كاالدیوم یافیل گوش

مشخصات :اسِ عَْی ىیب ٙفیٌ ى٘ش

 ، Caladium bicolorاص خبٕ٘دٙ

ّ Araceaeی ثبضذ .ایٔ جٖس داسای  15ىّٕ٘ ٚختَف است م ٚتْبّب چٖذ سبٍ ٚث٘د ٗ ٙدس
ىَخبٕ ٚپشٗسش دادّ ٙی ض٘دٕذ  .قسْت ٘ٛایی ایٔ ىیب ٙدس پبییض اص ثیٔ ّی سٗد ٍٗ .ی سیطٚ
ٛبی غذ ٙای آٓ دس صّیٓ ثبقی ّی ّبٕذ م ٚثبیذ آٓ سا دس ّحٌ خطنی ،تب ٖٛيبُ مبضت
ٕيٜذاسی مشد .ىٕ٘ ، bicolor ٚثّ٘ی آّشینبی جٖ٘ثی ث٘د ،ٙداسای استفبعی دس حذٗد  22تب
 40سبٕتی ّتش ّی ثبضذ ٗ ىستشش آٓ دس حذٗد  30سبٕتی ّتش است .ثشىٜبی ایٔ ىیب ٙتیش
مْبٕی ث٘د ٗ ٙثش سٗی یل دّجشه ط٘یٌ قشاس د اسٕذ .سٗی ثشىٜب ٍ ،نٛ ٚبی سفیذ ٗ قشّض
دیذّ ٙی ضٕ٘ذ .ثعضی اص ثشىٜب داسای سىجشىٜب ٗ ٍجٛ ٚبی سفیذ  ،ىشُ ٗ یب قشّض ّی ثبضٖذ.
مراقبت :فیٌ ى٘ش ثٕ٘ ٚس ّت٘سط ،ىشّبی ّعٍْ٘ی ،خبك ْٛیط ٚخیس ،سط٘ثت
٘ٛای  70تب  90دسصذ ٗ خبك مْی اسیذی احتیبج داسد.
كود :م٘د ّ٘سد ٕیبص ایٔ ىیب ٙسا ّت٘آ ٛش دٗ ٛفت ٚینجبس اص ثٜبس تب آخش تبثستبٓ ثٚ
ّقذاس  2ىشُ دس ٍیتش ّ٘سد استفبد ٙقشاس داد.

خاكّ :خَ٘طی اص خبك ثشه ،م٘د حی٘إی ٗ رغبً چ٘ة ٗقطعبت ثسیبس م٘چل
آجش ،جٜت ٕف٘ر پزیشی ٗ تٜ٘ی ،ٚخبك ّٖبست مبالدیُ٘ است.
صی صّیٖی سضذ ّی مٖذ م ٚدس طً٘ صّستبٓ دس
ازدیاد :ىیب ٙمبالدیُ٘ اص یل غذ ٙس
حبٍت خ٘اة ث٘د ٗ ٙدس ثٜبس ٗ تبثستبٓ سضذ فعبً خ٘د سا طی ّی مٖذ  .ثسیبس ّ ِٜاست مٚ
پیص اص عٌْ تنثیش اص سالّت غذٛ ٙبی ىیب ٙم ٚصّستبٓ سا دٗاُ آٗد ٙإذّ ،طْئٔ ض٘یذ

.

صّبٕی م ٚثشىٜب پژّشدّ ٙی ض٘دٕذ  .غذٛ ٙب سا خبسج مشد ٗ ٙدس ّلإی خطل ٗ دّبی  16دس
ج ٚسبٕتیيشاد إجبس ْٕ٘دّ ٗ ٙشاقت فسبد قبسچی إٜٓب ثبضیذ  .دس اٗایٌ ثٜبس غذ ٙا سا دس آٗسدٙ
ٗ غذٛ ٙبی ج٘آ سا اص مٖبس پبیّ ٚبدسی جذا مٖیذ ٗ ٛش یل سا ث ٚتٖٜبیی دس ىَذإی ثب قطش
دٛبٕ 9 ٚتب  11سبٕتیْتش ،حبٗی مْپ٘ست ىَذإی ثب پبی ٚپیت  ،ثنبسیذّ .ی ت٘إیذ اصقبسچ مص
ثّٖ٘یٌ ،ثشای جَ٘ىیشی اص ٛش ٕ٘ع فسبد ٗ پ٘سیذىی استفبد ٙمٖیذ .غذٛ ٙب ثبیذ سطحی مبضتٚ
ضٕ٘ذ .دّبی ّحیط سا  24 ،دسج ٚسبٕتیيشا ٕيب ٙداسیذ ٗ صّبٕی م ٚسضذ ْٕ٘ آغبص ضذ ،دّب
ساث 20ٚدسج ٚسبٕتیيشاد مبٛص د ٙیذّ .شاقت ثبضیذ ،ىیب ٙدسّعشض جشیبٓ ثبد قشاس ٕيیشد تب
ثشىٜبی آٓ ّحبفظت ض٘د .دساثتذای مبضت غذ ،ٙثبیذ ث ٚىیب ٙآة مْتشی داد ٗقتی ج٘إٛ ٚب
سضذ مشدٕذ ،آثیبسی سا صیبدتش مشد  .ضْٖب خیس مشدٓ ثشىٜب ثب آة ٍٗشُ ،یل یب دٗثبس دس سٗص
ثسیبس ّفیذ است  .ثشىٜبی ىیب ٙفیٌ ى٘ش ،سیض ٗ ضعیف ض٘د ،یب ث ٚتغزی ٚیّ ٚصٖ٘عی
احتیبج داسد ٗ یبٕ٘س مبفی ث ٚآٓ ْٕی سسذ ٗ اىش ثشىٜب ،چشٗمیذ ٗ ٙخطل ّی ض٘د ،ىیبٙ
تطٖ ٚاست ٗ ٘ٛا  ِٛخیَی ىشُ ّی ثبضذ پس ثبیذ ىیب ٙسا آثیبسی ٗ غجبس پبضی مٖیذ  .ثجب
ّبٕذٓ قطشات آة سٗی ثشىٜب ٗ یب قشاس ىفتٔ دس ّسیش ضَ٘غ ٗ پژّشد ٙثبعث ّی ض٘د ثشىٜب
ضنبف ثشداسٕذ .آثیبسی ثیص اص إذاص ٗ ٙصٛنطی ٕب ّٖبست سفیذمٜبی قبسچی ٗ ،یب سبقٚ

ٛبی صیش صّیٖی پذیذ ّی آٗسد ْٛ .چٖیٔ ثٗ ٚاسط ٚآفتبة ّستقیِ ٗ استفبد ٙاص ّ٘اد ثشاق
مٖٖذ ٙضیْیبییٍ ،نٛ ٚبی ق ٜٙ٘ای دس ٗسط ثشىٜب ْٕبیبٓ ّیيشدد.
عوارض و درمان  :ثشهٛبی مْشٕو دس مبالدیُ٘ ث ٚدٍیٌ مبفی ٕج٘دٓ ٕ٘س ّی ثبضذ .
ثبیذ ىیب ٙساثّ ٚحٌ سٗضٔ تشی ّٖتقٌ مٖیذ  .اىش ّطبٛذ ٙمشدیذ ثشىٜب ٗ سبقٛ ٚب ثذضنٌ ٗ
چسجٖبك ضذ ٙإذ ٗ حطشات سجض سٕيی سٗی آٓ ٗج٘د داسٕذ ،ىیب ٙسا ثب سِ حطش ٙمص
ٕف٘ری ٛفتٚای یل ثبس سْپبضی مٖیذ  .دس اثش ٘ٛای سسد ٕیض حبضی ٚثشىٜب ق ٜٙ٘ای ٗ چیٔ ٗ
چشٗك داس ّی ض٘د ٗ سبقٛ ٚب ٗ ثشىٜب خ٘د سا ّی إذاصٕذ  .ایٔ ع٘اسض دس پبییض طجییعی
است ،چ٘ٓ ىیب ٙث ٚسْت صّستبٓ ىزسإی ّی سٗد.

