فتونیا یا پوست ماری

مشخصات  :اسِ ػَْی ایٔ ىیاٙ

 ، Fittonia versehaffeltiiاز خإ٘ادٙ

ّ Acanthaceaeی تاشذ .ایٔ جٖس دارای  2ىٕ٘ ٚاست م ٚاز ىیاٛآ چٖذ ساٍ ٚخسٕذٙ
تا تره ٛای زیٖتی تشنیٌ یافت ٚاست  .ىّٕ٘٘ ٚرد ٕظر تّ٘ی پرٗ ت٘د ٗ ٙتره ٛای ارغ٘إی
مْرٕو دارد.
مراقبت :ایٔ ىیا ٙتٕ٘ ٚر ّت٘سط ،حرارت زیاد ،آتیاری ّؼٍْ٘ی تا زیاد ،رط٘تت
٘ٛای  70تا  90درصذ ٗخاك قَیایی احتیاج دارد.
کود :م٘د ّ٘رد ٕیاز فیتٕ٘یا را ّی ت٘آ تّ ٚیسآ  2ىرُ در ٍیترٛ ،ر دٗ ٛفت ٚینثار از
فرٗدیٔ تا شٜری٘ر ّ٘رد استفاد ٙقرار داد.
خاکّ :خَ٘طی از خاك جٖيٌی ،خاك تره ٗ ّاس ٚترای قاتٌ ٕف٘ر ت٘دٓ ،خاك
ّطَ٘ب ىیا ٙفیتٕ٘یا ّی تاشذ.
ازدیاد :ایٔ ىیا ٙرا ّی ت٘آ از اٗاسط تٜار تا اٗایٌ تاتستآ تنثیر مرد  .اتتذا تا یل
چاق٘ی تیس ،قَْٛ ٚایی ت ٚطً٘  8تا  9سإتیْتر ،م ٚشاٌّ حذاقٌ دٗ جفت تره تاشٖذ را تا
دقت از ىیاّ ٙادری جذ ا مٖیذ ٗ إتٜایی آٓ را در پ٘در ٘ٛرّ٘ٓ ریش ٚزایی فرٗ تثریذ .سپس
ٛر س ٚقَْ ٚرا در ىَذإی تا قطر دٛإ 11 ٚتا  14سإتیْتر ،حاٗی مْپ٘ست ىَذإی تا پایٚ
پیت قرا دٛیذ ٗ تا میس ٚپالستینی شفاف تپ٘شإیذ  .قَْٛ ٚا را در دّای حذٗد

 20تا 21

درج ٚسإتیيراد ٗ ٕ٘ر ّٖاسة ٕي ٚداریذ ٗ خاك را ْٛیش ٚمْی ّرط٘ب مٖیذ  .ریش ٚدٛی
در یل ّا ٙیا مْتر إجاُ ّی ش٘د  .پس از آٓ ّی ت٘إیذ میس ٚپالستینی را ترداریذ.
عوارض و درمان  :در طً٘ ّذت رشذ ىیا ٙفیتٕ٘یا اىر ّشاٛذ ٙمردیذ حاشیٚ
ترىٜای آٓ چرٗك خ٘رد ٗ ٙپژّرد ٙإذ ،احتْاً تذٛیذ م٘ٛ ٚا خیٌی خشل است .تایذ غثار
پاشی را شرٗع مٖیذ ٗ در زیر ىَذإی سٖو ریس ٙدار آب تریسیذ ٍ .نٛ ٚای س٘خت ٚرٗی
ترىٜا ٕیس ّؼرف استفاد ٙاز ّ٘اد تراق مٖٖذ ٙشیْیایی است  .از ایٔ ّ٘اد استفادٕ ٙنٖیذ

 .در

ص٘رتی مّ ٚشاٛذ ٙمردیذ ترىٜای ىیا ٙشْا ّی ریسد ٗ ج٘إٛ ٚای جذیذ  ِٛظاٛر ِٕ

ی

شٕ٘ذ ،حتْا ٘ٛا سرد است ،تشٖيی ّفرط  ِٛػاٌّ دیير ایٔ ػارضّ ٚی تاشذ  ٕ٘ .ر مْی
ت٘إذ تاػث ریس ّإذٓ ترىٜای جذیذ ٗ ج٘آ تش٘د ٗ فاصَ ٚتیٔ دٗ تره زیاد ىردد ٗ .قتی
ىَذآ را تّ ٚحٌ رٗشٔ تر تردیذّ٘ ،اظة اشؼّ ٚستقیِ آفتاب تاشیذ تشٖيی ٗیا تاتش
ّستقیِ آفتاب ّی ت٘آ تاػث ٕازمی ٗ چرٗمیذىی ترىٜا تش٘د

 .ترىٜای تذشنَی مٚ

حشرات چسثٖاك رٗی آٓ ت ٚچشِ تخ٘رد ،تایذ تا سِ حشر ٙمش ٕف٘ریٛ ،ر دٗ ٛفتٚ
ینثار ،تا رفغ ػالیِ ،سْپاشی ش٘د  .اىر خاك ىَذآ تا تالقی تاشذ ،ترىٜای پاییٖی زرد ّی
شٕ٘ذ .س٘راخ ت ٚىَذآ را تازدیذ مٖیذ تا اىر ىرفتيی دارد ،ترطرف ش٘د.

