دراسنا پرچمی

مشخصات  :اسِ عَْی ایٔ ىیاٙ

 ، Dracaena marginataاص خإ٘ادٙ

ّ Liliaceaeیثاضذ .ایٔ جٖس داسای  40ىّٕ٘ ٚختَف اص دسختچٛ ٚای ْٛیط ٚسثضاست .
اغَة ىٕ٘ٛ ٚای ایٔ جٖس ٕخٌ ّإٖذ ت٘د ٗ ٙسیطٛ ٚایی داسٕذ م ٚدستْاُ طً٘ ،قطش
ینسإی داضت ٗ ٚت ٚسٕو صسد ٕاسٕجی ّی باضذ  .ىٕٕ٘ marginata ٚسثت ت ٚضشایط
ّختَف آپاستْإی تسیاس ّقاُٗ است .تشىٜای خطش داسد م ٚخطٔ ٗ سثض سٕو ٛستٖذٗ ىاٛی
داسای ٕ٘اسٛائی ت ٚسٕو صسد یا قشّض ّتْایٌ ت ٚق ٜٙ٘ای ّی تاضٖذ .دس ّ٘اقعی م ٚخط٘ط صسد
تشه صیاد تاضذ ىیا ٙاحتیاج تٕ٘ ٚس تیطتشی داسد.
مراقبت :دساسٕا تٕ٘ ٚس ّت٘سط ،ىشّای صیاد ،خاك ْٛیطّ ٚشط٘ب ،سط٘تت ٘ٛای
 50تا  90دسصذ ٗ خاك قَیایی احتیاج داسد.
کودّ :ی ت٘آ تّ ٚیضآ  3ىشُ دس ٍیتش ٛش دٗ ٛفت ٚینثاس ،اص فشٗدیٔ تا ضٜشی٘س تٚ
ایٔ ىیا ٙم٘د داد.

خاک :خاك ّعٍْ٘ی تاغچ٘ٛ ٚا تا خاك تشه ٗ ّاس ٚتشای سضذ ّطَ٘ب ایٔ ىیاٙ
ّٖاسة است.
ازدیاد :دساسٖا ىاٛی ت ٚص٘ست چٖذ ساق ٚای سضذ مشد ٗ ٙتضسه ّی ض٘د ٗ ٕیاص تٚ
ٛشس ٗمٖتشً داسد  .ایٔ صّآ تشای تنثیش ّٖاسة است  .دساسٖا سا ّی ت٘آ اص طشیق قَْٚ
ٛای إتٜایی ساق ٗ ٚقَْٛ ٚای ساق ٚای تنثیش مشد ّ .ی ت٘آ اص ج٘إٛ ٚای تٗ ٚج٘د آّذ ٙدس
پای ىیإ ٙیض استفاد ٙمشد  .قَْٛ ٚا سا ت ٚإذاص 10 ٙتا  15سإتیْتش ،تا یل چاق٘ی تیض جذا
مٖیذ قَْ ٚای ساق ٚای سا اص ساق ٚیا تذٗٓ تشه تيیشیذ ٗ ت ٚتنٛ ٚای  5تا  7/5سإتیْتشی
تقسیِ ْٕاییذ ٛ .ش تن ٚتایذ داسی یل ج٘إ ٚخفت ٚتاضذ ّ٘ .اظة تاضیذ قطعات ساق ٚسا
ٗاسٕٗ ٚدس خا ك ٕيزاسیذ .اىش سْت پاییٔ ساق ٚدس خاك قشاس ٕيیشد  ،سیط ٚای تٍ٘یذ ْٕی
مٖذٛ .ش قَْ ٚسا دس پ٘دس ٘ٛسّ٘ٓ سیط ٚصایی فشٗ تثشیذ  .تشىٜای صیادی سا اص ساق ٚجذا مٖیذ .
ٗٛش قَْ ٚسا دس ىَذإی تا قطش دٛإ 9 ٚسإتیْتش  ،حاٗی مْپ٘ست ّخص٘ظ قَْ ٗ ٚتزس
قشاس دٛیذ .قَْٛ ٚا سا تا میس ٚپالستینی تپ٘ضإیذ ٗ دس دّای  24دسج ٚسإتیيشاد ،دٗس اص
تاتص ّستقیِ خ٘سضیذ ٕيا ٙداسیذ  .پس اص دٗ ّا ٙم ٚسیط ٚدٛی إجاُ ضذ ،میس ٚسا تشداسیذ
ٗ تغزیّ ٚصٖ٘عی سا ضشٗع مٖیذ  .تٜتشیٔ صّآ تشای تنثیش دساسٖا ،اص اٗاسط تا اٗاخش بٛاس ٗ
یا اٗاخش تاتستآ تا اٗایٌ پاییض است.
عوارض و درمان :صخْٜای سفیذ پٖث ٚای سٗی تشىٜا ٗ ساقٛ ٚای ىیا ٙت٘سط
حطش ٙآفت ایجاد ّیط٘د  .اىش ٛش ٛفت ٚینثاس  ،تاسِ حطش ٙمص ٕف٘ری ،ىیا ٙسا سِ پاضی
مٖیذ ،عالئِ تش طشف ّی ض٘د  .یادتآ تاضذ ،دس چٖیٔ حاٍتی ىَذآ دساسٖا سا اص ىَذإٜای
دیيش دٗس مٖیذ .اىشّطاٛذ ٙمشدیذ تشىٜا صسد سٕو ٗ پ٘سیذ ٙضذ ٗ ٙىیا ٙخ٘دس ا إذاختٚ

است ،حتْا تیص اص إذاص ٙآتیاسی مشد ٙایذ اجاص ٙدٛیذ تیٔ دٗ آتیاسی سطح خاك ىَذآ،
خطل ض٘د.تشىٜا تغییش سٕو داد ٙتا ٍنٛ ٚای ق ٜٙ٘ای ٕیض حاصٌ فعاٍیت ٕ٘عی حطش ٙآفت
ك تا سْپاضی ّاٛی ینثاس ،تش طشف ّی ض٘د .دس ص٘ستی م ٚىیا ٙخیَی تطٖ ٚتاضذ،
است ٙ
حاضی ٚتشىٜای پاییٖی صسد ضذٕ٘ٗ ٙك إٜٓا ق ٜٙ٘ای ّی ض٘د ٗ سق٘ط ّی مٖٖذ قثٌ اص تٖظیِ
آتیاسی ّی ت٘إیذ  15دقیق ٚىَذآ سا دس سطٌ آتی تيزاسیذ تا تطٖيی ّفشط آٓ تش طشف
ض٘د٘ٛ.ای خیَی ىشُ ٗ خطل تا عث مْشٕيی ٗ سیضش تشىٜا ّی ىشدد ٍ .نٛ ٚای س٘ختٚ
ق ٜٙ٘ای سٗی تشىٜا ٕطإيش ایٔ است م ٚغثاس پاضی دس آفتاب ص٘ست ىشفت ٚاست ٘ٛ .ای
سشد ّی ت٘إذ عالئْی ّثٌ پ٘سیذىی ساق ٚاص تاال ٗ سیضش تشىٜا ،ایجاد ْٕایذ
تشىٜای جذیذ سیض تاضٖذ تایذ تغزیّ ٚصٖ٘عی ص٘ست تيیشد.
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