سینگونیوم یا برگ خرگوشی

مشخصات  :اسِ عَْی ایٔ ىیاٙ

 ، Syngonium auritumاس خإ٘ادٙ

ّ Araceaeی تاضذ ،ىٕ٘ auritum ٚتّ٘ی ّنشیل ت٘د ٗ ٙىیاٛی تاالرٕٗذ ،ٙتا رضذ
سزیع ٗ ضثی ٚفیَ٘دٕذرٗٓ است  .طزس تطخیع ایٔ ىیا ٙدر ّقایس ٚتا فیَ٘دٕذرٗٓ ،تزىٜای
ج٘آ ٕیش ٙای ضنٌ آٓ است م ٚدر قست تحتإی ٕشدیل تّ ٚحٌ اتػاً ت ٚدُ تزه تٚ
غ٘رت دٗ ى٘اض٘ار ٙدیذّ ٙی ض٘د  .رىثزىٜای ایٔ ىٕ٘ ٚسرد رٕو ّی تاضذ ٗ ساق ٚآٓ
تٍ٘یذ ریط ٚای ٘ٛائی سیادی ّی ْٕایذ تّ ٚزٗر م ٚسٔ ىیا ٙافشایص ّی یاتذ ،تزىٜای
تحتإی خ٘د را اس دست داد ٗ ٙسضت ّی ض٘د.
مراقبت :سیٖيٕ٘یُ٘ ت ٚسای ٚتا ٕ٘ر ّعٍْ٘ی ،حزارت تاال ،خاك ْٛیط ٚخیس،
رط٘تت ٘ٛای  50تا  70درغذ ٗخاك قَیایی احتیاج دارد.
کود :م٘د ّ٘رد ٕیاس ایٔ ىیا ٙرا ّیت٘آ تّ ٚیشآ  2ىزُ درٍیتزٛ ،ز دٗ ٛفت ٚینثار ،اس
اسفٖذ تا ّزداد ّاّ ،ٙػزف ْٕ٘د.

خاکّ :خَ٘طی اس خاك تزه  ،ت٘رب ٗ خاك ّاس ٚای تزای پزٗرش سیٖيٕ٘یُ٘
ّطَ٘ب ّی تاضذ.
ازدیاد :ایٔ ىیا ٙرا ّیت٘إیذ تا رٗش ماضت ّستقیِ قَْ ٚدر خاك تنثیز مٖیذ .تزای
ایٖنار ،اس اٗاسط تٜار تا اٗایٌ تاتستآ ،قَْٛ ٚای إتٜایی ساق ٚرا ت ٚطً٘  8تا  10سإتیْتز
تا یل چاق٘ی تیش ،جذا مٖیذ  .سپس تزىٜای پاییٖی قَْ ٚرا تنٖیذ .إتٜای قَْ ٚرا در پ٘در
٘ٛرّ٘ٓ ریط ٚسایی فزٗ تزدٛ ٗ ٙز س ٚقَْ ٚرا در ىَذإی تا قطز دٛإ 9 ٚسإتیْتز حاٗی
مْپ٘ست ّخػ٘ظ ٗ تذر ٗ قَْ ٚقزار دٛیذ  .ىَذإی را تا میس ٚپالستینی ضفاف تپ٘ضإیذ
ٗ إٜٓا را در دّای  20تا  21درج ٚسإتیيزاد ٗ ٕ٘رّٖاسة ٕي ٚداری مٖیذ

 .دٗ ّا ٙطً٘

ّینطذ تا ریط ٚدٛی ٗرضذ ّجذد آغاس ض٘د  .پس اسآٓ میس ٚپالستینی را اس رٗی قَْٚ
تزداریذ ٗ ىیا ٙجذیذ را تا م٘د ّایع رقیق ضذ ٙتغذی ٚمٖیذ.
عوارض و درمان :ایٔ ىیا ٙدر اثزحَْ ٚمٖ ٚریش قزّش پ٘ضیذ ٙاس تارٛای عٖنث٘تی
ّی ض٘د ٗ تزىٜا یص ت ٚسردی ىزایص پیذا ّی مٖٖذ .سْپاضی ایٔ ٕ٘ع آفت ینٖ٘ع درّآ
است اّا ت ٚعَت حساسیت ایٔ ىیا ،ٙتٜتزاست تا غثارپاضی جْعیت آفت راماٛص دٛیذ

.

ساقٛ ٚای دراس ٗ ّٖحزف سیٖيٕ٘یُ٘ فاغَ ٚسیاد تیٔ تزىٜای آٓ دراثز ٕ٘ر ایجاد ّی ض٘د .
اىز ّطاٛذ ٙمزدیذ تزىٜایی ایٔ ىیا ٙق ٜٙ٘ای ٗ ضنٖٖذ ٙضذٙإذ .ىیا ٙراتّ ٚحٌ خٖنتز تثزیذ
ٗ دفعات آتیاری را سیادتز مٖیذ  .تزىٜای خطل را حذف مزد ٗ ٙغثارپاضی را إجاُ دٛیذ
سیزا ایٔ عارض ٚدر اثز ٘ٛای ىزُ ٗ خطل ایجاد ّی ض٘د

 .سیٖيٕ٘یُ٘ در اثزعَتٜای

ّتعذدی ّثٌ آتیاری تیص اسإذاس ،ٙخطنی سیاد ٗ٘ٛای سزد ،پژ ّزدّ ٙی ض٘د ٗ تزىٜایص
ق ٜٙ٘ای ٗ ٍٍ٘ ٚای ضذ ٗ ٙساق ٚضزٗع ت ٚپ٘سیذٓ ّی مٖذ  .تزىٜای رٕو پزیذ ٙایٔ ىیا ٙرا

تا ایجاد ّحیط ٕ٘رإی ٗ یا تغذیّ ٚػٖ٘عی ،سزحاً ٗ ضاداب ْٕاییذ ْٛچٖیٔ تزىٜا در اثز
ٕیاست ٚتغذیّ ٚػٖ٘عی رٕو پزیذ ٗ ٙضفاف ّیضٕ٘ذ.

