كاالتیا

مشخصات  :اسٓ عّٕی ایٗ ٌیاٜ

 ، Calathea makoyanaاصخا٘ٛادٜ

ٔ Marantaceaeیتاضذ .ایٗ جٙس داسای ٔ ٌٝ٘ٛ 150ختّف است و ٝت ٝعٛٙاٖ ٌیاٞاٖ
ٕٞیط ٝسثض دائٕی دس ٌّخا٘ٞ ٝا پشٚسش دادٔ ٜیطٛد٘ذ  ٚداسای تشٌٟای تسیاس صیثایی ٞستٙذ.
واال تیا تٔٛی تشصیُ است  ٚداسای سیض ْ ٚتٛد ٚ ٜاستفاع آٖ ت 45 ٝتا  60سا٘تی ٔتش ٌ ٚستشش
آٖ ت ٝحذٚد  30تا  45سا٘تی ٔتش ٔی سسذ .تشٌٟا تخٓ ٔشغی ضىُ  ٚدس حذٚد  15سا٘تیٕتش
است .تشٌٟا دس لسٕت سٚیی سثض ٘مش ٜای تا سٌثشٌٟای ٔطخصٕٞ ،شا ٜتا ِىٞ ٝای سثض
تیشٞ ٜستٙذ  ٚدٔثشٌٟای طٛیّی داس٘ذ  .دس لسٕت صیشیٗ تشيِ ،ىٞ ٝا ت ٝسً٘ لشٔض ٔی
تاضٙذ.
مراقبت :ایٗ ٌیا ٜتٛ٘ ٝس ٔتٛسطٌ ،شٔای صیاد ،آتیاسی ٔعِٕٛی ،سطٛتت ٛٞای  50تا
 90دسصذ  ٚخان وٕی اسیذی احتیاج داسد.
كود :وٛد ٔٛسد ٘یاص واالتیا سأیتٛاٖ تٔ ٝیاٖ یه ٌشْ دس ِیتش ٞشٞفت ٝیه تاس اص
اسدیثٟطت تا ضٟشیٛس ٔٛسد استفاد ٜلشاداد.

خاكٔ :خّٛطی اص خان تشي ،تٛسب ،خان تاغچ ٝتا وٕی ٔاس ، ٝخان ٔغزی ٚ
لاتُ ٘فٛری سا تشای واالتیا تٚ ٝجٛد ٔی آٚسد.
ازدياد :ایٗ ٌیا ٜسا ٔی تٛاٖ ت ٝآسا٘ی اص طشیك تمسیٓ تٛت ٝای و ،ٝسضذ خٛتی داضتٝ
تىثیش وشد .اٚاسط تٟاس تا اٚایُ تاتستاٖ ،تٟتشیٗ صٔاٖ تشای ایٗ واس است .اتتذا ت ٝآسأی ٌیاٜ
سا اص  ٓٞتاص وٙیذ  ٚ .تا استفاد ٜاص یه چالٛی تیض ،آٖ سا ت ٝلسٕتٟایی تا چٙذ تشي تمسیٓ
ٕ٘اییذ .ت ٝطٛسی وٞ ٝش لسٕت سیطٞ ٝایی تٕٞ ٝشا ٜداضت ٝتاضذ  .سپس ٞش یه سا ت ٝتٟٙایی
دس ٌّذا٘ی تا لطش دٞا٘ 9 ٝسا٘تیٕتش ،حاٚی وٕپٛست ٌّذا٘ی تا پای ٝپیت لشاس دٞیذ ،تعذ اص
واضت ٌیا ، ٜآٖ سا تا ویس ٝپالستیىی ضفاف تپٛضا٘یذ تا سطٛتت ٔٛسد ٘یاص ٌیا ٜتأیٗ ضٛد .
ٌّذاٖ سا دٚس اص تاتص ٔستمیٓ خٛسضیذ  ٚدس دٔای  20دسج ٝسا٘تٍشاد ٍ٘ ٝداسیذ  .پس اص 6
تا ٞ 8فتٌ ، ٝیا ٜضٕا سیط ٝداس ٔی ضٛد  ٚتایذ ویس ٝپالستیىی ساتشداسیذ تا دس ٔحیط طثیعی
لشاس تٍیشد ،وٙتشَ  ٚتاصسسی ٔشتة ٛٞادٞی  ٚحزف تشٌٟای آِٛد ، ٜدس صٔا٘ی وٌ ٝیا ٜصیش
ویس ٝپالستیىی است ،تاعث ٔی ضٛد ،تشٌٟای ٘اصن ایٗ ٌیا ٜدچاس فساد ٘ط٘ٛذ.
عوارض و درمان :تشٌٟای پژٔشد ٚ ٜضفاف واالتیا  ٚپٛضیذ ٜضذٖ سطح صیشیٗ
تشٌٟای آٖ تا تاسٞای عٙىثٛتی ،ت ٝعّت حّٕ ٝو ٝٙسیض لشٔض ٔی تاضذ  .تایذ تا سٓ و ٝٙوص،
طثك دستٛس ٌّ ،ذاٖ سا سٕپاضی وٙیذ  .اٌش دیذیذ تشٌٟا وٕشً٘ ٞستٙذ  ٚصخٕٟای سفیذ پٙثٝ
ای ضىُ دس لاعذ ٜآٟ٘ا تطىیُ ضذ ٜاست  .تا یه سٓ ٘فٛری ٞش  14سٚص یوثاس سٕپاضی
ٕ٘اییذ تا عالیٓ تش طشف ٌشدد  .اٌش تشٌٟای ٌیا ٜواالتیا ت ٝطشف پاییٗ خٓ ض٘ٛذ ،دسجٝ
حشاست ٔحیط تاال است ٛٞ ٚا خطه ٔی تاضذ  .تٙاتشایٗ تایذ ٌّذاٖ ساتٔ ٝحُ خٙىتش ٔٙتمُ
وشد ٚ ٜآتیاسی  ٚغثاس پاضی فشاٚاٖ ا٘جاْ دٞیذ اضعٔ ٝستمیٓ آفتاب تشٌٟای ٌیا ٜسا سً٘

پشید ٚ ٜوٕشً٘ ٔی وٙذ  .دسصٛستی و ٝتشٌٟا دسط َٛسٚص ِ ِٝٛضذ  ٚحاضی ٝتشٌٟا ت ٝسٕت
ٚسط خٓ ض٘ٛذ ،یعٙی ایٙىٛٞ ٝا خیّی سشد است یاٌیا ٜت ٝآتیاسی احتیاج داسد  .ایٗ اتفاق
دسضة طثیعی است  .اٌش حاضی ٝتشٌٟا ل ٜٟٛای ٔ ِِٝٛ ٚی ض٘ٛذ ٛٞا سشد  ٚآتیاسی ٔٙظٓ ٔی
تاضذ  ٚاٌش حاضی ٝتشيٞا ل ٜٟٛای ضذ ٚ ٜسپس تشیضد ٌیا ٜتطٍٙی ٔی وطذ  .تشٌٟای سیض
واالتیا  ٚسضذ وثذ آٖ ٘یض دس ٘تیج ٝوٕثٛد ٔٛاد غزایی است  .تا تش طشف وشدٖ ایٗ عٛأُ ،
ٌّذاٖ ٔا ضاداب خٛاٞذ ضذ.

