كلرودنذرون یا معین التجار

مشخصات :اسٓ عّٕی ایٗ ٌیا ، Clerodendron thomsonae ٜاص خا٘ٛادٜ
ٔ Verbenaceaeی تاضذ .ایٗ خٙس داسای ٔ ٌٝ٘ٛ 400ختّف  ،ت ٝصٛست دسختچٝ
ٌٚیاٞاٖ تاالس٘ٚذ ٜاست و ٝدس آسیا  ٚآفشیما پشاوٙذ ٜا٘ذ ،ا٘ٛاع تاال س٘ٚذ ٜآٖ ٔعٕٛال احتیاج
ت ٝضشایط يِخا٘ ٝای داس٘ذ  ٚتیطتش ت ٝعٛٙاٖ ٌیاٞاٖ آپاستٕا٘ی  ٚآٚیضی پشٚسش دادٔ ٜی
ض٘ٛذٛٔ ٌٝ٘ٛ .سد ٘ظش تٔٛی غشب آفشیما تٛد ٚ ٜدس ضشایط طثیعی ت ٝطٔ 4 َٛتش ٔی تاضذ .
تشٌٟای آٖ ٕٞیط ٝسثض  ٚت ٝسً٘ سثض تیش ٚ ٜت ٝصٛست تخٓ ٔشغی ٛ٘ٚن تیض ٞستٙذ

.

ا٘یىٔ َٛی تاضٙذ  ٚدس اٚاخش تٟاس یا اٚاخش تاتستاٖ
ٌّٟای ایٗ ٌیا ٜت ٝصٛست ٌُ آریٗ ج
ظاٞش ٔی ض٘ٛذٞ .ش ٌُ ت ٝتٟٙایی داسای واسثشي ٞای سفیذ فا٘ٛس ضىُ ٌّٚثشي ٞای
لشٔض ٔی تاضذ  .وّ٘ٛذس ،ٖٚاص اٚاسط پاییض تا اٚیُ صٔستاٖ احتیاج ت ٝخٛاب ٚاستشاحت داسد .
دسخ ٝحشات سا دس ایٗ ٔذت تایذ حذٚد  13تا  16دسخ ٝسا٘تیٍشاد ٍ٘ا ٜداضت  ٚاص اب دادٖ
خٛد داسی وشد  .دس ایٗ ٔذت تشٌٟا ٔی سیض٘ذ  .دس اٚاسط صٔستاٖ تایذ ضاخٞ ٝا سا تا ٘صف
ٞشس وشد ٚ ٜخان ٌّذاٖ سا تعٛی وٙیذ  ٚدسخ ٝحشاست سا ت 20 ٝدسخ ٝسا٘تیٍشاد تشسا٘یذ.

مراقبت :وّشٚد٘ذس ٖٚتٛ٘ ٝس ٔتٛسط تا صیادٌ ،شٔای صیاد ،آتیاسی ٔتٛسط سطٛتت
٘سثی  50تا  70دسصذ  ٚخان لّیایی احتیاج داسد.
كود :وٛد ٔٛسد ٘یاص ایٗ ٌیا ٜسا ٔی تٛاٖ تٔ ٝیضاٖ ٌ 3شْ دس ِیتش ٞش دٞ ٚفت ٝیه
تاس ،اص فشٚسدیٗ تا ضٟشیٛسٛٔ ،سد استفاد ٜلشاس داد.
خاکٔ :خّٛطی اص خان تشي ،وٛد حیٛا٘ی  ٚوٕی ٔاس ،ٝخان ٔٙاسثی تشای سٚیص
ایٗ ٌیأ ٜی تاضذ.
ازدیاد :وّش٘ٚذس ٖٚسا ت ٝسختی ٔیتٛا٘یذ دس خاٍٟ٘٘ ٝذاسی  ٚتىثیش وٙیذ

 .صیشا

احتیاخات ایٗ ٌیا٘ ٜسثت ت ٝدیٍش ٌیاٞاٖ لذسی تیطتش است  .اص اٚاخش تٟاس تا اٚایُ تاتستاٖ،
لّٕٞ ٝایی ت ٝط 19 َٛتا  15سا٘تیٕتش سا تا لیچی تاغثا٘ی ،خذا وٙیذ  .سپس دس پٛدس ٛٞسٖٔٛ
سیض ٝصایی فش ٚتشدٞ ٚ ٜش لّٕ ٝسا دس ٌّذا٘ی تا لطش دٞا٘ 9 ٝساا٘تیٕتش ،حاٚی وٕپٛست
ٔخصٛظ تزس  ٚلّٕ ٝلشاس دٞیذ  ٚتا ویس ٝپالستیىی ضفاف تپٛضا٘یذ .لّٕٞ ٝا سا دس دٔای
 21تا  22دسخ ٝسا٘تیٍشاد  ٚدس ٘ٛس ٔٙاسة تٔ ٝذت دٔ ٚا ٍٝ٘ ٜداسیذ  ٚیا آٟ٘ا سا دس دستٍاٜ
ٌشٔاصای تىثیش لشاس دٞیذ تا تٟتش سیط ٝتذٞذ ٚ .لتی عالیٓ سضذ  ٕٛ٘ ٚخذیذ دس ٌیا ٜظاٞش
ضذ ،ویس ٝپالستیىی سا تشداسیذ ٌ ٚیا ٜسا تغزی ٝوٙیذ  .تعذ اص وأُ ضذٖ سیستٓ سیط ٝدٞی ٚ
سضذ ت ٚ ٝٙضاخ  ٚتشٌٟأ ،یتٛا٘یذ لّٕ ٝسا تٌّ ٝذا٘ی تا لطش دٞا٘ٝ
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وٕپٛست ٌّذا٘ی ٔٗتمُ وٙیذ.
عوارض و درمان  :اٌش ضاخ  ٚتشي ٌیا ٜصیاد ضٛد ٌّٟ ٚا ظاٞش ٘ط٘ٛذ ٕٔىٗ است
ت ٝد ٚعّت تاضذ .یا ٘ٛس وافی ٘یست  ٚتا ٌیا ٜت ٝتغزیٔ ٝصٛٙعی احتیاج داسد .استفاد ٜاص ٔادٜ
تشاق وٙٙذ٘ ٜیض تشای ٌیأ ٜضش است ٚتشٌٟا سا سیاٌّٟ ٚ ٜا سا تی سً٘  ٚضفاف ٔیىٙذ  .دس

تٟاس  ٚتاتستاٖٛٞ ،ای خطه  ٚتطٍٙی ٌیأ ٜی تٛا٘ذ تشٌٟا  ٚسالٞ ٝای ٌیا ٜسا خٓ وٙذ

.

عالئٓ و ٝٙسیض لشٔض سٚی ایٗ ٌیا ٜت ٝصٛست پٛضیذ ٜضذٖ تشٌٟا تا تاس عٙىثٛت است  .تایذ
تا پاسچٔ ٝشطٛب سطح صیشیٗ تشٌٟا سا تٕیض ٕ٘ٛد ٚ ٜتا ٞش دٞ ٚفت ٝیىثاس تا سٓ و ٝٙوص
سٕپاضی وٙیذ تا عالئٓ تش طشف ٌشدد  .دس صٛستیىٔ ٝطاٞذ ٜوشدیذ تشاوتٞ ٝای ٌّٟا ٔی
سیض٘ذ ٕٔ ،ىٗ است ت ٝچٙذ عّت تاضذ یا ٘ٛس وافی ٘یست ،یا ٛٞا خیّی سشد است  ٚیا
خیّی ٌشْ  ٚخطه است  .ضشایط سا تاصدیذ ٘ ٚاسساییٟا سا تشطشف ٕ٘اییذ  .دس صٔستاٖ تایذ
دٔا سا حذٚد  15دسخ ٝثاتت ٍ٘ا ٜداسیذ اٌش ٌیا ٜدس صٔستاٖ دس ٛٞای ٌشْ ٍ٘ ٝداضت ٝضٛد،
دس تٟاس  ٚتاتستاٖ ٌّٟ ،ا ظاٞش ٕ٘ی ض٘ٛذ  .دس صٛستیى ٝتشٌٟای خذیذ سیض تاضٙذ ٌّٟ ٚا
دیذ٘ ٜط٘ٛذٌ ،یا ٜاص وٕثٛد عٙاصش غزایی س٘ح ٔی تشد  .دس فصُ سضذ ٌیا ٜسا تغزیٕ٘ ٝاییذ
آتیاسی تیص اص ا٘ذاص ٜتشٌٟا سا ٔی پٛضا٘ذ  .دس فاصّ ٝتیٗ د ٚآتیاسی اخاص ٜدٞیذ ،سطح خان،
خطه ضٛد .اٌش حطشات سیضی اطشاف ٌّذاٟ٘ا دس حاَ پشٚاص تاضٙذ ،تایذ ٌیا ٜسا تا سٓ
حطش ٜوص ٞش ٞفت ٝسٕپاضی ٕ٘ٛد ٜیا عالیٓ تش طشف ٌشد٘ذ صخٕٟای سفیذ پٙث ٝای -سٚی
تشٌٟا  ٚلاعذ ٜآٟ٘ا تیاٍ٘ش حّٕٛ٘ ٝعی حطش ٜآفت است ٌ .یا ٜسا تا سٓ حطش ٜوص ٘فٛری
طثك دستٛس سٕپاضی وٙیذ.

