هویا یا پیچ مومی

مشخصات  :اسِ عَْی پیچ ّّ٘ی

 ، Hoya bellaاس خإ٘ادٙ

ّ Asclepidaceaeی تاضذ .ایٔ خٖس اس  200ىٕ٘ ،ٚىیاٛآ ْٛیط ٚسثش ،تطنیٌ ضذٙ
است م ٚتیطتز ت ٚص٘رت تاال رٕٗذٛ ٙستٖذ  .ىّٕ٘٘ ٚرد ٕظز ،ت٘ی ٖٛذٗستآ است ٗ ارتفاع
رش آٓ ت 35 ٚتا  40سإتی ّتزّ ،ی رسذ٘ٛ .یا ضاخٚ
آٓ اس حذٗد  22تا  30سإتیّتز ٗ ىست
ٛای تقزیثا آٗیشآ دارد ٗ تزىٜای آٓ تخِ ّزغی ضنٌ ٗسثش رٕو پزیذ ٙاست  .ىٌ ٛای
ى٘ضتی آٓ  5سإتی ّتز قطز داضت ٗ ٚسفیذ ّٗعطز ٗ ستار ٙای ّی تاضٖذ ٗ قسْت ّزمشی
إٜٓا سزخ رٕو است .ىٌ ٛا اس اٗاسط تٜارتا اٗاخز تاتستآ ظاٛز ّی ىزدٕذ.
مراقبت٘ٛ :یا تٕ٘ ٚر ّت٘سط ،ىزّای سیاد ،آتیاری ّعٍْ٘ی ،رط٘تت ٘ٛای  70تا 90
درصذ ٗ خاك قَیایی احتیاج دارد.
کود :م٘د ّ٘رد ٕیاس ایٔ ىیا ٙرا ّی ت٘آ تّ ٚیشآ  4ىزُ در ٍیتز ٛز ٛفت ٚینثار ،اس
اسفٖذ تاّزداد ّاّ٘ ، ٙرد استفاد ٙقزار داد.
خاک :خاك خٖيَی غٖی اس ٘ٛرّ٘س تزای رضذ ایٔ ىیاّٖ ٙاسة است.

ازدیاد :تا ٗخ٘د ایٖن٘ٛ ٚیا اس إ٘اع ىیاٛآ ى٘ضتی است ٗ آب را در تافت خ٘د
ٕيّ ٚی دارد ٍٗ .ی تاس ٕ ِٛیاس ّٖذ ضزایط رط٘تتی ّٖاسة ّی تاضذ  .چزا م ٚیل ىیا ٙاپی
فیت ت٘د ٗ ٙخاستيا ٙطثیعی آٓ خٖيَٜای تارإی ٗ ّزط٘ب است  .ضْا ّیت٘إیذ تزای تنثیز
٘ٛیا ،تا یل چاق٘ یا قیچی تیش ،قَْٛ ٚای إتٜایی ساق ٚرا ت ٚطً٘  8تا  10سإتیْتز خذا
مٖیذ ٗ تزىٜای پاییٔ قَْٛ ٚا را ت ٚطً٘  3سإتیْتز اس ساق ٚتنٖیذ ،سپس إتٜای قَْ ٚرا در
پ٘در ٘ٛرّ٘ٓ ریط ٚسایی فزٗ تزدٛ ٗ ٙز  5تا  7قَْ ٚرا تزای ت ٚدست آٗ ردٓ ىیاٛی تا ضنٌ
ّٖاسة  ،در ىَذإی تا قطز دٛإ 9 ٚسإتیْتز حاٗی مْپ٘ست تذر ٗ قَْ ٚتا پای ٚپیت
قزادٛیذ ،دقت مٖیذ م ٚقَْٛ ٚای إتٜایی ٗ ساق ای را خذا ىإ ٚتناریذ ٗ قَْ ٚرا درست در
خاك تيذاریذ چ٘ٓ اّنآ دارد ىیاٗ ٙارٕٗ ٚدر خاك قزار تيیزد  .خاك را ٕسثتا ّزط٘ب
ٕيٜذاضت ٗ ٚقَْٛ ٚا را تا میس ٚپالستینی ضفاف تپ٘ضإیذ  .ىَذآ ٛا را در تا ٕ٘ر ّٖاسة
ٗمافی ٗ دّای  18تا  20درخ ٚسإتی ىزاد ٕي ٚداریذ  .ریط ٚدٛی دٗ ّا ٙطً٘ ّی مطذ  .تعذ
اس ایٔ ّذت میس ٚپالستینی را تزداریذ ٗ ضزٗع ت ٚتغذیّ ٚصٖ٘عی مٖیذ  .حذاقٌ تا ینساً
ىَذآ را تغییز ٕذٛیذ.
عوارض و درمان  :اىز ّطاٛذ ٙمزدیذ سطح سیزیٔ تزىٜای ٘ٛیا تا تارٛای
عٖنث٘تی آغطت ٚضذ ٙاست ،تا پارچ ٗ ٚیا اسفٖح آغطت ٚت ٚسِ سطح سیز تزىٜا را تْیش مٖیذ
تا عالیِ تزطزف ىزدد .عاٌّ ایٔ عارض ٚمٖ ٚقزّش است ٗدر ضزایط ّزط٘ب ماٛص پیذا ّی
مٖذ .اىز در سّستآ تزىٜا چیٔ ٗ چزٗمذار ٗ ّٖقثض ضذٕذ ،یعٖی خاك خیَی خطل است
ٗ ىیا ٙدر حاً رفتٔ ت ٚاستزاحت سّستإّ ٚی تاضذ  .غٖچٛ ٚای ٘ٛیا در اثز اضعّ ٚستقیِ
آفتاب خطل ّی ضٕ٘ذ  .ساقٛ ٚای دراس ٗ ّٖحزف ٗ فاصَ ٚسیاد تیٔ دٗ تزه ٗ ظاٛز ٕطذٓ
ىَٜا ّی ت٘إذ ت ٚدٍیٌ ٕ٘ر مِ ّحیط تاضذ .سّإی م ٚغٖچٛ ٚا در حاً تطنیٌ ٛستٖذ ،ىیاٙ

ّی ت٘إذ اضعّ ٚستقیِ را تحٌْ مٖذ ٘ٛ .ای سزد ،تزىٜا را پژّزد ٗ ٙمْزٕو ّی مٖذ  .سیاٙ
ضذٓ تزىٜا در سّستآ  ِٛت ٚدٍیٌ ٘ٛای سزد است اّادر تاتستآ  ،ت ٚعَت استفاد ٙاس ّاد
تزاق مٖٖذ ٙضیْیاییی ّی تاضذ  .اىز ِٛدیز تزىٜا رٕو پزیذ ٗ ٙچزٗك خ٘رد ٙضذٕذ  .تذإیذ
م٘ٛ ٚا خیَی خطل است ٗحتْا غثار پاضی إداُ دٛیذ اّا ىَٜا را ّحف٘ظ ٕي ٚداریذ  .ىاس
آضپشخإ ٗ ٚمال ٘ٛای مثیف ّی ت٘إذ تاعث پیچیذىثی تزىٜا ٗسق٘ط ىَٜا تط٘د

 .در

ص٘رتی م ،ٚدر فصٌ تاتستآ ىَٜا سق٘ .ط مٖٖذ ٗ غٖچٛ ٚای خذیذ  ِٛظاٛز ٕطٕ٘ذ  .تاید
آتیاری را تٖظیِ مٖیذ سیزا ىیا ٙدر ایٔ ضزایط خیَی تطٖ ٚاست  .اىز اصال غٖچ ٚای تطنیٌ
ٕط٘دّ ،ی ت٘إذ ت ٚعَت آتیاری تیص اس إذاس ٙتاضذ  .حتْا سٛنص را تاسدیذ مٖیذ ٗ اخاسٙ
دٛیذ تیٔ دٗ آتیاری خاك ماّال خطل ض٘د  .چنیذٓ قطزات ضٜذ اس ىَٜا یل اتفاق طثیعی
است ،تٜتز است ٍ٘اسُ ّٖشٍتآ را ّحف٘ظ ٕيٜذاریذ.

