نخل مرداب

مشخصات :اسِ عَْی ٕخٌ ّشداب

 ، Cyperus alternifoliusاص خإ٘ادٙ

ّ cyperaceaeیباشذ .ایٔ جٖس  550ىّٕ٘ ٚختَف داسد م ٚتْاُ إٜٓا عالقْٖذ ب ٚسط٘بت
صیاد ٛستٖذ .ىّٕ٘٘ ٚسد ٕظش بّ٘ی ّاداىاسناس ب٘د ٗ ٙاستفاع آٓ ب ٚیل ّتش ّی سسذ  .بشىٜای
ٕخٌ ّشداب  ،خشٔ ،سبض تیس ٗ ٙخطی شنٌ ّی باشذ  .ساق ٚآٓ ّعْ٘ال سخت ٗ دس إتٜا
داسای بشامتٛ ٚای سبض سىبشه ّإٖذ است م ٚحاٍت آبشاسی داسٕذ ،ایٔ بشامتٛ ٚا دس إتٜای
ساقّ ٚإٖذ چتش قشاس ىشفت ٚإذ .ىٌ آریٔ م٘چنی دس قسْت تحتإی بشامتٛ ٚا اص اٗاسط تا
اٗاخش تابستآ ظاٛشّی ش٘د م ٚدس ّشاحٌ اٗ ٍی ٚصسد سٕو است ٗ تٍ٘یذ دإٛ ٚای ىشد ٙسفیذ
سٕو ّی مٖذ ٗ دس آخش  ،ب ٚسٕو قٜٛ٘ای دس ّی آیذ  .بشای ٕيا ٙداسی ایٔ ىیا ،ٙالصُ است
ىَذآ آٓ سا ْٛیش ٚدس یل ظشف حاٗی آب قشاس دٛیذ.

مراقبتٕ :خٌ ّشداب بٕ٘ ٚس ّعٍْ٘ی ،ىشّای ّت٘سط تا صیاد ،آبیاسی فشاٗآ ،سط٘بت
٘ٛای عادی یعٖی  50تا  70دسصذ ٗ خاك قَیایی ،احتیاج داسد.
کود :م٘د ّ٘سد ٕیاص ٕخٌ ّشداب سا ّیت٘آ بّ ٚیضآ  2ىشُ دس ٍیتش ٛش ٛفت ٚینباس اص
اسدیبٜست تا شٜشی٘س ّاّ ، ٙصشف مشد.
خاکّ :خَ٘طی اص خاك باغچ ،ٚت٘سب ٗ ّاسّ ٚحیط ّٖاسبی سا بشای سشذ ایٔ ىیاٙ
فشاّ ِٛی مٖذ.
ازدیادٕ :خٌ ّشداب سا ّیت٘آ ب ٚساحتی ،اص اٗاسط بٜاس تا اٗایٌ تابستآ با سٗش
تقسیِ ب٘ت ،ٚتنثیش مشد  .بعذ اص آبیاسی ىَذآ ،ىیا ٙسا خاسج ْٕاییذ ٗ با یل چاق٘ی تیض ،إب٘ٙ
سیشٛ ٚا سا ب ٚبا حذاقٌ  4یا  5ساق ٚتقسیِ مٖیذ .اىش با دست عٌْ تقسیِ سا إجاُ دٛیذ،
صذّ ٚمْتشی ب ٚسیشٛ ٚا ٗاسد ّی آیذ ٛ .ش قسْت سا دس ىَذإی با قطش دٛإٚ
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سإتیْتش ،حاٗی مْپ٘ست ىَذإی با پای ٚپیت قشاس دٛیذ ٗ ماّال آبیاسی مٖیذ  .یل سٗش غیش
ّعًْ٘ دیيش ،آ ٓ است م ٚساس ىٌ سا ْٛشا ٙبشىٛ ٚای صیش ىٌ با قیچی جذا مٖیذ ٗ دس آٓ
ٗ یا مْپ٘ست ّخص٘ص بزس ٗ قَّْ ٚشط٘ ب قشاسدٛیذ ب ٚط٘سی ساق ٚآٓ بش عنس بٚ
سْت باال باشذ بشىٜا داخٌ آب قشاس بيیشٕذ  .بعذ اص سیش ٚدٛی ،آٓ سا ب ٚىَذآ ّٖتقٌ
ْٕائیذ.

