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 اتعویض گلدان و تکثیر سانسوری

 خود به گیاه سانسوریا نیاز خواهید داشت. سانسوریا که به نام دراژا یا  
ی

 در محیط زندگ
ً
قطعا

آپارتمان   در محیط  تکثیر  و  پرورش  برای  مناسب  میشه، گیایه  ز شناخته  نیر مادرشوهر  زبان 
، چون ز ون برین و این گیاه رو خریداری کنیر تکثیر سانسوریا خییل   هستش. اما الزم نیس بیر

سانسوریا  تکثیر  و  تعویض گلدان  نحوه  ببینیم  یم  میر معطیل  بدون  پس  آسونیه.  و  راحت 
آفری  چگونس؛ با  ز ز  نسی   . همراه باشیر

 

 ؟تکثیر سانسوریا چگونه است

ز  ح زیر هسی   : چهار روش اسایس برای تکثیر گیاه سانسوریا وجود دارن که به شر

ز برگ های سالم رو قطع کرده و دوباره در آب رشد    : تکثیر سانسوریا تو آب  • میتونیر
 . بدین

،    : تکثیر سانسوریا تو خاک • ز  از خاک برداشتیر
ً
 که مستقیما

ی
قلمه ها رون با قرار دادن برگ

 . در خاک ریشه بدین
تقسیم • با  نیم    : تکثیر سانسوریا  دو  به  راحت   به  رو  یک گیاه سانسوریا  ز  میتونیر شما 

ز و در خاک و آب رشد بدین  . تقسیم کنیر
زیرین(  • های  )ساقه  ریزوم  از  سانسوریا  شر   : تکثیر  با  میتونن  زیرین  های  ایط ساقه 

 . مناسب به گیاهان جدیدی تبدیل بشن

ی    ح راه های تکثیر سانسوریا یم پردازیم  : حال به تشر

 ب تکثیر قلمه سانسوریا در آ

ساده ترین وسیله برای تکثیر سانسوریا، ریشه زدن قلمه ها در آب هستش. این مورد رویسر  
ز یک روش    همچنیر

. قلمه زیز ز عایل برای برگ هایی هستش که خم شدن و آماده افتادن هسی 
 . عایل برای زیباتر کردن ظاهر گیاه سانسوریا هستش
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 : آنچه شما نیاز دارین

ز یا قیچ   •  چاقوی تیر
 نشیشه یا گلدا •
 بآ •
 (هورمون ریشه زایی )اختیاری •

ز رو با دقت   ز در نزدییک خاک تکثیر کنیر  رو که میخواییر
ی

، برگ ز یا قیچ  با استفاده از چاقوی تیر
ی خواهید داشت. اگر دوست دارین،   تر باشه، نتایج بهی  ز تر و تمیر ز . هرچه برش تیر ز برش بزنیر
ز برگ رو تو آب  . بعد، قسمت پاییر ز ز برش خودتون رو به هورمون ریشه آغشته کنیر میتونیر

 . درصد برگ رو داخل آب قرار بدین  25ن، حدود قرار بدی

ز اون رو به چند بخش تقسیم کرده و همانطور   اگه برگ های گیاه سانسوریا شما بزرگه، میتونیر
که در باال نشان داده شد، هر قسمت رو درون آب قرار بدین. مهمه که برگ تو همان جهت   

ا بسیار حساسن، بنابراین فقط در  که در خاک بوده نگه داشته بشه. برگ های گیاه سانسوری
ه. اگه جهت  ز که لبه ای از برگ که به خاک نزدیک تر بود در آب قرار بگیر صوری  رشد میکیز

ز  ی برگ رو به صورت اشتباه انجام بدین، ریشه های جدید رشد نیم کیز  . گیر

ز برگ برش بدیم. این کار اهداف مختلفز رو به همرا  Vما دوست داریم یک شکل   ه داره  در پاییر
ان موفقیت قلمه های رو بهبود میبخشه. این روش تماس سطح لبه بریده شده رو در  ز و میر
ز   ی میکنه و همچنیر داخل آب افزایش میده، از فشار لبه برش به کف شیشه یا گلدان جلوگیر

ز برگ رو تشخیص بدیم  . به ما کمک میکنه تا انتهای پاییر

ز باشن، بنابراین شما یک گلدان یا شیشه سنگیتز مانند    برگ های گیاه سانسوریا میتونن سنگیر
غیر   نور  با  و  اتاق گرم  یک  در  رو  برگ  دارین.  نیاز  بلند  یک گلدان  حت   یا  شیشه  یک 

  خورشید نگهداری دارین.   مستقیم

سه، آب درون لیوان یا گلدان رو عوض   هر هفته یا هر زمان که دیدین آب به نظر کثیف میر
. برای یک انتظار طوال  ز . جوانه زدن ریشه کنیر ز یز مدت جهت دیدن رشد ریشه ها آماده باشیر

ز ممکنه برخز از جوانه    طول خواهد کشید. همچنیر
 حدود دو ماه یا حت  بیشی 

ً
از قلمه احتماال

ز  وع به رشد کیز  . ها یا شاخه های کوچک از ریشه شر

ز قلمه خود را در خاک بکارین. نگران شاخه های کوچک    پس از جوانه زدن ریشه ها، میتونیر
. اگرچه این روش ساده ترین هستش اما ممکنه به  ز . اون ها در داخل خاک رشد میکیز ز نباشیر

مستقیم کیم دریافت کن   ! طوالیز ترین زمان نیاز داشته باشه، به خصوص اگر گیاه نور غیر
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 ک تکثیر قلمه سانسوریا در خا 

 : آنچه شما نیاز دارین

ز یا قیچ   •  چاقوی تیر
 نگلدا •
  ایر مخلوط خایک مناسب گلدانخاک شاداب یا س •
 (هورمون ریشه )اختیاری  •

  . ز ی از یک برگ تهیه کنیر ز قلمه های بیشی   در خاک ریشه بزنن، میتونیر
ً
اگر قلمه ها را مستقیما

ین.   ز و اون رو نزدیک به خط خاک با یک قیچ  بیر وع کنیر ز تکثیر بشه شر  که میخواییر
ی

با برگ
، برگ ز ، طول هر قطعه یک و نیم    سپس، با استفاده از یک چاقوی تیر ز رو قطعه قطعه کنیر

 . سانت  می  باید باشه

ون بمونن تا زمایز که آماده بشن. این کار به شما کمک میکنه  بزارین تکه های برگ چند روز بیر
 
ی

ز و باعث پوسیدگ ی های موجود در خاک به برگ نفوذ نکیز تا مانند همه ساکولنت ها، باکی 
ز  ز    اون نشن. اطمینان حاصل کنیر که کدام قسمت از برگ باال میمونه و کدام در قسمت پاییر

ه )داخل خاک(.    قرار یم گیر

ز انتهای قلمه گیاه سانسوریا رو به پودر هورمون ریشه دار آغشته   اگه دوست دارین میتونیر
. خاک   ز . در مرحله بعد بخشر که نزدیک به انتهای گیاه هستش رو تو خاک تخلیه کنیر ز کنیر

 یک ماه بعد رشد خواهند کرد  شاداب یک انتخاب
ً
 . عایل برای این مهم هستش. گیاهان تقریبا

  تکثیر سانسوریا با روش تقسیم

 : آنچه شما نیاز دارین

ی از پراکنده شدن خاک گیاه •  ( روزنامه یا فضای باز )برای جلوگیر
ز  • ز و تیر  چاقو یا اره تمیر
ز با فضای کافز برای گیاهان تقسیم شده •   گلدان های تمیر
 نخاک شاداب یا مخلوط گلدا •

با اون ها رو  تکثیر  ز  دارین، میتونیر برای رشد گیاهان سانسوریا خود خییل عجله  روش     اگه 
. این کار برای جدا کردن یک برگ و تقسیم آن به دو یا چند برگ دیگه   ز تقسیم امتحان کنیر

ون از خانه انجام  هستش. گیاه را به   . این کار رو روی روزنامه یا در بیر ز آرایم از گلدان خارج کنیر
 . بدین

. اگه گیاه شما کوچک باشه، اون   ز ریشه ها رو به دقت برریس کرده و محل ریزوم ها را نگاه کنیر
قطعات   به  رو  اون  ز  میتونیر  ، ز باشیر داشته   

ی
بزرگ اگه گیاه  اما   . ز تقسیم کنیر نیم  دو  به  از  رو 
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ز تا حداقل  بیشی   ، گیاه رو برش بزنیر ز . با استفاده از قیچ  تیر ز ریزوم و یک برگ   3ی جدا کنیر
  خوب و سالم در هر قسمت ایجاد بشن. 

ز که در هر بخش دو ریشه وجود داره. اگه این موارد وجود نداشته باشن،   ز بشیر
ز مطمی  همچنیر

ی برای رشد اختصاص  گیاه شما آماده تقسیم نیست و شما باید قبل از تقسیم، زمان بیشی  
بدین. بعد از اینکه گیاه سانسوریا خود را برش زدین، هر گیاه جداگانه رو تو یک گلدان با خاک  

 . ز   شاداب و تازه قرار بدین. به هر کدام کیم آب بدین و تا خشک شدن خاک صیر کنیر

 متکثیر سانسوریا توسط ریزو 

رت افف  رشد میکنه. در سانسوریا،  ریزوم ساقه ای هستش که در قسمت زیرین گیاه و به صو 
این ریزوم شاخه های جدیدی رو به نام پاجوش درس میکنه. حت  اگر پاجوش هایی برای رشد  
ز از ریزوم برای پرورش گیاهان جدید سانسوریا خود   به گیاهان جدید ندارین، باز هم میتونیر

ز   . استفاده کنیر

 : آنچه شما نیاز دارین

ویز  •  روزنامه یا فضای بیر
ز چاق •  و یا قیچ  تیر
 م گلدان های مخصوص هر ریزو  •
 ب مخلوط گلدان یا خاک شادا •

. در زیر خاک در   ز گیاه سانسوریا خود را با احتیاط به پهلو بزارین و اون رو از گلدان خارج کنیر
ز که تا   منطقه ریشه به دنبال برخز از ریزوم ها بگردین. اون ها یک ساقه به رنگ سفید هسی 

، ریزوم ها رو از پایه گیاه حدی شبیه حبه سیر میب ز ز و تمیر اشن. با استفاده از یک چاقوی تیر
 . ز   جدا کنیر

. برای چند روز به ریزوم اجازه بدین  ز ز که به ریشه های اطراف اون آسیب نرسونیر مراقب باشیر
ز ریزوم را در گلدان جدید  ز برن. پس از اون میتونیر ی هاشون از بیر

ون باشن تا باکی  در محیط بیر
ز  ز و منتظر رشد جدید اون ها باشیر  . بکارین. سپس تماشا کنیر

ایط برای تکثیر سانسور  ین شر  ایبهیر

ین   ن. حت  بهی  قرار نیست همه قلمه های گیاهان سانسوریا از روند تکثیر جان سالم به در بیر
و باتجربه ترین تولیدکنندگان به دالیل نامعلوم قلمه ها رو از دست خواهن داد. با فراهم آوردن  

ز شانس موفقیت خودتون رو افزایش بدین ایط مطلوب برای قلمه های خود میتونیر  . شر

ین ز  بهی  ح زیر هسی  ایط برای تکثیر سانسوریا به شر  : شر
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مستقیم نیاز هست  شنور زیاد ویل غیر

. اما قلمه ها   ز ایط نامناسب رو تحمل کیز ز و میتونن شر گیاهان سانسوریا بسیار بخشنده هسی 
برای اطمینان از موفقیت به کیم مراقبت اضافز نیاز دارن. برای رشد شی    ع، قلمه های خود را 

دارین که دارای نور غیر مستقیم و روشتز در اونجا وجود داره. این امر به رشد    در اتاف  نگه
 . شی    ع ریشه های شما کمک خواهد کرد. نور کم ممکنه باعث رشد ریشه یط ماه ها شود 

ز   گلدان مناسب را انتخاب کنیر

ز زیرا منا فذ  گلدان های سفایل برای گیاهان سانسوریا و هر نوع ساکولنت  بسیار مناسب هسی 
زیادی دارن و اجازه میدن که خاک به طور کامل خشک بشه. از آنجا که گیاهان سانسوریا  
انجام   رو  انتخاب  ین  بهی  ها  این گلدان   ، ز هسی   

ی
پوسیدگ مستعد  حد  از  بیش  آبیاری  هنگام 

  میدن. 

ز که در انتها    رو انتخاب کنیر
 خویر احتیاج دارن، بنابراین همیشه گلدایز

این گیاهان به زهکشر
ین عملکرد رو داره زیرا گیاهان بلند  س ز بهی  ، گلدان سنگیر ز وراخ زهکشر داشته باشه. همچنیر

ز تر بشن  . سانسوریا میتونن در اثر رشد، سنگیر

ز  ز کنیر  گلدان ها و ظروف رو تمیر

ز   به ای وارد میکنیر هنگام بریدن گیاهان سانسوریا برای تکثیر اون ها، درواقع دارین به گیاه ضز
ه که این میتونه باعث از  که این باعث میش ی ها و قارچ ها قرار بگیر

ه تا گیاه در معرض باکی 
ز گیاه بشه.  ز رفی    بیر

ی به  قبل از تکثیر همه گلدان ها و ظروف رو خوب بشورین تا احتمال آسیب رسوندن باکی 
ن که چاقو یا قیچ  هایی    قلمه های شما کاهش پیدا کنه. برخز از تولیدکنندگان تا آنجا پیش میر

ز  ز رو هم ضدعفویز میکیز  . رو که برای قطع گیاه استفاده میکیز

ز   خاک مناسب را خریداری کنیر

گیاهان سانسوریا و سایر ساکولنت ها دوست ندارن بیش از حد آبیاری بشن. این امر باعث  
 در برگ و ریشه اون ها خواهد شد. شما باید از یک محیط خاک مناستر استفاده  

ی
پوسیدگ

ز آبیاری خشک بشهکرده که به خویر   در بیر
ً
 .  زهکشر بشه و کامال

به خاک گلدان   اضافز  پرلیت  افزودن  با  یا  بخرین  رو  شادایر   خاک 
ز میتونیر منظور  این  برای 

ز گیاهان سانسوریا رو در مخلوط گلدان   ز میتونیر معمویل، خاک اون رو بسازین. شما همچنیر
یکولیت و شن و ماسه درشت و  های بدون خاک پرورش بدین که به طور کیل از پرلیت، ورم

 . حت  ماسه پیت اسپاگنوم تشکیل شده
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ی  نمقدار مناسب آب را در نظر بگیر

هنگام برخورد با هر نوع ساکولنت، به ویژه گیاهان سانسوریا، به احتمال زیاد با آبیاری بیش از 
هم  در برابر خشیک مقاوم هستش و با یر توجیه     حد مشکیل ایجاد خواهد شد! این گیاهان 

ر نخواهید   رشد میکنه، بنابراین اگه آبیاری اون ها رو فراموش کردین، به احتمال زیاد خییل ضز
  کرد. 

، قارچ 
ی

با این حال، آبیاری بیش از حد میتونه باعث ایجاد انبویه از مشکالی  مانند پوسیدگ
ز که دو تا سه اینچ )    آبیاری کنیر

  7تا    5ها و قارچ در برگ و ریشه بشه. گیاهان رو فقط زمایز
، تا جایی که آب  

ز  اون رو آبیاری کنیر
ً
 خشک بشه. سپس کامال

ً
( از سطح خاک کامال سانت  می 

ز تا خاک دوباره خشک شه تا دوباره آبیاری صورت  ا ز سوراخ زهکشر خارج بشه. صیر کنیر
ه  . بگیر

ز   دمای مناسب را شناسایی کنیر

. اون   ز ی هسی  ، چون یک گیاه گرمسیر ز گیاهان سانسوریا در محیط داخیل به خویر رشد میکیز
ز   دارن. اگه دما به   درجه سانتیگراد( رو دوست  27تا    16درجه فارنهایت )   80تا  60ها دمای بیر

ز بره یا لبه ها   10درجه فارنهایت )  50زیر   درجه سانتیگراد( برسه، گیاه ممکنه زرد شه و از بیر
 مقاومت  

ی
و نوک برگ هاش قهوه ای بشن. گیاه سانسوریا نمیتونه در برابر شما یا دمای یخ زدگ

 . کنه

 ؟ در صورت عدم رشد و تکثیر سانسوریا چه کاری باید انجام داد 

ز رفته. اگه تمام دستورالعمل  اگ ه، به این معتز نیس که گیاه از بیر ر رشدی در گیاه صورت نگیر
 متوقف شده و ممکنه از خود  

ً
سه که گیاه سانسوریا کامال ز و به نظر میر ها را دنبال کرده باشیر

ز که این گیاه مرده یا زندس سیر  . بی 

! گایه اوقات، تکثیر سانسوریا یا قلمه های ا  ز ون ها باعث میشن که برگ های  وحشت نکنیر
سانسوریا برای مدی  خاموش بمونن. این ممکنه هفته ها تا ماه ها طول بکشه، بنابراین اگه 
ایط   ز که شر ز بشیر

ز و مطمی   نابود نشده باشن، اونا رو دور نریزین. فقط منتظر بمونیر
ً
کامال

 . مطلوب قلمه های خود را فراهم کردین

ز   اگه برگ ها همه زرد شده باشن، ز رفته. اگه رنگ سیر ز که گیاه سانسوریا شما ازبیر ز بگیر میتونیر
 گیاهان  

ً
ز و مجددا ز قسمت های در حال مرگ گیاه رو برش بزنیر هم وجود داشته باشه و بتونیر

، گیاه همچنان زنده خواهد بود. دلیل دیگه عدم تکیر ممکنه رشد گیاه   ز جدیدی رو تهیه کنیر
های گیاهان سانسوریا قبل از اینکه روی سطح خاک    در زیر خاک باشه. بعضز اوقات، قلمه

، باید مقدار زیادی ریشه بدوانن.  ز   رشد کیز
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ز   اگه قلمه های شما چندین ماه متوقف شده باشن، ممکنه بخواین رشد ریشه رو برریس کنیر
رشد کندی   فرآیند  با  سانسوریا گیاهایز  زندس.  هنوز  ز که گیاه  ببینیر و  ز  ز صیر کنیر میتونیر یا 
، اینه که این گیاهان   ز  شاهد رشد اونا نباشیر

. آخرین دلییل که ممکنه برای مدت طوالیز ز هسی 
ی رشد خواهن کرد  از بسیاری  . از گیاهان دیگه با شعت کمی 

عوامل مؤثر در این امر میتونن نور ناکافز یا خاک ضعیف باشن. آبیاری خییل کم ممکنه باعث  
با شعت   ز که گیاه  اگه احساس میکنیر نابود کنه.  اون رو  اینکه  یا  کند شدن رشد گیاه بشه 

ز  ایط گیاه رو برریس کنیر  . مناستر رشد نمیکنه، شر

 اشکالت تکثیر سانسوریم

ز دلیله که همیشه ایده خوبیه که قلمه   ه، به همیر بعضز اوقات، تکثیر طبق برنامه پیش نمیر
ز که لبه ها یا نوک   . ممکنه متوجه بشیر ز ی از آنچه در واقع نیاز دارین رو تکثیر کنیر

های بیشی 
  دمای اتاق هستش. برگ های شما قهوه ای میشن. این امر به احتمال زیاد به دلیل خنک بودن  

 زیاد داره. هنگایم که دچار کم آیر شدید باشه، 
به ندرت، یک گیاه سانسوریا نیاز به آب کافز

ز اون رو به راحت  تشخیص بدین، چون برگ های گیاهان خشک، پیچ خورده یا مچاله  میتونیر
 ریشه ییک از مشکالت رایج در هنگام تکثیر سانسوریا هستش

ی
سن. پوسیدگ . ممکنه به نظر میر

ش   ز که برگ ها ظاهری شبیه لکه های مرطوب دارن که به آرایم تو کل برگ گسی  مشاهده کنیر
ز   . پیدا کردن. بعضز اوقات، قلمه ها میتونن بهبود یافته و رشد کیز

 از 
ی

اما در مواقع دیگه، این منجر به نابودی گیاهان شما خواهد شد. به طور معمول، پوسیدگ
وع میشه که   . این به دلیل آبیاری بیش از حد ریشه هایی شر ز ز اون ها رو ببینیر شما نمیتونیر

 
ی

ز از پوسیدگ ز دو آبیاری، میتونیر هستش. با اجازه دادن به خشک شدن گیاه و خاک در بیر
ز  ی کنیر  . ریشه جلوگیر

ز قسمت های پوسیده  . میتونیر ز  ریشه شدید، گیاه رو از خاک خارج کنیر
ی

اگه متوجه پوسیدگ
ل شده ریشه ها و 

ُ
. سپس گیاه سانسوریا رو در    و ش ز ی جدا کنیر ز ز و تیر گیاهان رو با چاقوی تمیر

، به گیاه مدی  زمان بدین.  ز   خاک تازه و خشیک بکارین. قبل از اینکه دوباره گیاه رو آبیاری کنیر

 ا بیماری های مرتبط به گیاه سانسوری

ز ک بیماری های گیایه و آفات حساس هسی  انواع  از  ه ممکن است  گیاه سانسوریا به برخز 
ین نتیجه، همیشه با یک گیاه سانسوریا سالم  قلمه های شما را تحت تأثیر قرار بدن. برای بهی 
. یک سانسوریا در حال مرگ کاندیدای مناستر برای تکثیر نیست، اگر برای نجات   ز وع کنیر شر

، این کار ارزش یک بار آزمایش رو داره ز  ! گیاه ناامید هستیر
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ز اما کنه های عنکبوی  و آفت ها میتونن یک گیاه  اگرچه گیاهان سانسوریا ب سیار مقاوم هسی 
. اشکاالت پوست  رو میشه با دست   ز رو آلوده کرده و به اون آسیب زده و اون رو ضعیف کیز

ز برد و کنه های عنکبوی  رو میشه به راحت  با آب شست  . از بیر

ی هستش. بیماری قارخ    اغلب به دلیل رطوبت  مشكل شايع در گیاهان سانسوریا بيماری قارخ 
بیش از حد اطراف برگ ها ایجاد میشه. برگ ها رو خشک نگه دارین و گیاه سانسوریا خود را  

ی بشه ز تا از بیماری های قارخ  احتمایل جلوگیر  . بیش از حد آبیاری نکنیر

ز   ؟ چه مدیر طول میکشه تا گیاه سانسوریا رشد کیز

ن رشد ریشه حداقل شش تا هشت هفته  سانسوریا رشد بسیار کندی دارن. فقط برای دید
، حت  ممکنه دو تا سه ماه طول  ز . اگه قلمه ها در منطقه کم نوری رشد کیز ز باید منتظر بمونیر
بکشه تا ریشه های جدیدی بزنن. بعد از اون ممکنه چهار تا هشت هفته دیگه طول بکشه تا  

د صیر و حوصله کافز  گیاه سانسوریا شما بیش از خط خاک رشد کنه. در مورد رشد گیاه خو 
ز و اگه مدت زمان طوالیز برای رشد الزم هستش، این زمان رو به اون ها داده و  داشته باشیر

ز   . دلشد نشیر

ی پرورش بدین ز گیاهان سانسوریا بیشیر  ؟ چرا میخواییر

تکثیر سانسوریا رویسر عایل برای رشد هر تعداد گیاه جدیدی هستش که دوست دارین. تماشای  
برای   ها  پرورش گیاهان قلمه  دیگه  دلیل  هستش.  جذاب  جوان  نمو گیاهان  و  رشد  وع  شر

سانسوریا، این هستش که زنده موندن اون ها بسیار آسان هستش. این گیاهان پس از غفلت  
  
ی

اون ها زندگ  ، ز به خویر پرستاری کنیر قلمه زدن ازشون  تو مرحله   
ز بتونیر اگه  ز و 

رشد میکیز
 . بایی رو به خانه شما به ارمغان خواهند آورد طوالیز و سالم تری خواهند داشت و زی

 خپرسش و پاس

 ؟ روش های تکثیر سانسوریا چگونس

تکثیر سانسوریا تو آب، تکثیر سانسوریا تو خاک، تکثیر سانسوریا با تقسیم، تکثیر سانسوریا از 
ز   . ریزوم )ساقه های زیرین( از جمله روش های متنوع برای تکثیر سانسوریا هسی 

ایط ین شر  ؟برای تکثیر سانسوریا چیه بهیر

گیاه سانسوریا به نور زیاد اما غیر مستقیم، آب کم، خاک تازه با مخلوط پرلیت، گلدان سفایل،  
 . دمای معمول اتاق و موارد دیگه نیاز داره

 ؟ تعویض گلدان سانسوریا چگونس

https://sabzafarin.com/
https://www.instagram.com/sabzafarin_com
tel:09914248783
mailto:info@sabzafarin.com


           

 سبزآفرین

https://sabzafarin.com 
 

@sabzafarin_com 

 
Tel: 09914248783 
Email: info@sabzafarin.com 

 

ان جدا برای تعویض گلدان باید سانسوریا را از محل اتصال به خاک و به صورت مورب از گلد
ز  ز و به آرایم از گلدان خارج کنیر . فقط گیاه را نکشیر ز  . کنیر
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