برگ بیذی

مشخصات :اسٓ عّٕی تشي تیذی  ، Tradescantia albifloraاص خا٘ٛادٜ
ٔ Commelinaceaeیثاضذ .ایٗ جٙس داسی  ٌٝ٘ٛ 60اص ٌیاٞاٖ خطثی  ٚعّفی چٙذ
سأِ ٝی تاضذ .ا٘ٛاع عّفی آٖ ت ٝعٛٙاٖ ٌیاٞاٖ آپاستٕا٘ی پشٚسش دادٔ ٜی ضٛد٘ذ

ٌٝ٘ٛ .

ٔزوٛس تٔٛی ،آٔشیىای جٛٙتی است  ٚتشيٞای صیثا ٙٔ ٚاسثی تشای آٚیض داسد  .ایٗ تشٌٟا
تخٓ ٔشغی ضىُ ،پ ٚ ٟٗتذ ٖٚدْ تشي  ٚت ٝسً٘ سثض سٚضٗ تا ٘ٛاسٞای سفیذ یا وشْ ٔی
تاضٙذ.
مراقبت :تشي تیذی ت ٝسای ٝتا ٘ٛس ٔتٛسطٌ ،شٔای صیاد ،خان ٕٞیط ٝخیس،
سطٛتت  50تا  70دسصذ  ٚخان لّیایی احتیاج داسد.
کود :وٛد ٔٛسد ٘یاص ایٗ ٌیا ٜسا ٔی تٛاٖ تٔ ٝیضاٖ ٌ 3شْ دس ِیتشٞ ،ش دٞ ٚفت ٝیىثاس
اص فشٚسدیٗ تا ٟٔش ٔا ،ٜدس اختیاس ٌیا ٜلشاس داد  .اٌش وٛد صیاد داد ٜضٛد سً٘ تشٌٟا وٓ سً٘
ٔی ضٛد.

خاکٔ :خّٛطی اص خان تاغچٔ ،ٝاس ٚ ٝتٛسب ،خان ٔٙاسة تشي تیذی است.
ازدیاد :ایٗ ٌیا ٜت ٝسشعت دس آب  ٚیا خان سیطٔ ٝی دٙٞذ  .اص اٚاسط تٟاس تا
اٚاخش تاتستاٖ وٌ ٝیأ ٜادسی تجذیذ سضذ وشد ٚ ٜضاخٞ ٝا آٖ تایذ سشص٘ی  ٚجٛاٖ ض٘ٛذ،
ٔی تٛا٘یذ ضاخٞ ٝای ٞشس ضذ ٜسا ت ٝط 7/5 َٛسا٘تیٕتش جذا وشدٞ ٚ ٜش

 5لّٕ ٝسا دس

ٌّذا٘ی تا لطش دٞا٘ 9 ٝسا٘تیٕتش حاٚی وٕپٛست خصٛظ تزس  ٚلّٕ ٝلشاس دٞیذ  .خان سا
٘سثتا ٔشطٛب وٙیذ ٌّ ٚذاٖ سا دس دٔای  18دسج ٝسا٘تیٍشاد ٛ٘ ٚس وافی ٍ٘ ٝداسیذ  .پس اص
 2تا ٞ 3فت ٝسیط ٝدٞی ا٘جاْ ٔی ضٛد  ٚضٕا ٔی تٛا٘یذ ٔمذاس آتیاسی سا تیطتش وشد ٚ ٜتا وٛد
ٔایع آٟ٘ا سا تغزی ٝوٙیذ .دس ضشایط ٔطات ،ٝلّٕ ٝدس آب ٘یض سیط ٝخٙٞٛذ داد.
عوارض و درمان  :اٌش صٔا٘یى ٝاصتشي تیذی ٍٟ٘ذاسی ٔی وٙیذٔ ،طاٞذ ٜوشدیذ
تشٌٟای آٖ ٘شْ  ٚآتىی ضذ ٚ ٜسً٘ خٛد سا اص دست ٔی دٙٞذ احتٕاَ تذٞیذ ٛٞای سشد
تاعج یخ صدٌی ٌیا ٜضذ ٜاست  .تشٌٟای ایٗ ٌیا ٜدس احش تغزیٔ ٝصٛٙعی تیص اص ا٘ذاص،ٜ
ضخیٓ سثض سٚضٗ ٔیط٘ٛذ .تغزی ٝسا ٔتٛقف وٙیذ  ،سً٘ اتّك تشٌٟا ،تشٔی ٌشدد ِ .ىٞ ٝای
سٛخت ٝل ٜٟٛای سٚی تشٌٟا دس احش ٔٛاد تشاق وٙٙذ ٜسا ٔتٛلف وٙٙذ ٜضیٕیایی حادث ٔیطٛد .
اٌش ٘ٛن تشٌٟا ت ٝطشف تاال تشٌطت  ٚسپس سمٛط وشد حتٕا ٛٞای ٔحیط آٖ ٌشْ
ٚخطه تٛد ٜاست ٌّ .ذاٖ سا تٔ ٝحُ خٙىتشی تثشیذ  ٚغثاس پاضی سا فش أٛش ٘ىٙیذ .لاعذٜ
سال٘ ٝضدیه سطح خان دس احش آَتیاسی صیاد  ٚیا صٞىص ٘أٙاسةٔ ،ی پٛسذ  .دس صٛستی وٝ
تشٌٟا تذ ضىُ ٚچسثٙان ضذ٘ذ  ٚحطشات سثض سٍ٘ی  ٓٞاطشاف ٌیا ٜدیذ ٜضذ تٟتش است
ٞش دٞ ٚفت ٝیىثاس تا یه حطش ٜوص ٘فٛری سٕپاضی صٛست ٌیشد  .دسیه ٔحیط خطه

تشادسىا٘ت ل ٜٟٛای سا اص تاتص ٔستمیٓ خٛسضیذ دس أاٖ ٍ٘ ٝداسیذ تا تشٌٟا سً٘
یا
تشٌٟای
پشیذ ٚ ٜداسای ِىٞ ٝای ل ٜٟٛای ٘طٛد.

