آفالنذرا یا گیاه گورخری

مشخصات :اسن علوی گیاُ گَز خسی

 ٍ Aphelandra squarrosaاش

خاًَادُ Acanthaceaeهی تاضد آفالًدزا گیاّی است تَهی تسشیل مِ ازتفاع آى تِ  25تا
 50ساًتی هتس هی زسد .تسه ّا ًَك تیصً ،یصُ ای پْي ،سثص تیسُ تا زگثسه ّای سفید هایل
تِ شزد هی تا ضٌد .گل ّای ایي گیاُ دازای تسامتِ ّای شزد زًگی تِ طَل  8تا  12ساًتی هتس
ّستٌد مِ دز اٍاخس تاتستاى یا اٍایل پاییص ظاّس هی گسدًد .دز ازدیثْطت هاُ گلداى زا تاد
عَض مسد ّوچٌیي تاید هساقة تَد خاك گلداى اصال خطل ًطَد  .اگس گلداى ّا زا دز
ٍزب فسٍ مٌٌد زطَتت هحیطی تْتس تسای آى حفظ هی ضَد .
داخل ظسف پالستینی دازای ت
مراقبت :ایي گیاُ تِ ًَز هعوَلی ًَز هعوَلی ،حسازت شیاد ،حسازت شیاد ،آتیازی
فساٍاى ،زطَتت ًسثی  70تا  90دزصد ٍ خاك موی اسیدی احتیاج دازد.
كود :مَد هَزد ًیاش گیاُ گَزخسی زا هیتَاى تِ هیصاى  3گسم دز لیتس ّس ّفت ُ یل
تاز اش فسٍدیي تا ضْسیَز هاُ استفادُ مسد.

خاك :خاك گلداى ایي گیاُ ،تْتس است ،یل قسوت تَزب ،یل قسوت خاك تسه
پَسید ٍ یل قست هاسِ دز ًظس گسفتِ ضَد.
ازدیاد :آفالًدزا تِ ٍسیلِ قلوِ ّای اًتْایی ساقِ ٍ یا قلوِ ّای ساقِ ای دز اٍاسط
تْاز اٍایل تاتستاى ،تنثیس هی ضَد .اش قلوِ ّای اًتْایی ساقِ تِ اًداشُ  8ساًتیوتس ٍ اش قلوِ
ّای ساقِ ای تِ اًداشُ  5ساًتیوتس تا دٍ تسه دز زا آساى ،تسای تنثیس استفادُ مٌید  .اًتْای
قلوِ ّا زا دز پَدز َّزهَى زیطِ شایی فسٍ مٌید ٍ ّس یل زا دز گلداًی تا قطس دّاًِ
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ساًتیوتس حاٍی موپَست گلداًی تا پایِ پیت قسا دّید اگس تسه ّای قلوِ ّای ساقِ

ای

خیلی تصزه ّستٌد ًَك آى ّا زا تا قیچی تیص تچیٌید  .گلداى زا تا میسِ پالستینی ضفاف
تپَضاًید تا زطَتت آى حفظ ضَد ٍ دٍز اش تاتص هستقین خَزضید دز دهای  21تا  22دزجِ
ساًتیگساد تِ هدت ّ 6فتِ ًگاُ دازید .شهاًی مِ قلوِ ّا زیطِ دادًد  .میسِ پالستینی زا
تسدازید تا قلوِ تِ زضد خَد اداهِ دّد  .قلوِّای اًتْایی ساقِ ،گیاّاى هتعادل تسی تا یل
ساقِ هٌفسد تِ ٍجَد هی آٍزًد.
عوارض و درمان :اگس هطاّدُ مسدید ساقِ ّای ایي گیاُ دزاش ٍ هٌحسف ضدُ ٍ
گیاُ خیلی تصزه تِ ًظس هی زسدَّ ،ای هحیط آى خیلی گسم است تاید گلداى زا تِ هحل
سسدتسی هٌتقل ًوَدُ ٍ ضاخِ ّا زا ّسس مٌید  .ظاّس ًطدى گلْای آفالًدزا تِ دلیل تصزگی
شیاد اش حد گلداى ٍ یا موثَد هَاد غرایی است تٌاتسایي سعی مٌید دز اٍل تْاز گلداى زا
مَچنتس مسدُ ٍ تغذیِ هصٌَعی زا ضسٍع مٌید  .آتیازی تیص اش اًداشُ  ،تطٌگی شیاد ٍ گسم
تَدى َّا تاعث زیصیص گلْا ٍ خن ضدى تسگْا هی گسدد  .تسای جلَگیسی اش ایي اتفاق
هحیط زا هساعد مٌید .اگس مِ قَُْ ای زٍی تسه هطاّدُ مسدید گلداى زا تِ هحل تازینتس ٍ

تا ًَز غیس هستقین هٌتقل ًوایید .احتواال ًَز ضدید آفتاب ایي عازضِ زا ایجاد مسدُ است .
شخوْای قَّْای زٍی تسه ًیص ًتیجِ ٍجَد دٍد یا گاش دز هحیط ٍ موثَد امسیژى هی تاضد
.دز صَزت هطاّدُ زضتِ ّای تاز عٌنثَتی دز شیس تسگْا ٍ سقَط آًْا ّفتِ ای یل تاز تا
سن مٌِ مص گیاُ زا سوپاضی مٌید  .شخوْای سفید پٌثِ ای زٍی تسه ٍ قاعدُ آى ًیص تا
سوپاضی تِ ٍسیلِ حطسُ مص ًفَذی اش تیي هی زٍد  .زیصش تسگْا ّن دز اثس تطٌگی َّا
است هی تَاًید گلداى زا دُ دقیقِ دز سطل پس اش آب قساز دّید ٍ سپس خازج هی مٌد.

