فیلودنذرون یا پوتوس قلبی

مشخصات :اسِ ػَْی ایٔ ىیا ، Philodendron scandens ٙاص خإ٘ادٙ
ّ Araceaeیتاشذ .ایٔ جٖس داسای  275ىْٕ٘ٛ ٚیش ٚسثض اص ٕ٘احی آّشینای جٖ٘تی
است .اغَة ىٕ٘ٛ ٚای ایٔ جٖس ت ٚص٘ست تاالسٕٗذّ ٙی تاشٖذ ٗ دس ٛش ىش ٙتٍ٘یذ سیشٚ
٘ٛایی ّی ْٕایٖذ  .هّٕٗ ٚزم٘س تّ٘ی پإاّا است  .استفاع آٓ تّ 2 ٚتش ّی سسذ ٗ ّؼْ٘ال اص
ٕظش شنٌ ظاٛشی تا پ٘ت٘س اشتثاّ ٙی ش٘د  .ایٔ ىٕ٘ ٚتاال سٕٗذ ٙداسی ساق ٚای تاسیل ٗیا
تشىٜای قَثی شنٌ ت ٚسٕو سثض ٕسثتا سٗشٔ است ٕ٘ك تشىٜای فیَ٘دٕذسٗٓ مشیذ ٗ ٙتیض،
ّی تاشذ.
مراقبت :فیَٕ٘ذسٗٓ تٕ٘ ٚس ّت٘سط ،ىشّای صیاد ،آتیاسی ّت٘سط ،سط٘تت  50تا 90
دسصذ ٗ خاك قَیایی احتیاج داسد.
کود :م٘د ّ٘سد ٕیاص ایٔ ىیا ٙسا ّیت٘آ تّ ٚیضآ  3ىشُ دس ٍیتشٛ ،ش ٛفت ٚینثاس ،اص
فشٗدیٔ تا ّٜش ّاّ٘ ،ٙسد استفاد ٙقشاسداد.

خاکّ :خَ٘طی اص خاك تاغچ ،ٚخاك تشه ٗ ّاس ٚتشای سشذ فیَ٘ دٕذسٗٓ ّٖاسة
است.
ازدیاد :ایٔ ىیا ٙتاال سٕٗذ ٗ ٙصیثا ،ینی اص ىیاٛإی است م ٚتنثیش آٓ تا ّ٘فقیت
تسیاس ْٛشا ٙاست  .صّإی م ٚسیش ٚدٛی ص٘ست ّی ىیشد تحٌْ ىیا ٙدس ّقاتٌ آشفتيی مِ
ّی ش٘د .تٖاتشایٔ تٜتش است قَْٛ ٚا اص اتتذا دس ىَذإی مشت شٕ٘ذ م ٚدس آیٖذ ٙدس آٓ سشذ
مافی مٖٖذْٛ .چٖیٔ تٜتش است قَْٛ ٚا سا پس اص سیش ٚدٛی تا م٘د ّایغ تغزی ٚمٖٖذ  .تشای
تنثیش شْا ّی ت٘إیذ قَْ ٚای إتٜایی ساق ٚسا ت ٚطً٘  8تا  10سإتیْتش  ،تا یل چاق٘ی تیض
جذا مٖیذ ٗ إتٜای قَْ ٚسا دس پ٘دس ٘ٛسّ٘ٓ سیش ٚصایی فشٗ تشد ٗ ٙیا ٛش  3تا  5قَْ ٚسا دس
ىَذآ تا قطش دٛإ 9 ٚسإتیْتش ،حاٗی مْپ٘ست تزس ٗ قَْ ،ٚتناسیذ  .خاك سا ّشط٘ب مٖیذ
ٗ ىَذإٜا سا دس ٕ٘س ّٖاسة ٗ دّای  20دسج ٚسإتیيشاد ٕياٛذاسیذ ٗ تا میس ٚپالستینی
شفاف تپ٘شإیذ .سیش ٚدٛی یل ّا ٙیا تیشتش طً٘ خ٘اٛذ مشیذ  .ىیاٛإی م ٚدس تٜاس تنثی س
شذ ٙإذ ،إث٘ ٙتش ٗ شنیٌ تش ّی تاشٖذ.
عوارض و درمان  :دس ص٘ستی مّ ٚشاٛذ ٙمشدیذ تشىٜای ىیا ٙصیثای فیَ٘دٕذسٗٓ
ّی سیضٕذ ٗ ساقٛ ٚا خِ ّیشٕ٘ذ ،احتْاً تذٛیذ ىیا ٙتشٖ٘ٛ ٗ ٚا خشل است ،ىیا ٙسا
فشاٗآ آتیاسی مشد ٗ ٙتّ ٚحٌ خٖنتشی ّٖتقٌ مٖیذ ٕ٘ .س مِ ٗ یا مْث٘د ّ٘اد ؽ رایی ّیت٘إذ
تاػث دساصای ساقٛ ٚا ٗ فاصَ ٚصیاد تیٔ تشىٜا ش٘د ٕ .قاط ق ٜٙ٘ای ٗ سیا ٙدس ّشمض یا ٕ٘ك
تشه ّؼشف آسیة اشؼّ ٚستقیِ آفتاب است  .اىش  ِٛدس سطح صیشیٔ تشىٜا ٍنٜای تشجستٚ
ق ٜٙ٘ای ٗج٘د داشتٛ ،فت ٚای ینثاس تا سِ حشش ٙمش ٕف٘ری ىیا ٙسا سْپاشی مٖیذ تا
بطشف ىشدد  .دس ص٘ستی م ٚاص سشذ فؼاً ٗظٜ٘س تشىٜای جذیذ خثشی ٕثاشذ ّی
ػالیِ س

ت٘آ حذس صدّ ،حیط ىیا ٙخیَی سشد است  .اىش آٓ سات ٚجای ىشّتشی تثشیذ ّشنٌ تش
طشف ّی ش٘د ٘ٛ .ای سشد ْٛچٖیٔ ّی ت٘إذ تشىٜا سا چیٔ ٗ چشٗمذاس ٗ ق ٜٙ٘ای مٖذ
تشىٜای پاییٖی ىیا ِٛ ٙدس اثش خاك تاتالقی ٗ یا آتیاسی تا آب خیَی سشدّ ،ی سیضٕذ ٗ صسد
ّی شٕ٘ذ.
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