هیپواستس

مشخصات :اسٓ ػّٕی ایٗ ٌیا ، Hypoestes sanguinolenta ٜاصخا٘ٛادٜ
ٔ Acanthaceaeیثاضذٞ .یپٛاستس ٌیاٞی است ت ٝاستفاع  15تا  50سا٘تیٕتش تاتشٌٟای
ٔستطیّی -تخٓ ٔشغی ،و 5 ٝتا  7سا٘تیٕتش ط 4 ٚ َٛسا٘تیٕتش پٟٙا داسد  .وٙاس ٜتشٌٟای آٖ
صاف تٛد ٚ ٜت ٝسً٘ سثض تیش ٜتا خاِٟای صٛستی سً٘ است ٌّٟ .ای ٞیپٛاستس تٙفص سً٘
تا ٌٌّٛا ٜسفیذ ٘ ٚمطٞ ٝای صٛستی ٔی تاضذ.
مراقبت :ایٗ ٌیا ٜتٛ٘ ٝس ٔتٛسط ،حشاست تاال ،خان ٕٞیط ٝخیس ،سطٛتت 50تا 70
دسصذ  ٚخان لّیایی احتیاد داسد.
کود :وٛد ٔٛسد ٘یاص ایٗ ٌیا ٜسا ٔی تٛاٖ تٔ ٝیضاٖ ٌ 1شْ دس ِیتشٞ ،ش دٞ ٚفت ٝیىثاس
اص فشٚدیٗ تا ضٟشیٛسٛٔ ،سد استفاد ٜلشاس داد.
خاکٔ :خّٛطی اص یه لسٕت تٛسب ،یه لسٕت خان تشي پٛسیذ ٚ ٜیه
لسٕت ٔاس ٝخان ٔطّٛب ٞیپٛاستس ٔی تاضذ.

ازدیاد:تشای تىخیش ایٗ ٌیا ٜاص اٚاسط تٟاس تا ٚایُ پاییض تا یه چالٛی تیض تا لیچی
تاغثا٘ی لّٕٞ ٝایی س ا ت ٝط7/5 - 10 َٛسا٘تیٕتش جذا وٙیذ  .لّٕٞ ٝا سا ٔی تٛاٖ دس پٛدس
 ٖٛٔٛٞسیط ٝصایی فش ٚتشد ٚ ٜتؼذ دس ٌّذا٘ی تا لطش دٞا٘ 6-8 ٝسا٘تیٕتش حاٚی وٕپٛست
تزس  ٚلّٕ ٝواضت  ٚیا دس آب سیط ٝداس وشد  .دس ٞش س ٚش  ،تشٌٟا ی پاییٗ لّٕ ٝسا جذا
وٙیذ ٕٔ ،ىٗ است دس صیش خان  ٚای آب سیط ٝدٞی وٙٙذ  .لّٕٞ ٝا سا سد دٔای
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دسج ٝسا٘تیٍشاد ٛ٘ ،س ٔٙاسة ٚوافی ِٚی دٚس اص تاتص ٔستمیٓ خٛسضیذ ٍ٘ا ٜداسیذ  .لّٕ ٝسا
تا ویس ٝپالستیىی ضفاف تپٛضا٘یذ تا تؼشق سا واٞص داد ٚ ٜػُٕ سیط ٝدٞی سا تسشیغ وٙیذ .
صٔا٘یى ٝسیط ٝدٞی و ٝحذٚد ٔ 2ا ٜط َٛخٛاٞذ وطیذ ا٘جاْ ضذ ،ویس ٝپالستیىی سا تشداسیذ
تا ٌیا ٜدس ٔحیط طثیؼی ت ٝسضذ ادأ ٝداد ٚ ٜتضسي ضٛد ٌ .یا ٜسا تا وٛد ٔایغ تغزی ٝوٙیذ تا
ٌیاٞی ٔٙاسة  ٚصیثا داضت ٝتاضیذ  .سپس آٖ سا تٌّ ٝذا٘ی تا لطش دٞا٘ 11 ٝسا٘تیٕتش حاٚی
وٕپٛست ٌّذا٘ی تا پای ٝپیت ٔٙتمُ وٙیذ  .دس سٚش سیط ٝد ٜی دس آب ،صٔا٘ی و ٝط َٛسیطٝ
ٞا ت 5 ٝسا٘تیٕتش سسیذ ،لّٕٞ ٝا سا تیش ٖٚآٚسد ٚ ٜدس ٌّذاٟ٘ایی تا لطش دٞا٘ 9 ٝسا٘تی ٔتش
تىاسیذ .دلت وٙیذ و ٝت ٝسیطٞ ٝا صذٔ٘ ٝض٘یذ  .ایٗ ٌیا ٜسا ٔی تٛا٘یذ اص طشیك وطت تزس دس
سیٙی تزسٌّ ،ذاٖ وٛچه ٚیا ظشف ٔسطح ،حاٚی وٕپٛست ٔخصٛظ  ٚتزس  ٚلّٕ٘ ٝیض
تىخیش وٙیذ .اصاٚاسط تا اٚاخش تٟاس ،تزسٞا سا ت ٝصٛست پشاوٙذ ٜتىاسیذ ٚدس دٔای
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دسج ٝسا٘تیٍشاد ٍ٘ا ٜداسیذ  .صٔا٘یىٟ٘ ٝاِٟای تزسی ت ٝا٘ذاص ٜوافی تضسي ضذ٘ذ ،آ٘شا تیشٖٚ
آٚسیذ  ٚدس ٌّذا٘ی تا لطش دٞا٘ 6-9 ٝسا٘تی ٔتش حاٚی وٕپٛست ٌّذاٖ تىاسیذ.
عوارض و درمان :اٌش دس طٔ َٛذت سضذ ٌیأ ٜطاٞذ ٜوشدیذ و ٝتشٌٟا صسد ضذٚ ٜ
ٔی افتٙذ ،آتیاسی سا تٙظیٓ وٙیذ  .صیشا آتیاسی تیص اص حذ ایٗ ػالئٓ سا ایجاد ٔی وٙذ  .تشٌٟای
سً٘ پشیذ ٜو ٝداسای ِىٞ ٝای ل ٜٟٛای ٞستٙذ ٔؼشف فؼاِیت حطش ٜآفت است تایذ سٓ

حطش ٜوص ٘فٛری ایٗ ِىٟا سا آؽ ضت ٝوٙیذ تا اصتیٗ تش٘ٚذ ِ .ىٞ ٝای سٛخت ٝسٚی تشي ٓٞ
دس احش اضؼٔ ٝستمیٓ آفتاب یا ٔٛاد تشاق وٙٙذ ٜضیٕیایی حادث ٔیط٘ٛذ ٔ .حیط خیّی سشد ٚیا
استفاد ٜاص آتسشد تشای آتیاسی ٔ ٓٞی تٛا٘ذ تشٌٟا سا وٕشً٘ وشدٚ ٜتاػج سیضش آٟ٘ا ٔی
ضٛد .دس ٘ٛس وٓ٘ ،ماط سٍ٘ی  ٚصیثای ٔتٗ تشٌٟا ٔحٔ ٛی ضٛدٌّ .ذاٖ سا تٔ ٝحُ سٚضٗ
تشی تثشیذ.

