شفلرا

مشخصات :اسٓ عّٕی ایٗ ٌیاٜ

، Schefflera actinophyllaاص خا٘ٛادٜ

ٔ Araliaceaeیثاضذ .ایٗ خٙس اص ٌ ٌٝ٘ٛ 20یاٞاٖ استٛایی  ٚاستٛایی ٕٞیط ٝسثض،
دسختی ٚدسختچ ٝای تطىیُ یافت ٝاست ٛٔ ٌٝ٘ٛ .سد ٘ظش تٔٛی استشِیا تٛد ٚ ٜاستفاعی دس
حذٚد یه تا ٔ 2تش ٌٚستشضی دس حذٚد 70تا  100سا٘تی ٔتش داسد ٌ .یا ٜضفّشا سضذ
آٞستٟای داضتٚ ٝته سال ٝای ٔی تاضذ  .تشٌٟای ٔشوة  ٚپٙدٟای ایٗ ٌیا ٜاص پٙح تشٌچٝ
ٔستطیّی –تخٓ ٔشغی تطىیُ ضذ ٚ ٜت ٝسً٘ سثض تشاق است.
مراقبت :ضفّشا ت ٝسای ٝتا ٘ٛس ٔتٛسط ،حشاست ٔعِٕٛی ،خان ٕٞیط ٝخیس،
سطٛتت  50تا  70دسصذ ٚخان لّیایی احتیاج داسد.
کود :وٛد ٔٛسد ٘یاص ایٗ ٌیا ٜسا ٔیتٛاٖ تٔ ٝیضاٖ ٌ 3شْ دس ِیتشٞ ،شدٞٚفت ٝیىثاس  ،اص
فشٚدیٗ تا ٟٔش ٔاٛٔ ،ٜسداستفاد ٜلشاس داد.
خاکٔ :خّٛطی اص خان تاغچ ٝتا وٕی خان تشي  ،تشای سضذ  ٕٛ٘ٚایٗ ٌیاٜ
ٔٙاسة است.

ازدیاد :ایٗ ٌیا ٜسا ٔی تٛا٘یذ اص اٚاسط تا اٚاخش تٟاس ،اص طشیك وطت تزس  ،لّٕٝ
ٞای ا٘تٟایی سال ٚ ٝیا لّٕٞ ٝای سال ٝای تىثیش وٙیذ  .تزسٞا سا ت ٝصٛست پشاوٙذ ،ٜدس سیٙی
تزس حاٚی وٕپٛست تزس  ٚلّٕ ٝتىاسیذ  ٚدس دٔای  20دسخ ٝسا٘تیٍشاد ٍ٘ا ٜداسیذ صٔا٘ی وٝ
ٟ٘اِٟای تزسی ت ٝط 2/5 َٛتا  4سا٘تیٕتش سسیذ٘ذ ،آٟ٘ا سا تیش ٖٚآٚسدٞ ٚ ٜش یه سا دس
ٌّذا٘ی تا لطش دٞا٘ 6 ٝسا٘تیٕتش  ٚحاٚی وٕپٛست ٌّذا٘ی تىاسیذ  ٚدس ٘ٛس ٔٙاسة  ٚوافی
لشاس دٞیذ دس سٚش لٌّٕ ٝیشی  ،لّٕٞ ٝایی سا ت ٝط 8 َٛتا  10سا٘تیٕتش ،تا لیچی تاغثا٘ی
خذا وٙیذ .ا٘تٟای آٟ٘ا سا دس پٛدس ٛٞسٔ ٖٛسیط ٝصایی فش ٚتثشیذ ٞ ٚش یه سا دس ٌّذا٘ی تا
لطش دٞا٘ 6 ٝتا  9سا٘تیٕتش  ،حاٚی وٕپٛست تزس  ٚلّٕ ٝتىاسیذ  ٚلّٕ ٝسا تا ویسٝ
پالستیىی ضفاف تپٛضا٘یذ .دٔا سا سٚی  21تا  24دسخ ٝسا٘تیٍشاد تٙظیٓ وشد ٚ ٜلّٕٞ ٝا سا
دٚس اص تاتص ٔستمیٓ خٛسضیذ تٍزاسیذ  .خان تایذ ٔشطٛب تاضذ أا خیس تٛدٖ صیاد اص حذ
خان  ٓٞتاعث فساد سیطٔ ٝی ضٛد  .پس اص یه ٔا ٜو ٝسیط ٝدٞی ا٘داْ ضذ ،ویسٝ
پالستیىی سا اص سٚی لّٕ ٝتشداسیذ .سپس ٌیا ٜسا تٌّ ٝذا٘ی تا لطش دٞا٘ 13 ٝسا٘تیٕتش حاٚی
وٕپٛست ٌّذا٘ی ٔٙتمُ وٙیذ.
عوارض و درمان  :اٌش صخٕٟای پٙث ٝای ضىُ سفیذ سً٘ سٚی دٔثشٌ ٝای ضفّشا
ٔطاٞذ ٜوشدیذٞ ،ش دٞ ٚفت ٝیىثاس تا سٓ حطش ٜوص ٘فٛری آٖ سا سٕپاضی وٙیذ تا عالیٓ تش
طشف ٌشددٕٞ .چٙیٗ اٌش ِىٞ ٝای ل ٜٟٛای سٚی سال ،ٝدٔثشي  ٚسطح صیشیٗ تشٌٟا تٝ
ٚخٛد آٔذ صیش تشٌٟا ساتا سٓ حطش ٜوص ٘فٛری سٕپاضی ٕ٘ائیذ

 .تشٌٟای تذ ضىُ ٚ

چسثٙان ٕٞشا ٜحطشات ستض سٚی آٟ٘ا ٘یض ٔعشف فعاِیت یه ٘ٛع حطش ٜآفت سٚی ٌیاٜ
است .تا سٕپاضی ٞفتٍی عالیٓ سا تشطشف وٙیذ  .سالٞ ٝای دساص ٙٔٚحشف ضفّشا دس اثش
ٛٞای خیّی ٌشْ تٚ ٝخٛد ٔی آیذ ٌّ .ذاٖ سا تٔ ٝحُ خٙىتشی تثشیذ أا غثاس پاضی ٘ىٙیذ

.

تطٍٙی ٔفشط ٔی تٛا٘ذ ٌیا ٜسا پژٔشد ٚ ٜتشٌٟا سا آ ٚیضاٖ وٙذ .دس صٛستی و ٝوٕثٛد عٙاصش
غزایی داضت ٝتاضیٓ تشٌٟا سٍ٘پشیذ ٚ ٜصسد ٔیط٘ٛذ ٕٞ ٚچٙیٗ آتیاسی تیص اص حذ تاعث
صسدی  ٚسیضش تشٌٟا ٔی ٌشدد.

