صبر زرد

مشخصات :اسِ عَْی صثر زرد  ٗ Aloe variegateاز خإ٘دLiliaceae ٙ
ّیثاشذ .ایٔ ىیا ٙتّ٘ی ٕاتاً ت٘د ٗ ٙىیاٛی است آتذار ٗ ى٘شتی ت ٚارتفاع

 30سإتیْتر ٗ

ترىٜای ضخیِ ٗ ٕیس ٙای ت ٚطً٘  12سإتیْتر م ٚدارای ٕ٘ارٛای سفیذ ٗ سثس تیر ٙعرضی
ّیثاشذّ .عْ٘ال ایٔ ىیا ٙدر اطاقٜای مِ رط٘تت ت ٚخ٘تی رشذ ّی مٖذ ٍ .ث ٚترىٜای آٓ
دٕذإ ٚدارد است ٗ ىَٜایی ت ٚرٕو ٕارٕجی رٗشٔ ،ت ٚشنٌ ىٌ آریٔ ٗ ت ٚطً٘  30سإتیْتر
دارد ،ایٔ ىَٜا در اٗائٌ تٜار ظاٛر ّی شٕ٘ذ  .صثرزرد ٕثایذ در ّقاتٌ ٕ٘ر ّستقیِ خ٘رشیذ
رىٜای آٓ ریخت ٚش٘د زیرا تاعث پ٘سیذىی ىیاٙ
قرار تيیرد ٗ ٕیس ٕثایذ قطرات آب رٗی ب
ّی ش٘دْٛ .چٖیٔ ٕیاز آب دادٓ زیاد در زّستآ تایذ خ٘دداری مرد.
مراقبت :ایٔ ىیا ٙتٕ٘ ٚر ّت٘سط تا شذیذ ٘ٛ ،ای ّعتذً ،آتیاری مِ ،رط٘تت ٕسثی
مِ ٗ خاك قَیایی احتیاج دارد.

كود :م٘د ّ٘رد ٕیاز است را ٛر دٗ ٛفت ٚینثار تّ ٚقذا ر  3ىرُ در ٍیتر از اسفٖذ تا
آتآ ّا ٙاستفادّ ٙیمٖٖذ.
خاكّ :خَ٘طی از یل قسْت خاك تره ٗ دٗ قسْت ّاس ،ٚخاك ّطَ٘تی ترای
رشذ ىیا ٙفراّ ِٛی ْٕایذ.
ازدياد :صثر زرد پا ج٘شٜای زیثایی را در مٖار پایّ ٚادری تٍ٘یذ ّی مٖذ م ٚتٜتریٔ
رٗش ترای تنثیر آٓ است  .ایٔ ىیا ٙرا در اٗاخر تٜار یا اٗایٌ تاتستآ  ،زّإی مٚ
پاج٘شٜایی را تٍ٘یذ مرد ٙاز ىَذآ تیرٗٓ آٗریذ ٗ پاج٘شٜایی را م ٚشرٗع ت ٚتشنیٌ فرُ
رٗزت ْٕ٘د ٙإذ ت ٚآراّی از پایّ ٚادری جا مٖیذ دقت مٖیذ ساق ٚرا ٕشنٖیذ ٗ پا ج٘شٜا
ْٛرا ٙتا ریش ٚزیاد جذا مٖیذ .سپس إٜٓا را در ىَذإی تا قطر دٛإٚ

 9سإتیْتر حاٗی

مْپ٘ست ّخص٘ص ىیاٛآ ى٘شتی تناریذ ٗ در ٕ٘ر ّٖاسة دٛیذ تا ریش ٚدٛی إجاُ ش٘د .
دّا را  18تا  20درج ٚسإتیيراد ٗ خاك را ٕسثتا ّرط٘ب ٕيا ٙداریذ .ت ٚیاد داشت ٚتاشیذ پا
ج٘شٜای تسرىتر تا سرعت تیشتری ٕستت ت ٚپا ج٘ش ٛای م٘چل ریشّ ٚی دٖٛذ .

