مارنتا

مشخصات  :اسِ ػَْی ایٔ ىیاٙ

 ، Maranta leuconeuraاص خإ٘ادٙ

ّ Marantaceaeی تاضذ.
ایٔ جٖس داسای  25ىٕ٘ ٚاص ىیاٛآ ْٛیط ٚسثض دائْی است  .ىّٕ٘ ٚزم٘س تّ٘ی تشصیٌ
است ٗ استفاع آٓ  15تا  20سإتی ّتش ٗ ىستشش آٓ  30سإتی ّتش ّی تاضذ  .تشىٜای آٓ
تخِ ّشغی ٗ سثض سٗضٔ تا ٍنٛ ٚای قٜٛ٘ای ٗ اسغ٘إی تیٔ سىثشىٜای فشػی ت٘دٗ ٙ
ٖٛياّی م ٚتشه ٛا ت ٚحذ تَ٘ؽ ّی سسٖذ ت ٚسٕو خامستشی تا ٍنٛ ٚای تیش ٙدس ّی آیٖذ .
ٗاسیت ٚدیيش ایٔ ىٕ٘ ٚتشه ٛای سثض سٗضٔ داسٕذ م ٚدس قسْت ّشمضی سثض تیشّ ٙی ضٕ٘ذ
ٗ سىثشه اصَی ٗ فشػی ت ٚسٕو ػاجی ٛستٖذ ٗ ای دس ٗاسیت ٚدیيش  ،تشىٜا حاضی ٚصسد
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سثض ٗ قسْت ّیإی سثض تیش ٙداسٕذ ٗ ْٛچٖیٔ سه تشىٜا ت ٚسٕو قشّض ّی تاضٖذ.
مراقبتّ :اسٕتا ت ٚسای ٚتا ٕ٘س ّؼٍْ٘ی ،ىشّای صیاد ،آتیاسی فشاٗآ ،سط٘تت ٘ٛای 70
تا  90دسصذ ٗ خاك مْی اسیذی احتیاج داسد.
کود :م٘د ّ٘سد ٕیاص ایٔ ىیا ٙسا ّی ت٘آ تّ ٚیضآ یل ىشُ دس ٍیتشٛ ،شدٗ ٛفت ٚینثاس،
اص اسدیثٜطت تا ضٜشی٘سّ ،صشف مشد.
خاکّ :خَ٘طی اص خاك جٖيَی ،خاك تشه ٗمْی ّاس ٚتشای سضذ ایٔ ىیاّ ٙطَ٘ب
تٕ ٚظش ّی سسذ.

ازدیادّ :اسٕتا دس ضشایط سط٘تتی تاال سضذ خ٘اٛذ مشد ٗ دس صّآ تنثیش ىیا ٙتایذ تٚ
ٕنتت٘ج ٚداضت ٚتاضیذ .تنثیش ایٔ ىیا ٙت ٚدٗ سٗش تقسیِ ت٘ت ٗ ٚقَْ ٚىیشی ،صّإی
ایٔ ٙ
م ٚىیا ٙماّال سضذ مشد ٗ ٙإث٘ ٙاستّ ،ی تاضذ  .اٍثت ٚتنثیش اص سا ٙتقسیِ آسإتش ٗ ضإس
ّ٘فقیت آٓ تیطتش است .اص اٗاسط تا اٗاخش تٜاس خاك سا ّشط٘ب مشد ٗ ٙت ٚآساّی ىیا ٙسا
اص ىَذآ تیشٗٓ آ ٗسیذ ٗ ت ٚقسْتٜای داسای سیط ٚتقسیِ مٖیذ  .سپس ٛش قسْت سا دس
ىَذإی تا قطش دٛإ 9-11 ٚسإتی ّتش حاٗی مْپ٘ست ىَذإی تا پای ٚپیت تناسیذ ٗ آٓ سا
تا میس ٚپالستینی ضفاف جٜت تاّیٔ سط٘تت ّ٘سد ٕیاص ىیا ٙتپ٘ضإیذ ٗ دس دّای
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دسج ٚسإتیيشاد ،دٗس اص تاتص خ٘سضیذ دس ضشایط ّٖاسة ٕ٘سی ٗ دس سای ٚسٗضٔ قشاس
دٛیذ .دس سٗش قَْ ٚىیشی اص اٗایٌ تا اٗاسط تاتستآ ،قَْٛ ٚایی ت ٚطً٘  10سإتی ّتش سا
جذا مٖیذ اتتذا دس پ٘دس ٘ٛسّ٘ٓ سیط ٚصایی فشٗ تثشیذ ٗ ت ٚآساّی دس ىَذإی تا قطش دٛإ9 ٚ
سإتی ّتش حاٗی مْپ٘ست تزس ٗ قَْ ٚتناسیذ ٗ ت ٚسٗش ّطات ٚتا سٗش تقسیِ ت٘ت ٚػٌْ
مٖیذ  .تؼذ اص دٗ ّا ٙمیس ٚسا تشداسیذ ٗ تا صّإی م ٚىیا ٙماٌّ ض٘د آٓ سا تا م٘د ّایغ تغزیٚ
مٖیذ .سپس ت ٚىَذإی تا قطش دٛإ 11 ٚسإتی ّتش حاٗی مْپ٘ست ىَذإی تا پای ٚپیت
ّٖتقٌ مٖیذ.
سىٜا سا سٕو پشیذّ ٙی
عوارض و درمان٘ٛ :ای تاسیل ٗ یا مْث٘د ػٖاصش غزایی ب
مٖذ ٗ تاػث صایٌ ضذٓ سىثشىٜا ّیط٘د  .دس ایٔ ص٘ست یا ىَذآ سا تّ ٚحٌ سٗضٖتش ،اّا
دٗس اص اضؼّ ٚستقیِ آفتاب تثشیذ ٗ یا ٛش دٗ ٛفت ٚینثاس تغزیّ ٚصٖ٘ػی إجاُ دٛیذ
صخْٜای سفیذ پٖث ٚای ضنٌ دس ّحٌ اتصاً دّثشه ت ٚساق ٚدس اثش فؼاٍیت حطش آفت تٚ
ٗج٘د ّی آیٖذ تایذ ٛشدٗ ٛفت ٚیل تاس تاسِ حطش ٙمص ٕف٘ری سْپاضی مٖیذ  .ضذت ٕ٘س
صیاد ،تشىٜا سا سٕو پشیذّ ٙی ْٕایذ .تشای ایٖن ٚصیثایی ىَذآ ضْا حفظ ض٘د آٓ سا تٚ
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ّحٌ مِ ٕ٘ستشی ّٖتقٌ مٖیذ  .دس ص٘ستی مّ ٚطاٛذ ٙمشدیذ تشىٜا پژّشد ٗ ٙپیچیذّ ٙی
ضٕ٘ذ .احتْاً تذٛیذ دّای ّحیط تشای ّاسٕتا سشد است ٗ یا ایٖن ٚتطٖيی سٗی آٓ تاثیش
ىزاضت ٚاست .غثاس پاضی دس آفتاب  ِٛسٗی ىیا ٙایجاد س٘ختيی ّی مٖذ.

