پانذانوس

مشخصات  :اسِ عَْی ایٔ ىیاٙ

 ، Pandanus veitchiiاس خإ٘ادٙ

ّ Pandanaceaeی تاشذ .ایٔ جٖس اس  600ىّٕ٘ ٚختَف ىیاٛآ است٘ائی درختچ ٚای
ْٛیش ٚسثش تشنیٌ یافت ٚاست  .ارتفاع ٗىستزش ىّٕ٘٘ ٚرد ٕظز در حذٗد  60سإتی ّتز
است .شنٌ ىیا ٙت ٚص٘رت ت٘ت ٚای است ٗ تزه  ٙای شْشیزی ّإٖذ آٓ ّْنٔ است تٚ
طً٘  60سإتی ّتز تزسذ .رٕو تزىٜای پإذإ٘س سثش تیز ٙتا ٍثٕ ٚقز ٙای رٕو است.
مراقبت :ایٔ ىیا ٙتٕ٘ ٚر ّت٘سط  ،حزارت سیاد ،آتیاری فزاٗآ ،رط٘تت  50تا 70
درصذ ٗخاك قَیایی احتیاج دارد.
کود :م٘د ّ٘رد ٕیاس ایٔ ىیا ٙرا ّی ت٘آ تّ ٚیسآ  3ىزُ در ٍیتز ٛز دٗ ٛفت ٚینثار،
اس فزٗردیٔ تا آتآ ّاّ ، ٙصزف ْٕ٘د.
خاک :خاك تزهّ ،خص٘صا خاك تزه حاصَ ٚاس چْٔ تزای رشذ ٗ ْٕ٘
پإذإ٘س ّطَ٘ب است.
ازدیاد:ىیا ٙپإذإ٘س ،إٓچٖآ م ٚتٕ ٚظز ّی آیذ ت ٚآسإی تنثیز ْٕی ش٘د ٗ تٖٜا تا
ت٘ج ٗ ٚدقت سیاد ّیت٘آ تٓ ٚتیجّ ٚطَ٘ب رسیذ  .در پای ىیا ٙپاج٘شٜایی تٗ ٚج٘د ّی آیٖذ
م ٚتایذ تا استفاد ٙاس یل چاق٘ی تیش آٓ را اس پایّ ٚادری جذا مٖیذ  .سپس إتٜای ایٔ قَْ ٚرا

در پ٘در ٘ٛرّ٘ٓ ریش ٚسایی فزٗتزد ٗ ٙدر ىَذإی تا قطز دٛإ 9 ٚسإتیْتز ،حاٗی مْپ٘ست
تذر ٗ قَْ ٚتناریذ  .ىیا ٙج٘آ را تا میس ٚپالستینی شفاف تپ٘شایذ ٗ در دّای  20تا 21
درج ٚسإتیيزاد ٗ ٕ٘ر مافی ٕياٛذاریذ  .در ایٔ ّزحَ ٚتسیار دقت مٖیذ مّ ٚحیط پإذإ٘س
ّزط٘ب تاشذ .تزای ایٔ ّٖظ٘ر ّزتة ّ ٚپاشی مٖیذ .تٜتز است تنثیز رادر اٗاسط تٜار شزٗع
تت٘إی آٓ را در اٗایٌ تاتستآ در ىَذآ تشرىتز تناریذ .
د
مٖیذ تا ىیا ٙرشذ مزدٗ ٙ
عوارض و درمان :تزىٜای چزٗمیذ ٗ ٙق ٜٙ٘ای ىیا ٙپإذإ٘س تیإيز ٘ٛای ىزُ ٗ
ىیا ٙتشٖ ٚاست .ىَذآ را تّ ٚحٌ خٖل ٗ ّزط٘ب ّٖتقٌ مٖیذ  .تزىٜا در اثز غثار سْپاشی
ّی پ٘سٖذ .تایذ ّ٘اظة تاشیذ ٖٛياُ آتیاری ٕیش تزىٜا خیس ٓشٕ٘ذ ٘ٛ .ای خشل ّی ت٘إذ
ٍنٛ ٚای ق ٜٙ٘ای در حاشی ٚتزىٜا ایجاد مٖذ  .اىز اس سیز ىَذآ سٖيزیش ٙدار ّحت٘ی آب
استفاد ٙمٖیذ ایٔ ّعضٌ تز طزف ّی ش٘د  .در ص٘رتی م٘ٛ ٚای ّحیط سزد تاشذ ٗ
پإذإ٘س دچار یخ سدىی ش٘د ،تزىٜای ىیا ٙق ٜٙ٘ای مِ رٕو ٕ،زُ ٗ آتنی ّی ىزدد

 .در

ی م ٚتزىٜای جذیذ ریش ٗ مِ رشذ شٕ٘ذ ،ىَذآ م٘چل ٗحجِ ریشٛ ٚا سیاد است ٗ
ص٘رت
یا مْث٘د ّ٘اد غذایی ٗج٘د دارد  .تزىٜای پإذإ٘س در اثز ٕ٘ر مِ حاٍت اتَق خ٘د را اس
دست ّی دٛذ ٗ سثش یل دست ّیش٘د در ّقاتٌ ٕ٘ر سیاد تزىٜا را رٕو پزیذ ٗ ٙچزٗمذار
ّینٖذ.

