پیلهآ


مشخصات :اسن ػلوی ایي گیاُ  ، Pilea cadiereiاس خاًَادُ urticaceae
هی تاضذ .ایي جٌس دارای  400گًَِ اس گیاّاى ّویطِ سثش دائوی است  .گًَِ هَرد ًظز
تَهی ٍیتٌام است ٍ ارتفاع آى تِ  30ساًتیوتزهیرسذ .گًَِ هذوَرضاخِ ّای هٌطؼة ٍ
تزگْای هستطیلی –تخن هزغی تِ ط

ٍل  8ساًتیوتز دارد وِ تِ طَر هتماتل لزار

هیگیزًذ.تزگْا سثش تیزُ تا لىِ ّای ًمزُ ای در فَاصل تیي رگثزگْا هی تاضٌذ.
مراقبت :پیلِآ تِ ًَر هتَسط ،حزارت سیاد ،خان ّویطِ خیس ،رطَتت َّای 70تا
 90درصذ ٍ خان ووی اسیذی ،احتیاج دارد.

کود :وَد هَردًیاس ایي گیاُ را می تَاى تِ هیشاى  3گزم درلیتزّ ،زّفتِ یىثار ،اس
فزٍردیي تا هْز ّز هاُ ،هصزف ًوَد.
خاک :هخلَطی اس خان تاغچِ  ،هاسِ ٍ تَرب خان هطلَب پیلِآ هیثاضذ.
ازدیاد:پیلِآ را هی تَاًیذ تِ آساًی تىثیز وزدُ ٍ درطَل چٌذ ّفتِ گیاّی تا اًذاسُ
هٌاسة تَلیذ وٌیذ .ػول تىثیز ایى گیاُ تْتز است اس اٍاسط تا اٍاخز تْار اًجام ضَد اتتذا تا
یه جالَی تیش ،للوِ ّای اًتْایی سالِ را تِ طَل 6تا  76ساًتیوتز جذا وٌیذ ٍ اًتْای آًْا
را در پَدر َّرهَى ریطِ سیایی فزٍ تثزیذ ،سپس ّز  5للوِ را در گلذاًی تا لطز دّاًِ
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ساًتیوتز تىاریذ .خان را ًسثتا مرطَ ب وٌیذ ٍ دها را رٍی  18تا  20درجِ ساًتیگزاد،
ًگاّذاریذ .ریطِ دّی یه هاُ طَل خَاّذ وطیذ  .پس اس آى تغذیِ گیاُ را ضزٍع ًواییذ  .در
ایي هذت تْتز است وَد هایغ اس حذ طثیؼی رلیك تز تاضذ  .تزای ایٌىِ گیاّی پزپطت داضتِ
تاضذ .هی تَاًیذ جَاًِ ای جاًثی را تا دست تچیٌیذ.
عوارضودرمان :اگز گلذاى پیلِ آ را در جای سزدی تگذاریذ هوىي است یخ تشًذ
ٍ ولیِ اًذام گیاّی حالت افتادگی پیذا وٌذ در ایي صَرت ،خطه ضذى گیاُ حتوی است .
لارچ تَتزی تیس در آتیاری ٍ رطَتت سیاد فؼال ضذُ ٍ تِ گیاُ حولِ هی وٌذ ٍ ًماط
رگْا دیذُ هی ضَد  .هی تَاًیذ تا سن لارچ وص گلذاى را
خاوستزی ٍ سخوْایی رٍی ب

سوپاضی وٌیذ .لىِ ّای سَختِ رٍی تزي در اثز استفادُ اس هَاد تزاق وٌٌذُ ضیویایی ایجاد
هی ضَد ٍ یا ایٌىِ گلذاى در اثز اضؼِ هستمین آفتاب دچار ایي ػارضِ هی گزدد .غثار پاضی
در آفتاب ّن لىِ ّای سَختِ رٍی تزي ایجاد هی وٌذ .تزگْا در اثز َّای خیلی سزد سیاُ
هی ضًَذ .در صَرتی وِ ًَر هحیط ون تاضذ ،سالِ ّای پیلِ آ دراس ٍ هٌحزف ضذُ ٍ فاصلِ
تیي تزگْایص سیاد هی گزدد  .اگز هطاّذُ وزدیذ تزگْا سمَط هی ًوایٌذ ،گلذاى را  15دلیمِ
درٍى تطت آب تگذاریذ غثار پاضی را در تاتستاى فزاهَش ًهًیذ ّ .وچٌیي تِ تزگْای جذیذ
تَجِ وٌیذ .اگز وَچه ٍ ریش ّستٌذ ،ریطِ را تاسدیذ وزدُ ٍ در صَرت هتزاون تَدى گلذاى
را تؼَیض وٌیذ  .در غیز ایي صَرت تغذیِ هصٌَػی ّز دٍ ّفتِ یىثار ٍ یا تؼَیض خان
سطحی گلذاى در جثزاى ایي ػارضِ هَثز خَاّذ تَد.

