سونریال

مشخصات :اسٓ عّٕی ایٗ ٌیا ، Sonerila margaritaceare ٜاص خا٘ٛدٜ
ٔ Melastomaceaeیتاضذ .ایٗ جٙس داسای  ٌٝ٘ٛ 175اص ٌیاٞاٖ چٙذ ساٌِّ ٝذاس
استٛایی تٛد ٚ ٜتٔٛی جا ٜٚاست  .استفاع س٘ٛشیال ت 15 ٝسا٘تی ٔتش ٔی سسذ .ایٗ ٌیا ٜتمشیثا
خض٘ذ ٚ ٜوٛتا ،ٜتا تشٌٟای تخٓ ٔشغی٘ -یض ٜای ت ٝسً٘ سثض تیش ٜتا ِىٞ ٝای سفیذ سً٘ ٔی
تاضذ .صیش تشي ٞا اسغٛا٘ی  ٚسال ٝآٖ لشٔض سً٘ است ٌّٟ .ای اسغٛا٘ی ٌیا  ٜس٘ٛشیال ،سٚی
ٌُ اریٗ پا٘یى ،َٛاص اٚاخش تٟاس تا پاییض ،ظاٞش ٔی ض٘ٛذ .تایذ تٛج ٝداضت و ٝاص دادٖ آب
سشد تٌ ٝیا ٜس٘ٛشیال ٔخصٛصا دس صٔستاٖ ،خٛدداسی ٕ٘ٛد.
مراقبت :ایٗ ٌیا ٜتٛ٘ ٝس ٔتٛسط ،حشاست صیاد ،خان ٕٞیط ٝخیس ،سطٛتت 70تا
 90دسصذ ٛٞا  ٚخان وٕی اسیذی احتیاج داسد.
کود :وٛد ٔٛسد ٘یاص ایٗ ٌیا ٜسا ٔی تٛاٖ تٔ ٝیضاٖ ٌ 2شْ دس ِیتش ،دس ٞش ٞفت ٝیىثاس،
اص فشٚسدیٗ تا ضٟشیٛسٔ ،صشف وشد.
خاکٔ :خّٛطی اص خان تشي  ٚوٕی ٔاس ٝتشای پشٚسش س٘ٛشیال ٔٙاسة است.
ازدیاد :تشای تىثیش ٔی تٛا٘یذ ،دس فصُ تٟاس ،اص ضاخٞ ٝای پاییٙی ٌیا ،ٜلّٕٞ ٝایی
ت ٝط 5 َٛتا  8سا٘تی ٔتش جذا وٙیذ  ٚا٘تٟای لّٕٞ ٝا سا دس پٛدس ٛٞسٔ ٖٛسیط ٝصایی فشٚ
وشدٞ ٚ ٜش یه سا دس ٌّذا٘ی حاٚی وٕپٛست ٔخصٛظ تزس  ٚلّٕ ٝتىاسیذ  ٚتا ویسٝ
پالستیىی ضفاف تپٛضا٘یذ  .دٔای ٔحیط سا تا صٔاٖ سیط ٝدٞی 16اِی  18دسج ٝسا٘تیٍشاد
ٍ٘ا ٜداسیذ .ایٗ ٌیا ٜسا ٔی تٛاٖ اص طشیك وطت تزس ٘یض تىثیش وشد  .تزسٞا سا دساٚاسط تٟاس،

ت ٝصٛست پشاوٙذ ٚ ٜسطحی دسسیٗی تزس حاٚی وٕپٛست ٔخصٛظ تزس  ٚلّٕ ٝتىاسیذ ٚ .
خان سا ٔشطٛب ٍ٘ ٝداسیذ  ٚظشف سا تا پالستیه یا ضیط ٝتپٛضا٘یذ ٛٞ .ا دٞی سا فشأٛش
٘ىٙیذ تا تجٕع سطٛتت تزسٞا سا فاسذ ٘ىٙذ  .دس ایٗ ٔذت دسج ٝحشاست ٔحیط سا  21تا 24
دسج ٝسا٘تی ٌشاد ٍ٘ا ٜداسیذ  .صٔا٘ی و٘ ٝطاءٞا ت ٝا٘ذاصٜ

وافی تّٙذ ضذ٘ذ ،آٟ٘ا سا تٝ

ٌّذاٟ٘ای حاٚی وٕپٛست ٌّذا٘ی ٔٙتمُ وٙیذ.
عوارض و درمان  :اٌش صٔا٘ی دیذیذ وٌ ٝیا ٜس٘ٛشیال ،خٛد سا ا٘ذاخت ٝاست ،تذا٘یذ
و ٝخان ٌّذاٖ تاتاللی ضذ ،ٜآب صیش ٌّذا٘ی سا خاسج وشد ٚ ٜصٞىص سا تاصدیذ وٙیذ  .اٌش
 ٓٞوّی ٝتشٌٟا ت ٝطشف پاییٗ خٓ ض٘ ٛذٔ ،یتٛاٖ فٕٟیذ وٛٞ ٝا خطه ٌ ٚیا ٜتط ٝٙاست  .دس
سطح صیشیٗ تشٌٟا ،و ٝٙت ٝطشف پاییٗ خٓ ض٘ٛذٔ ،ی تٛاٖ فٕٟیذ وٛٞ ٝا خطه ٌ ٚیاٜ
تط ٝٙاست .دس سطح صیشیٗ تشٌٟا ،و ٝٙسیض لشٔض ،تاسٞای عٙىثٛتی ایجاد ٔی وٙذ ٌ .یا ٜسا تا
سٓ و ٝٙوصٞ ،ش دٞ ٚفت ٝیىثاس ،سٕپاضی وٙیذ تا عالیٓ ٔحٌ ٛشد٘ذ ،غثاسپاضی آفت ٔضتٛس
سا دفع ٔی ٕ٘ایذ ِ .ىٞ ٝای سٛخت ٝسٚی تشٌٟا ٔی تٛا٘ذ تیاٍ٘ش خساست ٘اضی اص ٔٛاد تشاق
وٙٙذ ٜضیٕیایی تاضذ ٛ٘ .س ٔستمیٓ آفتاب  ٓٞتشٌٟا سا ِ ِٝٛوشد ٚ ٜتاعث ٔشي آٟ٘ا ٔی ضٛد .
دس صٛستی وٌ ٝیا ٜحاِت تٛپی خٛد سا اص دست داد ٚ ٜضاخٞ ٝا سیض ٙٔ ٚحشف  ٚتشٌٟا
وٕشً٘ ض٘ٛذ .تایذ ٌیا ٜسا تغزیٔ ٝصٛٙعی وشد ٛٞ .ای ٌشْ  ٓٞتاعث پیچیذٌی  ٚپژٔشدٌی
 ٚوٓ سٍ٘ی تشٌٟای س٘ٛشیال ٔی ضٛد  .اٌش دس صٔستاٖ تشٌٟای ٌیا ٜسیضش وشد ،آٖ سا تٝ
ٔحُ ٌشٔتشی تثشیذ تا عالیٓ تش طشف ٌشدد.

