گنذمی یا سنجاقی

مشخصات  :اسِ ػَْی ىیا ٙىٖذّی

 ، Chlorophytum comosumاص

خإ٘ادّ Liliaceae ٙیثاشذ .ایٔ جٖس داسای  215ىّٕ٘ ٚختَف اص ىیاٛآ ْٛیش ٚسثض
ىَخإ ٚای ّی تاشذ .استفاع ایٔ ىیا ٙدس حذٗد  25تا  30سإتی ّتش ّی سسذ .تشىٜای خغی
ٗ تاسیل آٓ حذٗد  25سإتی ّتش عً٘ داسد ٗ ت ٚص٘ست ٕ٘اسٛای سثض ی تٕ ٚظش ّیشسذ مٚ
دس ّیآ ٛش یل ٕ٘اس سفیذ سٕيی ّشاٛذّ ٙی ش٘د دس تؼضی اص ىٕ٘ٛ ٚا ت ٚتشىٜا سفیذ ٗ
قسْت ّیإی سثض ّیثاشذ .دس تاتستآ ىیا ٙىٖذّی ت ٚىٌ سفت ٗ ٚم ٚدّيٌ ع٘یَی ت ٚعً٘ 60
سإتیْتش داسد .ىٌ آریٔ آٓ ت ٚشنٌ پإینً٘ ت٘دٗ ٙ

ىَٜای سفیذ ٗ ستاس ٙای آٓ داسای

قغشی حذٗد  2/5سإتیْتش ٛستٖذ .دس إتٜای دّيٌ ٗ ٕضدیل ىٌ ،ىیاٛچٛ ٚای جذیذ
ٕیضتٍ٘یذ ّی ش٘د مّ ٚی ت٘آ إٜٓا سا اص ىیا ٙجذا ْٕ٘د ، ٙسیش ٚداس مشد

 .ىٖذّی سا تایذ

ٕضدیل پٖجش ٙقشاس داد ،صیشا چٖإچ ٚدٗس اص ٕ٘س قشاس تيیشد ،تشىٜایش طٗیٌ ّی شٕ٘ذ مٚ
چٖذآ صیثا ٕیست.

مراقبت :ایٔ ىیا ٙتٕ٘ ٚس مِ تا ّت٘سظ ،ىشّای ّؼٍْ٘ی  ،خاك ْٛیش ٚخیس،
سع٘تت ٘ٛای 0تا  70دسصذ ٗ خاك قَیاتی احتیاج داسد.
کود :م٘د ّ٘سد ٕیاص ىٖذّی سا ّیت٘آ تّ ٚیضآ  2ىشُ دس ٍیتشٛ ،ش ٛفت ٚینثاس ،اص
فشٗسدیٔ تا ّٜشّ٘ ،سد استفاد ٙقشاس داد.
خاکّ :خَ٘عی اص خاك تاغچّ ٗ ٚاس ،ٚخاك ّٖاسة سشذ ایٔ ىیاّ ٙی تاشذ.
ازدیاد :ىیا ٙجاٍة ىٖذّی یا سٖجاقی سا ّیت٘آ ت ٚسٗشٜای ّختَف تنثیش مشد  .ىیاٙ
ّادسی  ،ساقٛ ٚای تَٖذ ٗ سٕٗذ ٙای تٍ٘یذ ّی مٖذ م ٚدستٛ ٚای م٘چل تشه سا تا خ٘د داسد
ایٔ ىیاٛچٛ ٚای م٘چل ّی ت٘إٖذ تا قشاس ىشفتٔ دس ّجاٗست خاك سیش ٚتذٖٛذ

 .تشای

ایٖنّ٘ ٚفقیت ػٌْ تنثیش تیشتش ش٘د ،ىیاٛچ ٚسا سٗی سغح خاك ،دس یل ىَذآ تا قغش
دٛإ 9 ٚسإتیْتش ،حاٗی مْپ٘ست ىَذإی تا پای ٚپیت ،تخ٘اتإیذ ٗ ت ٚآساّی فشاس دٛیذ

.

صّإی م ٚسیش ٚدٛی ت ٚإذاص ٙمافی إجاُ شذ ٗ ىیا ٙت٘سؼ ٚیافتّ ،ی ت٘إیذ استثاط ساق ٚسا
تا پایّ ٚادسی ،قغغ مٖیذ تا ّستقٌ ش٘د  .ایٔ ىیاٛچٛ ٚا  ،دس آب ٕیض ّی ت٘إٖذ سیش ٚدٖٛذ ٗ
ت ٚتٖٜایی ٗ جذا اص پایّ ٚادسی ،دس پ٘دس ٘ٛسّ٘ٓ سیش ٚصایی فشٗ تشد ٙشذ ٗ ٙدس خاك قشاس
تيیشٕذ .تٜتشیٔ صّآ تنثیش  ،فصٌ تٜاس ٗ تاتستآ است ٗ ىیاٛچٛ ٚا تایذ دس دّای  18تا 20
دسج ٚسإتیيشاد ٗ ٕ٘س ّٖاسة ٍٗی دٗس اص تاتش ّستقیِ خ٘سشیذ ٕياداسی ش٘د.
عوارض و درمان :دس ص٘ستی مّ ٚشاٛذ ٙمشدیذ ٗسظ ىیا ٙاص قاػذ ٙتشىٜا ،پ٘سیذٙ
است ،آتیاسی تیش اص إذاص ٙإجاُ داد ٙایذ ٗ تایذ آتیاسی سا قغغ مٖیذ  .تشهٛای ٕشُ ٗ شفاف
دس اثش ٘ٛای خیَی سشد ایجاد ّی ش٘د .ق ٜٙ٘ای شذٓ ٕ٘ك تشىٜا ٕیض ّشت٘ط ت ٚتشٖيی یا
اشؼّ ٚستقیِ آفتاب است .اىش تشىٜای ىیا ٙسجافی ،ضؼیف ٗ الغش ٗ ع٘یٌ ٗ مِ ٗ تیش

خشل شذٕذ ٗ سٕو خ٘د سا اص دست دادٕذ ٗ یؼٖی دسج ٚحشاست خیَی تاالست ّ .ی ت٘إیذ
تشای جثشآ ایٔ ضایؼ ،ٚىَذآ سا تّ ٚحٌ خٖنتشی ّٖتقٌ مٖیذ ٗ

 15دقیق دسٗٓ تشت

تيزاسیذّ .حیظ تاسیل ّی ت٘إذ ٕ٘اس سفیذ تشه سا ّح٘ مٖذ  .سؼی مٖیذ تا تغزیّ ٚصٖ٘ػی
ّٖاسة جَ٘ی ضؼف ٗ پژّشدىی ىیا ٙسا تيیشیذ  .دس ص٘ست دیذٓ حششات سثض سٕو مٚ
حاشی ٚتشه سا ّیخ٘سٕذٛ ،ش  14سٗص ینثاس ىیا ٙسا سْپاشی ْٕاییذ .

