كروتون یا كرچك هنذی

مشخصات :اسِ عَْی مزچل ٖٛذی  ، Codiaeum variegatumاس خإ٘ادٙ
ّ Euphorbiaceaeیثاضذ .ایٔ جٖس دارای  15ىّٕ٘ ٚختَف اس ٕ٘ع درختچٛ ٚای
ْٛیط ٚسثش است .ىّٕ٘٘ ٚرد ٕظز تّ٘ی ّاٍشی ّی تاضذ .در ىَذآ ارتفاعآٓ ت 60 ٚسإتی ّتز
ٗ ىستزش آٓ ت 30 ٚتا  40سإتیْتز ّی رسٖذ  .در خارج اس ىَذآ ارتفاع ایٔ ىیا ٙاس ّ 3تز
تجاٗس ّی مٖذ .تزىٜای مزٗت٘ٓ ّعْ٘ال ّخَ٘طی اسسثش ،سفیذ  ،سرد ،قزّش ،ص٘رتی ،سیاٗ ٙ
ٕارٕجی ّی تاضذ .ضنٌ تزىٜا ّتٖ٘ع اس خطی تا تخِ ّزغی است  .م٘چل ٖٛذی یا مزٗت٘ٓ
ت ٚرط٘تت سیاد اتْسفز احتیاج دارد ٗ اىز در ّٖاسً  ،در ٕ٘احی خطل ،رط٘تت ت ٚإذاسٙ
مافی ٗج٘د ٕذاضت ٚتاضذ .تزىٜا ضزٗع ت ٚریشش ْٕ٘د ٗ ٙتّ ٚزٗر تاعث اس تیٔ رفتٔ ىیاّ ٙی
ض٘د .اسپزی آب رٗی تزىٜا ّطنٌ را ماّال تز طزف ْٕی مٖذ ٍٗی تا إذاس ٙای در ٕيٜذاری
آٓ ّ٘ثز است .درج ٚحزارت ّٖاسة مزٗت٘ٓ در سّستآ  16درج ٚسإتی ىزاد ّی تاضذ.

مراقبت :ایٔ ىیا ٙتٕ٘ ٚر ّعٍْ٘ی  ،ىزّای سیاد ،خاك ْٛیط ٚخیس ،رط٘تت ٘ٛای
 70تا  90درصذ ٗ خاك قَیایی احتیاج دارد.
كودّ :ی ت٘آ تّ ٚیشآ  3ىزُ در ٍیتزٛ ،ز دٗ ٛفت ٚیل تار اس فزٗردیٔ تا ضٜزی٘ر
ّا ٙت ٚمزٗت٘ٓ ،م٘د داد.
خاک :خاك جٖيَی خاك ّطَ٘ب تزای ایٔ ىیاّ ٙی تاضذ.
ازدیاد :تجارت مٖٖذىآ ىٌ ٗىیا ، ٙمزٗت٘ٓ را در تستزٛای ىزُ تنثیز ّی مٖٖذ

.

یعٖی دّای خاك تستز راتیٔ  21تا  24درج ٚسإتیيزاد ٕيّ ٚی دارٕذ  .اٗاخز تٜار ٗ در طً٘
سإتیْت ّی ت٘آ عٌْ
ر،
تاتستآ ،اس طزیق قَْٛ ٚا ی إتٜایی ساق ٚت ٚإذاسٛ ٙای  10تا 15
تنثیز را إجاُ داد .مزٗت٘ٓ اغَة ت ٚص٘رت ت ٚص٘رت تل ساق ٚای رضذ ّی مٖذ ،تٖاتزایٔ
تایذ اجاس ٙدٛیذ تا ت ٚإذاس ٙمافی تشره ضذ ٗ ٙج٘إٛ ٚای فزعی تٍ٘یذ مٖذ
إتٜایی ساق ٚرا اسج٘إ ٚای فزعی تيیزیذ ٗ در پ٘در ٘ٛرّ٘ٓ ریط ٚسایی فزٗ

 .قَْٛ ٚای
تزدٗ ٙ

درىَذإٜایی ت ٚقطزدٛاّٖ 9 ٚتا  11سإتیْتز ،حاٗی مْپ٘ست ىَذإی تناریذ  .قَْٛ ٚا را تا
میس ٚپالستینی ضفاف تپ٘ضإیذ ٗ در دّای  24درج ٚسإتیيزاد ٗ ٕ٘ر ّٖاسة ٕيا ٙداریذ .
خاك را ْٛیطّ ٚزط٘ب مٖیذ .پس اس دٗ ّا ٙریط ٚدٛی ماٌّ ّی ض٘د.
عوارض و درمان  :اىز تزىٚای ایٔ ىیا ٙمْزٕو تاضذ تّ ٚعٖای ایٔ است مّ ٚحیط
تاریل آضپشخإ ٗ ٚىاس ٕفتی ّی ت٘إذ ٍن ٚای ق ٜٙ٘ای رٗی تزىٜا ایجاد مزد ٗ ٙتاعث
ریشش إٜٓا ض٘د  .آتیاری تیص اس حذ ٕیش تاعث پ٘سیذىی ساق ٗ ٚریشش تزىٜا ّی ىزدد  .اىز
دیذیذ تزىٜا درتْاُ إذاُ ىیاّ ٙی ریشٕذ ،تغییزات ضذیذ درج ٚحزارت در ّحیط داضت ٚایذ .
سعی مٖیذ درج ٚحزارت را ثاتت مٖیذ ریشش تزىٜای پاییٔ ت٘ت ٚت ٚدٍیٌ ٘ٛای سزد ٗ

خطل است .تغذیّ ٚصٖ٘عی ىیا ٙاس تٗ ٚج٘د آّذٓ تزىٜای ج٘آ ریش ٗ مِ رضذ جَ٘ىیزی
ّی مٖذ .دقت داضت ٚتاضیذ در آفتاب ّستقیِ ،غثار پاضی إجاُ ٕذٛیذ سیزا ٍنٛ ٚای ق ٜٙ٘ای
ٗ س٘خت ٚرٗی تزه ایجاد ّی مٖذ  .تزىٜای ّٖقثض ضذ ٙمزٗت٘ٓ ٕطإيز تطٖيی ٗ ىزّای
٘ٛا ّی تاضذ .تایذ ىَذآ را تّ ٚحٌ خٖل تزی تثزیذ ٗ ف٘را آتیاری ٗ غثار پاضی مٖیذ
سخْٜای پٖث ٚای ضنٌ در قاعذ ٗ ٙسطح تزىٜا را ّیت٘آ تا سْپاضی ت٘سط سُْ٘ حطزٙ
مص ٛ ،ز  14رٗس ینثار  ،اس تیٔ ّی رٗد.

