آرالیای پابلنذ

مشخصا ت :اسِ ػَْی ایٔ ىیاٙ

 ، Fatshedera lizeiاص خإ٘ادٙ

ّ Araliaceaeی تاضذ .ایٔ ىیا ٙتییص اص ّ 2تش استفاع دساد ٗ ىستشش آٓ ت ٚتیص اص ّ 1تش
ٕیض ّی سسذ .آساٍیا اتتذا تط٘سّستقیِ سضذ مشد ٗ ٙپس اص آٓ ت ٚص٘ست افتاد ٙدس ّی آیذ

.

تشىٜای چشّی ،تشاق ،ستض تیش ٗ ٙپٖج ٚای داسد  .ىَٜای سثض سٗضٔ آساٍیا دس اٗاخش پاییض
ظاٛش ّیضٕ٘ذ.ىٌ ٛای ایٔ ىیا ٙت ٚص٘ست ىٌ آریٔ پإینً٘ إتٜایی است ٗ اص تؼذاد
صیادی چتشمٜای مشٗی تطنیٌ ضذ.ٙ
مراقبت :آساٍیای پاتَٖذ تٕ٘ ٚس خیَی مِ تا ٕ٘س ّؼٍْ٘ی ،ىشّای ّت٘سط ،خاك
ْٛیط ٚخیس ،سط٘تت ٗ ٙای  50تا  70دسصذ ٗ خاك قَیایی احتیاج داسد.
کود :م٘د ّ٘سد ٕیاص اصیٔ ىیا ٙسا ّیت٘آ تّ ٚیضآ  3ىشُ دس ٍیتشٛ ،ش دٗ ٛفت ٚینثاس ،
اص فشٗسدیٔ تا ّٜشّ٘ ،سد استفاد ٙقشا سداد.

خاک :خاك جٖيَی یا ّخَ٘طی اص خاك تاغچٗ ٚخاك تشه خاك ّطَ٘تی تشای
سضذ آساٍیای پاتَٖذ ّی تاضذ.
ازدیاد :تشای تنثیش ایٔ ىیا ،ٙاص اٗاسط تٜاس تا اٗایٌ تاتستآ ،صّإی م ٚىیا ٙضشٗع تٚ
سضذ جذیذ مشد ٙاست ،اص یل چاق٘ی تیض استفاد ٙمٖیذ ٗ قَْٛ ٚای إتٜایی ساق ٚسا ت ٚطً٘
 8تا  10سإتی ّتش ،جذا ْٕاییذ  .تشىٜای قسْت پاییٖی سا تنٖیذ ٗ إٜٓاس ا دس پ٘دس ٘ٛسّ٘ٓ
سیض ٚایی فشٗ تشدٛٗ ٙش یل سا دس ىَذإی تا قطش دٛإ 9 ٚسإتیْتش ،حاٗی مْپ٘ست ىَذإی
تا پای ٚپیت قشاس دٛیذ  .قَْٛ ٚا سا تا میس ٚپالستینی ضفاف تپ٘ضإیذ ٗ دّا ساسٗی

 18تا

20دسج ٚسإتیيشاد ثاتت مٖیذ .سیط ٚدٛی تؼذ اص چٖذ ٛفت ٚإجاُ ّی ض٘د ّطشٗط تش ایٔ مٚ
خاك سا خیَی خیس ٕنٖیذ  .اىشخاك تیٔ دٗ آتیاسی خطل ض٘د ،ت ٚتحشیل ٗ سضذ سشیغ
سیط ٚمْل خ٘اٛذ مشد.
عوارض و درمان  :دس ص٘ستی مّ ٚطاٛذ ٙمٖیذ ىیا ٙآساٍیا خ٘د سا إذاخت ،ٚحتْا
آتیاسی صیاد اص إذاص ٙإجاُ ضذ ٙاست ٗ خاك ىَذآ ت ٚضنٌ تاتالقی دس آّذ . ٙیخ صدىی تٚ
ٖٛياُ ضة ٗ پطت پٖجش ٙتاػث ّی ض٘د تشىٜای ج٘إتش سیا ٙسٕو ضٕ٘ذ  .دس ایٔ ص٘ست
تایذ تشىٜای صذّ ٚدیذ ٙسا حزف مٖیذ ٗ ىَذآ سا تّ ٚحٌ ىشّتشی تثشیذ

 .مْث٘د ّ٘اد

غزایی  ،تشىٜا سٕو پشیذ ٗ ٙتی حاً ّی مٖذّ .ی ت٘إیذ ٛشدٗٛفت ٚینثاس ىیا ٙسا تغزیٚ
ّصٖ٘ػی ْٕائیذ .دسص٘ستی م٘ٛ ٚا ىشُ ٗ خطل تاضذ ٗ ضْا  ِٛغثاس پاضی سٗصإ ٚدس
تاتستآ ٗ غثاسپاضی دٗ تاس دس ٛفت ،ٚدس صّستآ سا فشاّ٘ش مشد ٙتاضیذ ،تشىٜا ت ٚسْت
پاییٔ خِ ّی ضٕ٘ذ ٗ اىش ّ ِٛت٘ج ٚسق٘ط تشىٜا دستاتستآ ضذیذ ،تذإیذ ىیا ٙخیَی تطٖٚ
استّ .یت٘إیذ ىَذآ سا  5دقیق ٚدسٗٓ تطت پش آب قشاس دٛیذ  .اىش ضْا تغزیّ ٚصٖ٘ػی

ىیا ٙسا ّشتة إجاُ داد ٙایذ ٍٗی تؼذاد تشىٜای ج٘آ خیَی مِ تٕ ٚظش ّی سسذ ،تایذ ىَذآ
سا تؼ٘یض مٖیذ صیشا تٕ ٚظش ّی سسذ ىَذآ خیَی تضسه است ٗ ىیا ٙت ٚجای تٍ٘یذ تشه ،
ت ٚحجِ سیط ٚخ٘د افضٗد ٙاست.

