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راىنمای پرًرش ً نگيداری گیاه کرًتٌن :عنٌان مقالو   
 

 Codiaeum variegatum: نام انگلیسی 

 Euphorbiace: ه خانواد

جنوب شرق آسیا : بومی 

( معنی سر و استفاده از برگهای رنگین آن برای تاج() برگ=سر، فل=تار)تارفَل : فارسی اصیل 

های آن دارد  یکی از گیاهان بسیار زیبای آپارتمانی است و بخاطر شکل ظاهری و رنگ زیبایی که برگ

رنگ و شکل ظاهری . شود ن فضا استفاده میهای مختلف اداری جهت تزیین و دکوراسیو در محیط

های  های این گیاه لکه های آن متفاوت است، یکی از ویژگی های کورتون با توجه به واریته برگ

ی خاصی را به گیاه  باشد که جلوه ی سبز تیره می ای، ارغوانی و صورتی با زمینه نارنجی، لهوه

. بخشد کورتون می

محیط ساکت و بدون جریان هوا و گرم و یکنواخت بودن درجه حرارت از احتیاجات دیگر این گیاه 

اگر چه نیاز شدیددی به آب دارد ولی باید مواظب بود سوراخ ته گلدان همیشه باز باشد تا . زیباست

رایط سخت زمستان گذرانی آن کمی مشکل بوده و به طور کلی با توجه به ش.خاک گلدان باتاللی نگردد 

 .زیستی بهتر است در فصل بهار و تابستان از آن استفاده گردد

کروتون معمولی، کروتون . سبز است های همیشه گونه مختلف از نوع درختچه ۱۵گیاه کروتون، دارای 

در گلدان . های این گیاه برای نگهداری در منزل هستند ای و پنجه مرغی از گونه گورخری، رشته

در خارج از گلدان ارتفاع . سانتیمتر می رسند ۴۰تا  ۳۰انتی متر و گسترش آن به س ۶۰ارتفاعآن به 

برگهای كروتون معموال مخلوطی ازسبز، سفید ، زرد، لرمز، . متر تجاوز می كند ۳این گیاه از 

کروتون ها از دسته . شكل برگها متنوع از خطی تا تخم مرغی است. صورتی، سیاه و نارنجی می باشد

تاب دوست هستند، اما نه به معنی که آنها را بتوانید در زیر نور مستمیم خورشید نگهداری گیاهان آف

اما در بین تمامی گونه . کنید، چرا که بیشتر گونه های کروتون در زیر آفتاب مستمیم سالم نمی مانند

نسبت به های این گیاه، آن دسته که رنگ های مختلفی در برگ های خود دارند نیاز به نور بیشتری 

 .مابمی گونه ها دارند

: شرایط پرورش و نگهداری گیاه کروتن 



: نور مورد نیاز گیاه کروتن 

گیاه کروتون به نور فراوانی نیاز دارد اما نور گیاه کروتون نباید نور مستمیم و شدید آفتاب باشد چرا 

های  نحوه ظهور لکه نور محیط یکی از عوامل تاثیر گذار در . که به گیاهان جوان آسیب می رساند

ها محو شوند نشانه نور  اگر برگها کمرنگ شوند و لکه. موجود در روی برگها و رنگ این لکه ها است

همچنین کمبود نور می تواند منجر به ریزش . کم محیط است و گیاه را به محل پرنور تری منتمل کنید

نور مستمیم افتاب  باید توجه داشت که  کروتون به نور کنار پنجره احتیاج دارد،ولی. برگهای گیاه شود

. در تابستان به گلدان های زیر دو سال صدمه وارد میکند

: دمای مناسب گیاه کروتن 

درجه سانتی  ۱۵درجه و در زمستان  ۲۷سعی گردد درجه حرارت ثابت نگه داشته شود،در تابستان 

. رای این گیاه استدرجه سانتی گراد بهترین شرایط حرارتی ب ۲۰گراد و به طور معدل 

: آبیاری گیاه کروتن 

روز یکبار در  ۴بار در هفته در تابستان و  ۲-۳اجازه ندهید سطح گلدان گیاه کروتون شما خشک شود 

گردد، جهت تامین رطوبت بهتر گلدان را  مزستان کافی است، در زمستان آبیاری با آب ولرم توصیه می

لرار دادن تعددی مرطوب پر کنید،  درون گلدان بزرگتری لرار دهید و حدا فاصل بین دو گلدان با خزه 

. للوه سنگ بین گلدان و زیر گلدانی در جلوگیری از باتاللی شدن خاک موثر است

: رطوبت مورد نیاز گیاه کروتن 

در تابستان احتیاج به غبارپاشی روزانه دارد، ولی در . در تابش مستمیم اشعه افتاب غبارپاشی نکنید

در زیر گلدان ایجاد کنید تا رطوبت دایم ایجاد  زمستان هفته ای یکبار کافی است میتوانید یک جزیره

طور روزانه و در زمستان  گیاه کروتون به رطوبت هوای باال نیاز دارد، بنابراین در تابستان به.شود

همچنین توجه داشته باشید، در آفتاب مستمیم، . پاشی کنید بار برگهای گیاه را با اسپری مه ای یک هفته

. شود ای و سوخته روی برگهای گیاه می های لهوه باعث ایجاد لکه پاشی انجام ندهید زیرا مه

: کوددهی گیاه کروتن 

برای تغذیه کروتون عالوه بر استفاده از ترکیب مناسب خاک که دارای مواد غذایی الزم است در فصل 

آب آبیاری  هر دو هفته یک بار این گیاه را با کود های محلول کامل همراه با( بهار و تابستان)رشد گیاه 

. کوددهی نمایید

: خاک مناسب گیاه کروتن 

بهترین ترکیب خاک . بافت خاک گیاه باید به گونه ای باشد که از لدرت زهکشی باالیی برخوردار باشد

+ لسمت خاک باغچه  ۲+ لسمت خاک برگ یا پرلیت  ۳برای کاشت و نگهداری گل کروتون ترکیبی از 

اشت و نگهداری گل کروتون از خاک سنگین استفاده کنید و یا اگر برای ک. لسمت ماسه نرم است ۱



تنها از خاک باغچه استفاده کنید باعث می شود آب در کنار های این گیاه بالی بماند و منجر به 

. پوسیدگی ریشه گیاه شود

: تمیز نمودن برگهای گیاه کروتن 

میز کردن برگ ها آن بکنید، از آنجایی مرتبه الدام به ت ۱برای نگهداری گل کروتون حتما باید هفته ای 

برگ های این گیاه سطح وسیعی دارد باید برای تنفس گیاه و انجام عملیات فتوسنتز برگ های گیاه  که 

را به دور از گرد غبار نگه دارید، برای انجام این کار از یک دستمال نخی استفاده کنید سپس از آبی 

. ی گیاه کنیدبدون کلر الدام به تمیز نمودن برگ ها

توجه داشته باشید که به هیچ عنوان نباید از مواد شیمیایی برای تمیز نمودن برگ های گیاهتان استفاده 

 .کنید زیرا باعث بسته شدن روزنه های برگ می شود

 :تکثیر گیاه کروتن 

صورت  گیاه كروتون اغلب به. گیرد تکثیر کروتون به دو روش للمه زدن و خواباندن هوایی صورت می

کند، بنابراین برای للمه گرفتن از گیاه، باید اجازه دهید تا گیاه به اندازه كافی  ای رشد می تک ساله

یا ( للمه نرم)های سبز  توان از شاخه برای تهیه للمه می. های فرعی تولید كند بزرگ شود و جوانه

: رح زیر هست مراحل للمه زدن کروتون به ش. استفاده کرد( للمه خشبی)های چوبی  شاخه

وسیله  صورت اریب و به سانتیمتر به ۱۵تا  ۸های لوی و سالم گیاه را انتخاب و به طول  یکی از شاخه

تر و بهتر گیاه، انتهای للمه ها را در  زایی سریع برای ریشه. یک چالو یا لیچی باغبانی تیز جدا کنید

. زایی فروکنید پودر هورمون ریشه

سانتیمتر را انتخاب و داخل آن را با خاک للمه یا کمپوست گلدانی و  ۱۱ تا ۹گلدان کوچکی با دهانه 

. ماسه پرکنید

. برگ باالیی را بالی بگذارید ۳تا  ۲برگهای پایینی موجود بر روی للمه را جدا کنید و تنها 

توجه داشته باشید، آن را طوری در خاک . طور مورب در بستر کاشت بکارید دار را به های برگ للمه

. ها از خاک دور باشند برگ گذارید کهب

ای برای رشد گیاه فراهم  ها را با كیسه پالستیكی شفاف بپوشانید تا شرایط گلخانه بهتر است، روی للمه

. بر روی پالستیک را چند سوراخ ایجاد کنید تا تهویه هوا بهتر صورت گیرد. شود

توجه داشته باشید، در طول این مدت . ل دهیدگراد و نور مناسب انتما درجه سانتی ۲۴گلدان را به دمای 

. داشته شود بستر کاشت همواره مرطوب نگه



برای تشخیص اینکه آیا گیاه ریشه داده است یا . شوند دار می ها ریشه ماه للمه ۳تا  ۲بعد از گذشت 

د نشان اگر ساله کمی گیر کن. آرامی بکشید خیر، سه هفته بعد از کاشت للمه، ساله آن را گرفته و به

. دهد که ریشه داده است می

هر ساله را در گلدان مجزایی بکارید و چند . توانید گیاه را به گلدان اصلی انتمال دهید از این زمان می

. های جدید و لوی بدهد هفته دیگر صبر کنید تا ریشه

. بهترین زمان للمه زدن کروتون اواخر بهار تا اوایل تابستان است

: آفات و بیماری های گیاه کروتن 

محیط تاریک است،گلدان را به محل روشن تری : برگها کمرنگ و رنگ سبز روشن به خود گرفته اند 

. منتمل کنید

هوای الوده به گاز اشپزخانه یا گاز نفتی عامل ان : برگ ها با لکه های لهوه ای سموط میکنند 

. است،علت را بر طرف کنید

کنه ریز لرمز عامل ان است،با : ه و سطح زیرین انها مملو از تار عنکبوت است برگها زرد رنگ شد

. سم کنه کش هر دو هفته یکبار گیاه را سمپاشی کنید،غبارپاشی در کاهش افت موثر است

آبیاری بیش از اندازه عامل ان است،در فاصله بین دو ابیاری اجازه : ساله پوسیده و برگها میریزند 

. لدان خشک شود و سپس ابیاری کنیددهید سطح خاک گ

تغییرات شدید درجه حرارت باعث این عارضه است،درجه حرارت را : برگها در تمام اندام گیاه میریزند 

. ثابت نگه دارید

هوا سرد و خشک است،گلدان را به محل گرمرتر منتمل و با : برگ های پائین بوته ریزش میکنند

. آبفشان غبارپاشی کنید

غبارپاشی در افتاب انجام شده است،این عمل را در سایه : وه ای روی برگها ظاهر میشوند لکه های له

. انجام دهید

. به تغذیه مصنوعی احتیاج دارند،طبك دستور عمل کنید: برگهای جوان خیلی ریز و کم رشد هستند 

. رپاشی کنیدگیاه تشنه و هوا گرم است،گیاه را فورا ابیاری کنید و غبا: برگها منمبض شده اند 

با پارچه اغشته به : زخم های پنبه ای شکل و سفید رنگ روی برگها و در لاعده انها به چشم میخورد 

. رو یکبار طبك دستور با سم سمپاشی کنید ۱۴سم حشره کش افت را از بین ببرید و یا هر 



عامل ان است،با حشره افت : برگها رنگ خود را از دست داده و روی انها لکه هایی مشاهده میشود 

سم حشره کش نفوذی موجود در بازار طبك دستور هر دو هفته یکبار سمپاشی کنید تا عالئم بر طرف 

. شوند
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