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 پپرومیا لاشمی: عنوان مماله 

 

 Peperomia Magnoliaefolia: نام انگلیسی 

فلفلی ها    –PIPERACEAE :  خانواده 

مناطك گرمسیری : بومی 

. می باشد PIPERACEAE( فلفلی ها)پپرومیا لاشمی از گیاهان همیشه سبز و از خانواده ی پیپراسه 

بیش از . دارای گونه های مختلؾ و اؼلب دارای برگ گوشتی و نیمه گوشتی و جثه ای کوچک هستند

و آفریمای ( برزیل)شناخته شده، منشأ این گیاهان، آمریکای جنوبی چهارصد گونه از این خانواده 

جنوبی و آفریمای مرکزی و به طور کلی مناطك گرمسیری است؛ حتی دیده شده که در مناطك گرمسیر 

های زیبای سبز چرمی شکل و براق،  این گیاه آپارتمانی بدلیل داشتن برگ. روی تنه درختان می روید

ترین گیاهان خانگی است که در  ودن و نگهداری خیلی راحت یکی از محبوبلیمت مناسب، مماوم ب

. شود های ایرانی به وفور دیده می خانه

سانتیمتر برگها گوشتي و تخم مرؼي شكل بوده و براق و ابلك با رنگهای  ۲۵ارتفاع گیاه در حدود 

تیره با رگه هاي سبز  سفید كرمي در متن سبز رنگ و پر از فرورفتگي و برجستگیها ، به رنگ سبز

. هم به طور مجزا و هم در كاشت گروهي زیباست. روشن سایه آپارتمان ها را به خوبي تحمل مي كند 



های گیاه لاشمی کوچک و بسیار  گل. الگوی روی برگ ممکن است مرمری، راه راه یا یکدست باشد

زمانی که گیاه آپارتمانی . کنند های عمودی رشد می ای روی مخروط ریز هستند، و به صورت خوشه

در محیط داخلی، گیاه لاشمی بالػ هرگز بلندتر از . تواند در گلدان و تراریوم باشد لاشمی کوچک است می

. شود سانت نمی ۴۵تا  ۳۰

معموالً آنها را در . این گیاه اگرچه رشد سریعی ندارد، ولی در هر شرایطی در آپارتمان پرورش می یابد

با توجه به شکل ظاهري و .ای یا مجموعه ی گل های یک سبد پرورش می دهندتراریوم و باغ شیشه 

: نحوه ي رشد، آنها را به سه گروه تمسیم نموده اند

. بوته اي که داراي دمبرگ هاي لرمز هستند و بعضي نیز برگ هاي گوشتي و للبي شکل دارند  

و برگ هاي گوشتي دارند و لبه داراي ساله هاي بلند و لرمز رنگ هستند و بعضي ساله هاي گوشتي 

. ي برگ ها ارؼواني است و گاه سطح برگ با موهاي بسیار ظریفي پوشیده شده است 

گروه باال رونده که به داربست یا لیم بسته مي شوند و باال مي روند، یا این که از اطراؾ گلدان آویزان  

ضي داراي برگ هاي سبز آبدار مي شوند و داراي ساله هاي لرمز و برگ هاي ظریؾ نمره اي و بع

گیاه پپرونیا ین ساله گل دهنده با شاتون هاي .هستند و بخصوص براي گلدان هاي آویز بسیار مناسبند

زماني كه این گیاه به گل مي رود كیفیت برگ ها و . سبز رنگ تولید مي كند كه ارزش زینتي ندارد

هنده مي توان گیاه را به طور مرتب به حالت با حذؾ ساله هاي گل د. زیبایي گل هاي آن كمتر مي شود

. رویشي و نونهالي مشاهده كرد

: های پپرومیا لاشمی  انواع گونه

 

 Peperomia pellucidaپپرمیا پلوسیدا 

 Peperomia obtusifoliaپپرومیا ابلك 

 Peperomia nivalisپپرومیا برفی 

 Peperomia caperataپپرومیا کاپراتا 

: شرایط نگهداری و تکثیر پپرومیا لاشمی 

: دمای مورد نیاز لاشمی 

درجه سانتیگراد را تحمل  ۱۵این گیاه به سرمای زیاد مماومت ندارد و حداکثر میتواند در زمستان  

. درجه برای ان بسیار مناسب است ۳۰-۲۴نماید و در فصل رشد دمای 

: نور مناسب لاشمی 



این گیاه هم مثل هر گیاه دیگری به لحاظ نوری مناطك پرنور اما به دور از تابش نور مستمیم آفتاب رو 

اما در صورت عدم وجود نور هم میتونه به راحتی به حیاطش ادامه . به هر شرایط دیگری ترجیح میده

پپرومیا در . رفتبه خاطر داشته باشید که پپرومیا زیر اشعه ی چراغ فلورسنت از بین خواهد . بده

ممابل سرما هیچ استمامتی نداره پس در فصل زمستان گیاه رو در منزل یا گلخانه لرار بدید و درفصل 

. تابستان هم گیاه رو از نور مستمیم خورشید دور نگه دارید

: آبیاري لاشمی 

و سطح خاک همیشه ممدار زیادي آب در برگ هاي آن وجود دارد . این گیاه نیاز چنداني به آب ندارد

گلدان بین دو آبیاري باید کامالً خشک شود، ولي نباید آبیاري آنمدر به تعویك بیفتد که برگ ها پژمرده 

ریشه آن سطحي است و .در زمستان به آب ولرم نیاز دارد و ممدار آبیاري باید خیلي کمتر باشد. شوند

رت آب دادن زیاد اطراؾ یمه در صو. گسترش چنداني ندارد و در هواي آلوده، زرد و خشک مي شود

. ساله، موجب پوسیدگي آن مي گردد

: رطوبت مناسب لاشمی 

چنانچه رطوبت و حرارت و سرما از حد خود تجاوز نماید، . درصد است ۵۰میزان رطوبت الزم حدود 

هر دو ماه یک .لکه هایي بر روي سطح برگ ظاهر مي گردد و برگ را بي حس مي کند و برگ مي افتد

طح خاک گلدان را خراش دهید تا هوا به داخل آن نفوذ کند و در فصل بهار گلدان را در فضاي مرتبه س

. آزاد در محلي سایه لرار دهید تا حالت طبیعي خود را به دست آورد

: ی گلدان مناسب لاشمی  اندازه

کاشت . منتمل کنیدتری  توانید آن را به گلدان بزرگ است می ی گیاه گلدان فعلی را پر کرده زمانی که ریشه

شود که خاک گلدان خشک شود و در  پپرومیا در گلدانی که بیش از حد بزرگ است، مانع از این می

. پوسد ی گیاه می نتیجه ریشه

: خاک مناسب لاشمی 

بهترین ترکیب خاکی . خاک مناسب برای رشد بهتر پپرومیا و توسعه ریشه آن اهمیت فراوانی دارد

برای خلل و فرج بهتر . پرلیت دانه درشت %۵۰پیت موس و  %۵۰رتست از برای پپرومیا لاشمی عبا

هر سال خاک جدیدی را به گلدان . خاک شما میتوانید به این ترکیب کمی هم ماسه نرم اضافه کنید

دلت کنید که لبل از . بجای پیت موس میتوانید از خزه اسفاگنوم هم استفاده کنید. هایتان اضافه کنید

پپرومیا لاشمی در خاک . ک به گلدان کمی خاک اطراؾ گیاه را با بیلچه زیر و رو کنیداضافه کردن خا

در . جنگلی رشد بهتری دارد چرا که اولین بار در زیر درختان جنگل رشد و توسعه پیدا کرده است

با توجه به نکات بیان شده . بسیاری موارد این گیاه به تنه درختان می چسبد و از آن تؽذیه می کند

کاشته شود ( بجای گلدان)میتوان ادعا کرد که پپرومیا لاشمی در آب و هوای شمال بهتر است در زمین 

: هرس لاشمی 



پپرومیا ساله نرمی دارد و با دست میتوانید . در اوایل بهار شاخه برگ اضافی و خشک را هرس کنید

لیچی تمیز و ضدعفونی شده گیاهان کاشته شده در خارج از منزل را با . ساله های را از ته بکنید

. هرس کنید

: تکثیر لاشمی 

روش للمه زدن 

فصل بهار زمان مناسب برای تؽییر گلدان است و خاک مناسب برای آن مخلوطی از خاک چوب و تورب 

محل لرار گرفتن . همچنین از پیت ماس سفید نیز میتوان ممداری در ترکیب اضافه کرد. و ماسه است

در این صورت سنبله گل سفید یا کرم رنگی . ن و دور از اشعه ی مستمیم باشدگلدان باید کامالً روش

. تولید می کند

پپرونیای ابلك یا سفید توسط للمه های بذر و ساله تکثیر می شود 

. پپرونیای سبز با للمه های برگ و ساله تکثیر می شود

با گیاهان دیگر این خانواده است پپرونیای معمولی که گیاهی است با برگ های چروکیده، کامالً متفاوت 

. و توسط برگ های کاملش تکثیر می کنند

روش خواباندن 

در مورد انواع گوشتی آن، برگ را روی سطح ماسه بخوابانید و روی آن ماسه شسته بریزید؛ پس از 

. مدتی از انتهای رگبرگ ها ریشه ظاهر می گردد

: عوارض و درمان لاشمی 

: تولؾ شده استبرگ ها رنگ پریده و رشد م

گیاه از کمبود عناصر ؼذایی در خاک گلدان در رنج است،هر دو هفته یکبار با کودهای مخصوص طبك 

. دستور گیاه را تؽذیه مصنوعی کنید

: رنگ برگ ها زرد و سطح زیرین ان ها مملو از تار عنکبوت است 

کنه ی ریز لرمز عامل آن است،گیاه را هر دو هفته یکبار با سم کنه کش سمپاشی نمایید،ؼبارپاشی در 

. کاهش افت مثر است

: کپک خاکستری روی ساله ها است 

لارچ بوتری تیس عامل آن است که خود ناشی از هوای سرد و مرطوب است با سم لارچ کش گیاه را 

منتمل نموده،ؼبارپاشی را تا رفع عالئم متولؾ و آبیاری را کاهش سمپاشی و گلدان را به محل گرمتری 

. دهید



: به نظر میرسد برگ ها دارای تاول هستند 

خاک گلدان باتاللی شده است،اجازه دهید سطح خاک گلدان در فاصله بین دو ابیاری خشک و سپس 

دانی را خالی و زهکش را ابیاری نمایید،ابیاری های بعدی را با میزان کمتری شروع کنید،آب زیر گل

. بازدید کنید

: برگ ها خم میشوند 

دلیمه درون تشت پر از  ۱۵گیاه تشنه است و هوا خشک است،فورا آبیاری نمایید،بهتر است گلدان را 

. آب لرار دهید،گلدان را به محل خنکتری منتمل نموده

: برگ ها کمرنگ و گرایش به سفیدی دارند 

. به محل کم نور تری منمتل نموده شدت نور زیاد است،گلدان را

: نماط زنگ مانند روی برگ ها نمایان شده اند

از مواد براق کننده شیمیایی استفاده نکنید،با ؼبارپاشی و استفاده از پارچه و اسفنج مرطوب برگ ها 

. را تمیز نموده

: برگ ها چین و چروک دار،خشک میشوند و میریزند 

. به مکان خنک تری منتمل نمودههوا خیلی گرم است،گلدان ها را 

: لسمتی از برگ و لاعده ساله سیاه شده و پوسیده است

آبیاری بیش از اندازه عامل ان است،اجازه دهید سطح خاک گلدان بین دو ابیاری خشک شود سپس با 

. میزان کمتری ابیاری را شروع کنید

: برگ ها سموط میکنند

. لل نماییدهوا سرد است،گلدان را به محل گرمتری منت
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