سانسویریا

مشخصات :اسٓ عّٕی ایٗ ٌیاٜ

 Sansevieria trifasciataاص خا٘ٛادٜ

ٔLiliaceaeی تاضذ .ایٗ جٙس ضأُ  ٌٝ٘ٛ 60اص ٌیاٞاٖ چٙذسإِٞ ٝیط ٝسثض است  .دس
تٕاْ ع َٛساَ تشای  ٕٝٞایٗ ٌیاٞاٖ دس ج ٝحشاست حذٚد ٙٔ 16اسة است ٛٔ ٌٝ٘ٛ .سد
٘ظش تٔٛی غشب آفشیما تٛد ٚ ٜاستفاع آٖ دس حذٚد  45سا٘تی ٔتش ٔیتاضذ .تشٌٟای ایٗ ٌیاٜ
ٔستمیٓ  ٚضٕطیشی ضىُ ٞستٙذ ِٚی عثیعت ٕٔىٗ است ت ٝتیص اص یه ٔتش  ٓٞتشسذ

.

تشٌٟا سثض تیش ٜتٛد ،ٜسٌٞ ٝای ٘ٛاس ٔا٘ٙذ عشضی خاوستشی داس٘ذ  .دس ٚاسیت ٝای اص ایٗ ٌ،ٝ٘ٛ
حاضی ٝتشٌٟا وشْ  ٚصسد ٔی تاضٙذ  .آتیاسی صیاد اص حذ تاعث پٛسیذٌی ا٘تٟای تشٌٟای
سا٘سٛیشیا ٔی ضٛد.
مراقبت :ایٗ ٌیا ٜت ٝسای ٝتا ٘ٛس ٔتٛسظ ،حشاست صیاد ،آتیاسی ا٘ذن ،سعٛتت ٛٞای
 70تا  90دسصذ ٚخان لّیایی احتیاج داسد.

کود :وٛد ٔٛسد ٘یاص سا٘سٛیشیا سا ٔی تٛاٖ تٔ ٝیضاٖ ٌ 3شْ دس ِیتشٞ ،ش ٞفت ٝیىثاس،
اص فشٚسدیٗ تا ٟٔش ٔأ ، ٜصشف ٕ٘ٛد.
خاک :خان جٍّٙی یا ٔخّٛط خاوثشي ٔٚاس ،ٝتشای ایٗ ٌیاٙٔ ٜاسة است.
ازدیاد :اٌشچ ٝایٗ ٘ٛع سا٘سٛیشیا سا ٔی تٛا٘یذ اص عشیك تمسیٕات تشي تىثیش وٙیذ .
ِٚیٛ٘ ،اسٞای صسد سٍ٘ی و ٝدس سش تا سش د ٚعشف ع َٛتشي أتذاد داد اص تیٗ ٔی س٘ٚذ

.

تٙاتشایٗ تٟتش است ،ایٗ ٌیا ٜسا اص عشیك پاجٛش تىثیش وٙیذ  .اٚاخش تٟاس تا اٚاسظ تاتستاٖ وٝ
ٌیا ٜدس ٔماتُ جاتجایی ٔما ْٚاست  .تٟتشیٗ صٔاٖ تشای تىثیش است .تشای ایٗ واسٌ ،یا ٜسا
اصٌّذاٖ تیش ٖٚآٚسیذ  ٚپاجٛضٟایی سا و ٝتّٙذی آٟ٘ا ت 20 ٝسا٘تیٕتش ٔی سسٙذ ،تا دلت جذا
وٙیذ ٞ ٚش یه سا دسٌّذا٘ی تا لغش دٞا٘ 9 ٝسا٘تیٕتش  ٚحاٚی وٕپٛست ٔخصٛظ ٌیاٞاٖ
ٌٛضتی  ٚواوتٛس لشاس دٞیذ  .اٌش پاجٛش صیاد تىاٖ ٔی خٛسد چٛتی سا ت ٝعٛٙاٖ تىیٌ ٝاٜ
دس ٌّذاٖ تٍزاسیذ تا ٌیأ ٜحىٓ ضٛد ٌّ .ذاٖ سا دس ٘ٛس ٔٙاسة  ٚدٔای حذٚد
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دسج ٝسا٘تیٍشاد ً٘ا ٜداسیذ  ٚسعی وٙیذ خان ٕٞیط ٝخیّی وٓ ٔشعٛب تاضذ .
عوارض و درمان  :اٌش ٔحیظ ٍٟ٘ذاسی سا٘سٛیشیا ٛ٘ ،سوٓ ٘ ٚاوافی داضت ٝتاضذ،
تشٌٟای ایٗ ٌیا٘ ٜمٛش خٛد سا اص دست ٔی دٞذ  ٚسً٘ پشیذٔ ٜی ٌشد٘ذ  .صخٕٟای لٜٟٛ
ای سٚی تشٌٟای سا٘سٛیشیا دس اثش آتیاسی صیاد تٚ ٝجٛدٔی آیٙذ  .تایذ صٞىص ٌّذاٖ سا
تاصدیذ وٙیذ  ٚاجاص ٜدٞیذ دس فاصّ ٝتیٗ د ٚآتیاسی خان خطه ضٛد  .اٌش ٔطاٞذٌ ٜشدیذ
تشٌٟای ایٗ ٌیا ٜخطه  ٚل ٜٟٛای ٔی ضٛدٌ ،یا ٜساتٔ ٝحُ خٙىتش تثشیذ  ٚآٖ سا آتیاسی
وٙیذ .تعضی حطشات آفت حاضی ٝتشٌٟای سا٘سٛیشیا سا جٛیذ ٚ ٜآٟ٘ا سا تذ ضىُ ٔی وٙذ .
ٔی تٛا٘یذ تشای ٔثاسص ٜتا ایٗ آفات اصسٓ حطش ٜوص استفاد ٜوٙیذ

 .تشٌٟای جذیذ دس

اثشتغزی ٝتیص اص ا٘ذاصٕٔ ٜىٗ است ٘شْ  ٚآتىی ض٘ٛذ .دس پاییض  ٚصٔستاٖ تغزی ٝایٗ ٌیاٜ
اصال الصْ ٘یست .صخٕٟای سفیذ پٙث ٝای سٚی تشٌٟا ٘تیج ٝفعاِیت حطش ٜآفت است  .صخٕٟا
سا تا پٙث ٝآغطت ٝت ٝسٓ خیس وٙیذ .یا ٞش دٞ ٚفت ٝیىثاس تا یه سٓ حطش ٜوص ٘فٛری،
سٕپاضی ا٘جاْ دٞیذ  .اٌش اص ٔاد ٜتشاق وٙٙذ ٜضیٕیایی ،استفادٕ٘ ٜاییذ٘ ،ماط ل ٜٟٛای سً٘
ٔا٘ٙذ خان تاتاللی تشٌٟای صیثاتی ٌیا ٜضٕا سا اص لاعذٔ ٜی پٛسا٘ذ.

