پیچ كانگرو یا سیسوس

مشخصات  :اسن علوی پیچ كاًگَرٍ

 ، Cissus antracticaاس خاًَادُ

 Vitaceaeهی تاضذ ایي جٌس دارای  350گًَِ هختلف اس گیاّاى خطثی ّویطِ سثش تاال
رًٍذُ ٍ حاٍی دُ گًَِ تا ساقِ گَضتی است .پیچ كاًگَرٍ ،تَهی استزلیا تَدُ ٍ ارتفاع آى
تِ  5تا  6هتز هی رسذ .تزگْای تزاق ٍ سثشآى ضكل تخن هزغی داضتِ ٍ درای لثِ دًذاًِ دار
تیش هی تاضذ .طَل تزگْا در حذٍد  10ساًتی هتز است .اس ایي گیاُ تِ صَرت آٍیشی ّن
هی تَاى استفادُ كزد.
مراقبت :ایي گیاُ تِ ًَر كن تا هتَسط ،دهای تیي  10تا  22درجِ ساًتیگزاد ،هقذار
هتَسط آب احتیاج دارد ٍ خاک تایذ ّویطِ دارای رطَتت تاضذ ٍ در ّز تار آتیاری ًثایذ
آب سیاد تِ گیاُ داد  .رطَتت ًسثی َّا تیي  50تا  70درصذ تزای ایي گیاُ هٌاسة هی تاضذ .
سیسَس خاک قلیایی تا  PHحذٍد  8-7را هی پسٌذد.
كود :كَد هَرد ًیاس سیسَس را هیتَاى تِ هیشاى  4گزم در لیتز ُ ،ر ّفتِ یكثار ،اس
فزٍردیي تا ضْزیَر هَرد استفادُ قزا داد .در سهستاى ّزگش ًثایذ  ،كَد هصزف ضَد.

خاک :هخلَطی اس خاک تاغچِ ٍ ضي ٍ خاک تزگ ،تزای رضذ سیسَس هٌاسة
است.
ازدیاد :ایي گیاُ را هیتَاى تِ راحتی در خاًِ ًگاّذاری كزد ٍ تا یك رٍش ضٌاختِ
ضذُ  ،تِ ًام  ، Direct-stiekingیعٌی كاضت هستقین قلوِ ّا درٍى گلذاى ،تكثیز ایي
گیاُ است .تا استفادُ اس یك چاقَی تیش ،قیچی تاغثاًی ٍ یا سز ضاخِ سى ،قلوِ ّای اًتْایی
ساقِ را تِ اًذاسُ  8تا  12ساًتیوتز ،جذا كٌیذ ،در پَدر َّرهَى ریطِ سایی رٍ تزدُ ٍ سپس
تا دقت در گلذاى تكاریذ .قثل اس ایي كار ،تزگْای پاییي قلوِ ّا را جذا كٌیذّ .ز  3تا  4قلوِ
را در گلذاًی تا قطز دّاًِ  9ساًتیوتز ،حاٍی كوپَست تا پایِ پیت قزار دّیذ  .قلوِ ّا را
تایذ تا كیسِ پالستیكی ضفاف ،تپَضاًیذ ٍ تا سهاى ریطِ دّی كِ هعوَال سِ ّفتِ طَل هی
كطذ ،در دهای  18تا  20درجِ ساًتیگزاد ٍ ًَر هٌاسة ٍلی دٍر اس تاتص هستقین خَرضیذ،
ًگاُ داریذ.
عوارض و درمان :اگز دیذیذ رضذ گیاُ كٌذ ضذُ ٍ تزگْا رًگ پزیذُ ّستٌذ ،گیاُ
را ّز دٍ ّفتِ یكثار ،تغذیِ هصٌَعی ًواییذ  .اگز فاصلِ تیي تزگْا سیاد ضَد ٍ رضذ گیاُ كٌذ
گزددً ،طاًگز ایي است كِ ًَر هحیط كافی ًیست  .لكِ ّای قَُْ ای رٍی تزگْا دراثز
آتیاری تیص اسحذ ایجاد هی ضَد  .تایذ اجاسُ دّیذ سطح خاک درفاصلِ تیي دٍ آتیاری،
خطك ضَدَّ .ای سزد ٍخطك تاعث سست ضذى تزگْا ٍدر ًْایت ریشش آًْا هی گزدد .
تزگْای سرد ضذُ ٍ آغطتِ تِ تارعٌكثَت تاسن كٌِ كص تزهین پیذا هی كٌذ سیزا عاهل آى
فعالیت كٌِ قزهش تَدُ ٍ ایي كٌِ تِ سن خیلی حساس است  .غثارپاضی در كاّص آفت هَثز
است .در صَرتی كِ تزگْای پیچ كاًگَرٍ چزٍک خَردُ ٍ سقَط ًوایٌذً ،طاًگز آى است

كِ حزارت هحیط تاالست .گلذاى راتِ هحل خٌك تز تَدُ ٍ غثار پاضی كٌیذّ ،وچٌیي َّای
خیلی سزد تزگْای پاییٌی گیاُ را اس تیي تزدُ ٍ رضذ گیاُ را هتَقف هی كٌذ.

