كوردیلین

مشخصات  :اسن ػلوی مَسدیلیي

 ، Cordyline terminalisاص خاًَادُ

Liliaceaeهی تاشذ .ایي ىیاُ داسی  15ىًَِ اص ىیاّاى ّویشِ سثض ًخل هاًٌذ تِ صَست
دسختچِ ٍ دسخت تا تشىْای تسیاس صیثا هی تاشذ .ىًَِ هَسد ًظش تَهی جٌَب ششقی آسیا
تَدُ ٍ استفاع آى دس حذٍد  50تا  100ساًتی هتش است .ایٌيًَِ فقط دس ىلذاى مشت هی
شَد .تشىْای ایي ىیاُ ًیضُ ای ٍ تِ سًو سثض تیشُ ٍ تشاق تا حاشیِ قشهض هتوایل تِ اسغَاًی
استً .ياّذاسی آًْا دس آپاستواى تِ ػلل موثَد سطَتت اتوسفش دس ًَاحی خشل هشنل
هیثاشذ.
مراقبت :ىیاُ مَسدیلیي تِ ًَسهتَسط ،ىشهای هؼوَلی تا صیاد ،خاك ّویشِ هشطَب
سطَتت ًسثی  70تا  90دسصذ ،خاك قلیایی احتیاج داسد.

كود :مَد هَسد ًیاص ایي ىیاُ ساهی تَاى تِ هیضاى  3ىشم دس لیتش ّش دٍ ّفتِ ینثاس اص
اسدیثْشت تا آتاى هَسد استفادُ قشاس داد.
خاک :هخلَطی اص خاك جٌيلی ٍ مَد حیَاًی ماهال پَسیذُ تشای سشذ مَسدیلیي
هطلَب است.
ازدیاد :تنثیش ایي ىیاُ هوني است تا حذٍدی هشنل تاشذ  .صیشا سش شاخِ ىیاُ قثل
اص صهاًی مِ تیشتش ىیاّاى سا تنثیش هی مٌیذ ،تایذ قطغ شَد  .تْتش است تا صهاًی مِ ىیاُ
خیلی تلٌذ ًشذُ ،ػول تنثیش سا اًجام دّیذ قسوت تاالی ىیاُ سا تِ ٍسیلِ قیچی تاغثاًی تِ
اًذاصُ 100تا  15ساًتیوتش ،جذا مٌیذ  .اتتذا دسپَدس َّسهَى سیشِ صایی فشٍ تشدُ ٍ سپس دس
ىلذاًی تاقطشدّاًِ  9ساًتیوتش  ،حاٍی موپَست هخصَص تزس ٍ قلوِ قشاس دّیذ  .خاك
ساتِ اًذاصُ مافی هشطَب مٌیذ ٍلی دقت داشتِ تاشیذ تیش اص اًذاصُ آتیاسی صَست ًيیشد .
قلوِ ّا سا تا میسِ پالستینی شفاف تپَشاًیذ ٍ دسدهای  21دسجِ ساًتی ىشاد دس ششایط ًَس
هٌاسة ٍ مافی ًياُ داسیذ  .صهاًی مِ سیشِ دّی اًجام شذ ،یؼٌی تؼذ اص چٌذ ّفتِ  ،قلوِ
ّاسا اص صیش پَشش دس آٍسیذ ٍ ّشیل سا تِ تٌْایی دس ىلذاًی تا قطش دّاًِ  11تا 13ساًتیوتش،
حاٍی موپَست تا پایِ پیت قشاس دّیذ.
عوارض و درمان  :اصَال ىیاّاى صیٌتی سًيیي تشه ،احتیاجات ًَسی تیشتشی
داسًذ .اىش دیذ تشىْای ىیاُ مَسدیلیي تی سًو ّستٌذ ،حتوا ًَس هحیط مافی ًیست  .لنِ
ّای قَُْ ای سٍی ساقِ ّا ٍ صیش تشىْا تَسط حششات آفت ا یجاد هیشًَذ .اىش هاّی ینثاس
تا حششُ مش ًفَری سوپاشی مٌیذ ػالین تش طشف هی ىشدًذ  .دیسنْای قَُْ ای صیش تشه
ٍ سٍی ساقِ ّن ًتیجِ فؼالیت حششُ آفت است دس صَستی مِ هشاّذُ مشدیذ تشىْا

چشٍمیذُ ٍخشل هی شَد ،ىیاُ سا تِ هحل خٌل تشی تثشیذ ٍ آى سا غثاس پاشی مٌیذ صیشا
تِ ًظش هی سسذ َّا تشای سفغ ایي هؼضل غثاس پاشی مٌیذ ٍ تِ صیش ىلذاًی سٌيش یضُ داس
اضافِ مٌیذ .تشىْای صسد ٍ تا سػٌنثَتی مَسدیلیي سا تا سن مٌِ مش ،آغشتِ مٌیذ تا ػالئن
فؼالیت مٌِ قشهض تش طشف شَد.

