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 ، Euphorbiaاز خإ٘ادٙ

ّ Euphorbiaceaeیثاضذ .ایٔ جٖس دارای  2000ىٕ٘ ٚاست م ٚاز ىیاٛآ یل ساٍ،ٚ
دٗ ساٍ ٚعَفی ،چٖذ ساٍٗ ٚدرختچٛ ٚای ْٛیط ٚسثس ٗخسآ مٖٖذّ ٙیثاضذ م ٚاغَة إٜٓا
ى٘ضتی ٛستٖذ .ىّٕ٘٘ ٚرد ٕظر ،تّ٘ی ّادا ىاسنار است  .ارتفاع آٓ ت 30 ٚسإتی ّتر
ٗىسترش آٓ ت 60 ٚسإتی ّتر ّی رسذ ْٛ .چٖیٔ دارای خار ت٘دٕ ٗ ٙیْ ٚى٘ضتی است مٚ
در قسْت تحتإی چ٘تی ضذ ٙاستٕ٘ .ك ضاخٛ ٚا تٍ٘یذ ترىٜای ٕیسٙای ٗاش تخِ ّرغی تا
رٕو سثس رٗضٔ ّی ْٕایذ .ىٌ آریٔ  5تا  8سإتی ّتر آٓ ت ٚص٘رت ىرزٓ ّٖطعة است ٗ
از قسْت إتٜایی ساق ٚخارج ّی ی٘ضذ  .دٗ ترامت ٚقرّس قَ٘ ٙای ضنٌ در زیر ىَٜا ظاٛر ّی
ضٕ٘ذ فرفی٘ٓ در تْاُ طً٘ ساً ّْنٔ است ىٌ تذٛذ ٍٗی ّعْ٘ال در زّستآ ت ٚىٌ ّی
رٗد .ضیر ٙسفیذ رٕو ایٔ ىیا ٙسْی است.

مراقبت :فرفی٘ٓ تٕ٘ ٚر زیاد ،ىرّای زیاد ،آتیاری آدك تا ّعٍْ٘ی٘ٛ ،ای خطل ٗ
خاك قَیایی احتیاج دارد.
کود :م٘د ّ٘رد ٕیاز ایٔ ىیا ٙرا ّیت٘آ تّ ٚیسآ  2ىرُ در ٍیتر قَْٛ ٚای إتٜایی ،از
اٗاسط تٜار تا اٗایٌ تاتستآ تنثیر مٖیذ.
خاکّ :خَ٘طی از خاك تاغچ ،ٚخاك تره ٗ ّاس ٚضست ٚتٕ ٚسثت ّساٗی م ٚدر
ف٘اصٌ آتیاری تایذ خطل ىردد ترای فرفی٘ٓ تسیار ّٖاسة است.
ازدیاد :اىر چّ ٚیسآ ّ٘فقیت در تنثیر ایٔ ىیا ٙتسیار مِ استٍٗ ،ی ٕا اّیذ ٕط٘یذ .
تا یل چاق٘ی تیس ،قَْٛ ٚای إتٜایی ساق ٚرا ،ت ٚطً٘  8تا  10سإتی ّتر جذا مرد ٗ ٙتٚ
ریذٛ ٗ ٙر یل را در ىَذإی تا
ّذت یل رٗز یا تیطتر ،در مٖاری قرار دٛیذ تا در ّحٌ ب
قطر دٛإ 6 ٚسإتیْتر ،حاٗی مْپ٘ست ّخص٘ظ ىیاٛآ ى٘ضتی ٗ مامت٘س ،تناریذ ٗ
خاك را ٕسثتا ّرط٘ب ٕيٜذاریذ اىر ضیر ٙسفیذ ایٔ ىیا ٙتیص از حذ تراٗش مرد ،إٓرا در
پ٘در زغاً چ٘ب ٗ یا آب فرٗ تثریذ ّراقة تاضیذ خارٛای تیر ٗ ٙضیر ٙسْی فرفی٘ٓ ب ا
دست ضْا تْاس ٕثایذ  .قَْٛ ٚا را در ٕ٘ر ّٖاسة ٗ دّای  21درج ٚسإتیيراد ،تّ ٚذت دٗ
ّإ ٙيا ٙداریذ ٗ قَْ ٚای را م ٚخطل ٕطذ ٙت٘د ٗ رضذ مافی داضت ،در ىَذإی تا قطر
دٛإ 9 ٚسإتیْتر قرار تذٛیذ.

