗ تثزیذ ٗ رٗی سطح مْپ٘ست ّخ غ٘ظ تذر ٗ قَْ ،ٚدر داخٌ
سیٖی تذر ،تخ٘اتإیذ ٗ ت ٚآراّی رٗی سطح خاك فطار دٛیذ  .سپس رٗی تنٛ ٚای تزه را
تا میس ٚپالستینی تپ٘ضإیذ ٗ در دّای حذٗد  21درخ ٚسإتیيزاد ٕيا ٙداریذ سّإی مٚ
ىیاٛچٛ ٚای م٘چل تٗ ٚخ٘د آّذٕذ ٗ ت ٚطً٘  2/5سإتیْتز رسیذٕذ ،میس ٚپالستینی را
تزداریذ ٗ ٛز مذاُ را در ىَذإی تا قطز دٛإ 9 ٚسإتیْتز حاٗی مْپ٘ست ىَذإی تا پایٚ
پیت تناریذ .تایذ ّزتثا سیز پ٘ضص پالستینی تزرسی ض٘د تا اىز تزىٜا دچار فساد ٗ
پ٘سیذىی ضذ ٙت٘د ،تیزٗٓ آٗرد ٗ ٙتا قارذمص سْپاضی غ٘رت تيیزد.
عوارض و درمان  :اىز ٍنٛ ٚای خامستزی ّتْایٌ ت ٚق ٜٙ٘ای رٗی تزىٜا ّطاٛذٙ
مزدیذ ،تایذ ىیا ٙرا تا قارذ مص طثق دست٘ر سْپاضی مٖیذ ٗ ىَذآ را تّ ٚحٌ خطل ٗ
امسیژٓ تثزیذّْ .نٔ است ىاسٛای داخٌ آضپشخإ ٚایٔ ػارض ٚرا ایداد مزد ٙتاضذ  .تغذیٚ
ّػٖ٘ػی ٗ تؼ٘یض ىَذآ تا یل درخ ٚتشرىتز ّی ت٘إذ خَ٘ی تٗ ٚخ٘د آّذٓ تزىٜای

خذیذ م٘چل ٗ مِ رضذ را تيیزد  .افتادٓ تزىٜا در سّستآ ٕتید٘ٛ ٚای سزد است ىَذآ را
تّ ٚحٌ ىزّتزی حذد  13درخ ٚسإتیيزاد ّٖتقٌ مٖیذ ّطنٌ رفغ ّی ض٘د.
قارچٜای تیْاری سایی ت ٚاسِ سفیذك ّیت٘إذ رٗی تزىٜا ٍنٜای پ٘دری سفیذ
ایخاد مٖذدر ایٔ غ٘رت تا سُْ٘ قارچنص ىیا ٙرا سْپاضی مٖیذ ٗ ىَذآ تيٕ٘یا را تّ ٚحٌ
تا ٘ٛای خطل ٗ امسیژٓ دار تثزیذ  .اىز تارٛای ػٖنث٘تی سیز تزىٜا ّطاٛذ ٙىزدیذ ٗ تا
تزىٜای خذیذ مْزٕو ّ٘اخ ٚضذیذّ ،ی ت٘إیذ تا یل سِ مٖ ٚمص ٛز چٜار د ٙرٗس یل تار
ىیا ٙرا سْپاضی مٔیذ غ٘رتی م ٚتزىٜا ٍٍ٘ ٚضذ ٗ حاضی ٚإٜٓا خطل ٗ چزٗمیذ ٙاست،
حتْا اس تطٖيی رٕح ّی تزد ف٘را آٓ را آتیاری مزد ٗ ٙتّ ٚحٌ سزدتزی م ٚسیز
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سإتیيزاد تاضذ ّٖتقٌ مٖیذ .اىز تزىٜای تيٕ٘یا حاٍت ّ٘اسیینی پیذا مزد ٗ ٍنٛ ٚای سردی
رٗی آ تٗ ٚخ٘د آّذ ٗ ٍٍ٘ ٚای ٗ تذ ضلً ضذ ،تایذ ىیا ٙرا اس ىذآ خارج مٖیذ تا تٚ
ىیاٛآ دیيز سزایت ٕنٖذ سیزا ػاٌّ ایٔ ّطنٌ ٗیزٗسی است ٗ را ٙچار ٙای ٕذارد
ْٛچٖیٔ رٕو پزیذىی تزىٜا ٗ ریشش إٜٓا ٗ غذ ٙای ضذٓ ریطٛ ٚا م ٚدر ٕتید ٚفؼاٍیت
ْٕایذ ّی تاضذ ٗ سیا ٙضذٓ ٗ پ٘سیذ ٙضذٓ ریطٛ ٚا م ٚدر ٕتید ٚفؼاٍیت قارچٜای تیْاری
سا است ت ٚراحتی درّآ پذیز ٕیست ّٗؼاٍد ٚإٜٓا ّقزٗٓ ت ٚغزفْٕ ٚی تاضذ آتیاری سیاد اس
حذ ٗ سزدی ٘ٛای ّحیط ت ٚط٘ر ْٛشّآ تاػث پ٘سیذىی ساق ٗ ٚیق ٚىیا ٙضذ ٗ ٙآٓ را اس
تیٔ ّی تزد.

.

