مونسترا

مشخصات  :اسِ ػَْی ایٔ ىیاٙ

 ، Monstera deliciosaاس خإ٘ادٙ

ّ Araceaeیباضذ .ایٔ جٖس دارای  50ىْٕ٘ٛ ٚیط ٚسبش باال رٕٗذ ٙاست م ٚبٗ ٚسیَٚ
ریطٛ ٚای ٘ٛایی خ٘د م ٚاس ىزٜٛا خارج ّی ضٕ٘ذ ،ب ٚاجساُ ّجاٗر تنیّ ٚی مٖٖذ  .بزه
ٛا ٖٛياُ ج٘إی قَبی ضنٌ با ٍب ٚصاف  ٙستٖذ ٍٗی بّ ٚزٗر سّآ ،ب ٚط٘ر ػزضی بزیذىی
ٛایی در إٜٓا بٗ ٚج٘د ّی آیذ .ىٕ٘ deliciosa ٚبّ٘ی ّنشیل است ٗ ارتفاع آٓ ىاٛی بٚ
بیص اس ّ 6تز ٕیش ّی رسذ  .بزه ٛای ایٔ ىٕ٘ ٚسبش تیزّ ٙی باضٖذ ٗ در یل ىیا ٙباٍغ طٍ٘ی
بیطتز اس یل ّتز ٗ ػزض در حذٗد  60سإتی ّتز پیذا ّی مٖٖذ ّیّٕ٘٘ ٙستزا ّ٘س ّإٖذ ٗ بٚ
طً٘  15سإتیْتز ٗ ب ٚرٕو سبش سفیذ است.
مراقبت :ایٔ ىیا ٙب ٚسای ٚتا ٕ٘ر ّؼٍْ٘ی ،ىزّای سیاد ،خاك ْٛیط ٚخیس ،رط٘بت
 50تا  70درصذ ّحیط ٗ خاك مْی اسیذی احتیاج دارد.
کود :م٘د ّ٘رد ٕیاس ایٔ ىیا ٙرا ّیت٘آ بّ ٚیشآ  3ىزُ در ٍیتز ٛز ٛفت ٚیل بار ،اس
فزٗردیٔ تا آبآ ّاّ ٙصزف مزد.

خاک :خاك ٛای سست ٗ سبل ٕظیز خاك بزه یا خاك جٖيَی بزای رضذ
ّٕ٘ستزا ّٖاسب است ٍٗی اىز خاك ٕاّٖاسب ٗ فقیز باضذ ،بزه ٛای ایٔ ىیا ٙم٘چل ضذٙ
ٗ دٕذإٛ ٚای خ٘د را اس دست ّی دٖٛذ.
ازدیادّٕ٘ :ستزا ّی ت٘إذ پس اس ّذتی ب ٚىیا ٙغً٘ پینزی تبذیٌ ّی ض٘د م ٚبزای
مٖتزً رضذ آٓ ىاٛی السُ است ىیا ٙجذیذی اس آٓ تنثیز ٗ ىیا ٙقذیْی را دٗر إذاخت  .یل
سز ضاخ ٚبا  2یا  3بزه باٍغ را با استفاد ٙاس یل چاق٘ی تیش جذا مٖیذ ٗ در ىَذإی با قطز
دٛإ 13 ٚسإتیْتز ٗمْپ٘ست بذر ٗ قَْ ٚقزار دٛیذ .قَْ ٚرا در ػْق مِ بناریذ ،بط٘رینٚ
ج٘إ ٚإتٜایی ماّال بیزٗٓ اس خاك باقی بْإذ  .یل ّیَ ٚچ٘بی را با رسیذٓ یا سیِ ب ٚقَْٚ
ّحنِ مٖیذ ٗ تنی ٚىاٛی را بزای قَْ ٚایجاد مٖیذ ،در غیز ایٖص٘رت ّْنٔ است قَْ ٚبیفتذ
ٗ قَْ ٚرا در دّای  21درج ٚسإتیيزاد ٗ ٕ٘ر ّٖاسب ٗ مافی ٕيا ٙداریذ .رط٘بت ّ٘رد ٕیاس
قَْ ٚرا با قزار دادٓ یل میس ٚپالستینی ضفاف بز رٗی آٓ باال ببزیذ  .اٗاسط بٜار تا اٗایٌ
تابستآ بٜتزیٔ سّآ بزای إجاُ ػٌْ تنثیز است  .قَْٛ ٚا در تابستآ ریط ٚدار خ٘اٖٛذ ضذ.
پس اس ریط ٚدٛی میس ٚپالستینی را بزداریذ ٗ ضزٗع ب ٚتغذیّٖ ٚظِ ىیا ٙبا م٘د ّایغ مٖیذ .
با رٗش خ٘ابإیذٓ ٕیش ّیت٘إیذ ایٔ ىیا ٙرا تنثیز مٖیذ  .ریطٛ ٚای ٘ٛایی ىیا ٙرا در داخٌ
ىَذآ دیيز قزا دٛیذ ٗ سّإی م ٚىیا ٙجذیذ رضذ مزد ،آٓ را اس ىیا ٙقذیِ جذا میٖذ  .ضْٖا
ایٔ ىیا ٙرا ّیت٘إیذ با رٗش ماضت بذر یا ظزف ّسطح حاٗی مْپ٘ست ّخص٘ظ بذر ٗ
قَْ ،ٚإٜٓا را بیزٗٓ آٗریذ ٗ در ىَذإی با قطز دٛإ 9 ٚسإتیْتپز حاٗی مْپ٘ست ىَذإی با
پای ٚپیت بناریذ ٗ اجاس ٙدٛیذ تا ماّال رضذ مٖذ ،سپس ب ٚىَذآ ّٖتقٌ مٖیذ.

