سروپژیا

مشخصات :اسن علوی گیاُ سرٍپژیا

 ، Ceropegia woodiiاز خاًَادُ

 Asclepiadaceaeهی تاشذ .سرٍپژیا گیاّی است مِ تیشتر تِ صَرت آٍیس استفادُ هی
شَد ٍ تر عنس دیگر گیاّاى گَشتی در ًَر من تسیار هقاٍم است .طَل شاخِ ّا غالثا تِ
تیش از  2هتر هیرسذ .گلْای مَچل ٍ فاًَس هاًٌذ آى هعوَال در اٍاخر تاتستاى ظاّر هی
شًَذ .ایي گیاُ ّن در خاك ٍ ّن در طَل شاخِ ّای هسي ،تَلیذ غذُ هی ًوایذ مِ ازدیاد
آى را آساى هی سازد  .ایي گیاُ تِ آب زیاد احتیاج ًذارد ٍ تا چٌذ ّفتِ ،هیتَاًذ تذٍى آب
زًذگی ًوایذ .تر گْای سرٍپژیا هخلَطی از رًگْای سثس ٍ سفیذ هی تاشذ مِ گل ملیِ ای
دارد .اغلة گَى ّای ایي جٌس تَهی قارُ آفریقا ،هاًٌذ جسایر قٌاری ًاتال هی تاشٌذ.
مراقبت :ایي گیاُ تِ سایِ تا ًَر هتَسط ،گرهای زیاد ،آتیاری اًذك ،رطَتت من ٍ
َّای خشل ٍ خاك قلیایی احتیاج دارد.

کود :هی تَاى تِ هیساى 2 ،گرم در لیترّ ،ر ّفتِ ینثار ،از اردیثْشت تا هرداد ،تِ
ایي گیاُ مَد داد.
خاک :هخلَطی از دٍقسوت خاك تره ٍ یل قسوت هاسِ ،ترای رشذ گیاُ
سرٍپژیا هٌاسة است.
ازدیاد :ترای تنثیر ایي گیاُ ،اتتذا یل گلذاى تاقطر دّاًِ  9ساًتیوتر را تا موپَست
هخصَص گیاّاى گَشتی ٍ مامتَس پرمٌیذ  .سپس موی شي زتر رارٍی خاك تپاشیذ ٍ
حذٍد سِ غذُ رارٍی شي ّا قرار دّیذ .تِ طَرینِ هقذاری از آى تیرٍى از خاك تواًذ.
موپَست داخل گلذاى را خیلی من هرطَب مٌیذ  .آتیاری زیاد از اًذازُ ،سثة فساد
غذُ ّا هی گرددد ترای تنثیر ایي گیا ُ تِ شیَُ قلوِ ّای اًتْایی ساقِ  ،هی تَاًیذ آًْا را تِ
طَل  5تا  8ساًتیوتر از اًتْای ساقِ ،جذا مردُ ٍ در پَدر َّرهَى ریشِ زایی فرٍ تثریذ ٍ
ّر سِ قلوِ را در گلذاًی تا قطر دّاًِ  9ساًتیوتر ،حاٍی موپَست هخصَص گیاّاى
گَشتی قرار دّیذ ٍ تیش از حذ آتیاری ًنٌیذ  .اگر چِ ایي گیاُ تِ ًَر زیاد عالقِ دارد ٍ .لی
در طَل تنثیرّ ،رگس آى را در تراتر تاتش هستقین خَرشیذ قرار ًذّیذ ٍ آى را در دهای 18
تا  21درجِ ساًتیگراد مِ ترای ریشِ دّی هٌاسة استً ،گاُ داریذ.

