پاپیتال  ،عشقه یا داردوست

مشخصات  :اسِ ػَْی پاپیتاً

 ، Hedera canariensisاص خإ٘ادٙ

ّ Arliaceaeیثاضذ .ایٔ ىیا ٙتّ٘ی جضایش قٖاسی ٗ ضْاً آفشیقا است

 .استفاع آٓ دس

طثیؼت ت ٚتیص اص ّ 5تش ّی سسذ.ىٕ٘ ٚای صیثا تا سضذ سشیغ ت٘د ٙم ٚدس ّقاتٌ ٕ٘س ٗ سایٚ
ّقاُٗ است .تشىٜای پاپیتاً چشّی ٗتخِ ّشغی ضنٌ تا ٍث ٚمٖيشٛای ٛستٖذ م ٚدس قسْت
تحتإی قَثی ضنٌ ّی ضٕ٘ذ ،دس صّستآ تشىٜای ایٔ ىیا ٙسثض سٗضٔ ٗ تشاق است ٗ دس
تاتستآ ت ٚسٕو سثض تشٕضی دس ّی آیٖذ ،پاپیتاً ٗاسیتّ ٚطٜ٘سی داسد م ٚداسای تشىٜای سثض
تیش ٙتا ٍثٕ ٚقش ٙای ،خامستشی یا سفیذ سٕو ّی تاضذ.
مراقبت :پاپیتاً تٕ٘ ٚس خیَی مِ تا ّؼٍْ٘ی ،حشاست ػادی ،خاك ْٛیط ٚخیس،
سط٘تت  50تا  70دسصذ ٗ خاك قَیایی احتیاج داسد.
کودّ :ی ت٘آ تّ ٚیضآ  3ىشُ دس ٍیتشٛ ،ش ٛفت ٚینثاس  ،اص اسدیثٜطت تا ّٜش ّا ٙتٚ
پاپیتاً م٘د داد.

خاک :خاك تاغچْٛ ٚشا ٙتا مِی ت٘ستی یا خاك تشه تشای سضذ ْٕٗ٘ ایٔ ىیاٙ
ّٖاسة است.
ازدیاد :پاپیتاً سا ّی ت٘إیذ ت ٚآسإی اص اٗاسط تٜاس تا اٗاخش تاتستآ تنثیش مٖیذ

.

اٍثت ٚىیاٛإی م ٚدس تٜاس تنثیش ّی ضٕ٘ذ ّقاُٗ تش ٛستٖذ  .تا یل چاق٘ی تیض قَْٛ ٚای ساقٚ
ای ٗ یا إتٜایی سا ت ٚطً٘ 10تا  12سآتیْتش ،اص ساقٛ ٚای سٕٗذ ٙجذا مٖیذ ٗ ت ٚسٗش مطت
ّستقیِ قَْ ٚدسٗٓ ىَذآ  ،إٜٓا سا دس ىَذإی تا قطش دٛإ 9 ٚسإتیْتش  ،حاٗی مْپ٘ست تزس
ٗ قَْ ٚتناسیذ .خاك سا ٕسثتا ّشط٘ب مٖیذ ٗ تا میس ٚپال ستینی ضفاف قَْٛ ٚا سا تپ٘ضإیذ .
تؼذ اص یل ّا ٙسیط ٚدٛی إجاُ ّی ض٘د .ضْا ّی ت٘إیذ میس ٚپالستینی سا تشداضت ٗ ٚىَذآ
سا دس ت٘س ّٖاسة ٍٗ ،ی دٗس اص تاتص ّستقیِ خ٘سضیذ قشا دٛیذ  .قَْٛ ٚا دس آب  ِٛسیطٚ
ّی دٖٛذ .پاپیتاٍٜا دس ٘ٛای خٖل  ِٛسضذ ّی مٖٖذ اّا سؼی مٖید دس طً٘ تنثیش  ،دّای
ّحیط  18تا  20دسج ٚسإتیيشاد تاضذ.
عوارض و درمان  :اىشّطاٛذ ٙمشدیذ تشىٜا سٕو پشیذ ٙضذ ٙإذ ٗ ىشایص ت ٚسثضی
داسٕذ ،یا ٕ٘س خیَی ضذیذ است ٗ یا ٘ٛای تاسیل است  .مْث٘د ػٖاصش ّ ِٛیت٘إذ ْٛیٔ
ػالئِ سا تٗ ٚج٘د تیاٗسد .تشىٜای چیٔ ٗچشٗمذاس ٗ خطل ضذّ ٙؼشف ٘ٛای ىشُ ّحیط
است.ىیا ٙسا تّ ٚحٌ خٖنتشی تشد ٗ ٙغثاس پاضی مٖیذ ٍ .نٛ ٚای ٕقش ٙای سٗی تشىٜا ٕتیجٚ
فؼاٍیت حطش ٙآفت است ٛش دٗ ٛفت ٚینثاس تاسِ حطش ٙمص ٕف٘ری ىیا ٙسا سْپاضی ْٕائیذ .
اىش صخْٜای سیا ٙآتنی سٗی تشىٜا ّطاٛذ ٙضذ  .تا ٛش ٕ٘ع ّایغ ضذ ػفٕ٘ی مٖٖذ ،ٙتا غَظت
مٍِ ،نٛ ٚا سا خیس مٖیذ ٗ ٘ٛای خطل ّی ت٘إذ ٕ٘ك تشىٜا سا خطل ٗ ق ٜٙ٘ای مٖذ
٘ٛای سشد ٕیض تشىٜا س ا پپیچیذ ٗ ٙسثض تیشّ ٙی مٖذ  .دس ص٘ستی م ٚصٛنص ّٖاسثی ٕذاضتٚ

.

یاضیِ ٗ دس ٕتیج ٚخاك ىَذآ تاتالقی ض٘د ،تشىٜای پاپیتاً سیاّ ٙی ضٕ٘ذ  .اىش  ِٛتشىٜا
صسد آغطت ٚت ٚتاس ػٖنث٘ت ضذٕذ  .تایذ ٛش دٗ ٛفت ٚینثاس تا سِ مٖ ٚمص سْپاضی ص٘ست
تيیشد .غثاس پاضی دس دفغ ایٔ آفت ّ٘ثش است ىیا ٙپاپیتاً ت ٚمٖ ٚقشّض م ٚتاػث ایٔ آسیة
ّی ض٘د حساس ت٘د ،ٙتٖاتشایٔ ٕثایذ دس ّحیط ىشُ ٗ خطل قشاس تيیشد.

