گل كاغذی

مشخصات :اسن علوی گل ماغزی ٍ Bouguainvillea glabraاص خاًَادُ
 Nyetaginaceaeهی تاشذ .گل ماغزی تَهی تشصیل است ٍ داسای گًَِ ّای هختلف
هی تاشذ .استفاع ایي گیاُ دس گلذاى حذامثش دس حذٍد  2تا 3/5هتش است .ایي گًَِ مَلیتَاسی
داسد مِ حتی هَقعی مِ مَچل است تِ گل هیشٍد  .تشگْا ًسثتا سثض سٍشي ٍ تخن هشغی
شنل هی تاشٌذ  .گل آریي آى پاًینَل تَدُ ٍ تِ صَست جاهی ٍ اًتْایی ظاّش هی شًَذ

.

گلْای ایي گیاُ صیثا ًیست ،ماسِ گل لَلِ ای  ،صسد ٍ مَچل تَدُ فاقذ جام گل هی تاشذ .
ٍلی داسای تشامتِ ّای سًگیي ٍ صیثایی است مِ اطشاف گلْا ی مشم سًگ سا احاطِ ًوَدُ اًذ .
ایي گیاُ احتیاج تِ ّشس داسد  .هعوَال دس اٍاسط صهستاى تایذ  1/3شاخِ ّا سا مَتاُ مشدُ ٍ
شاخِ ّای ضعیف سا حزف ًوَد  .دس تاتستاى هی تَاى ایي گیاُ سا دس َّای آصاد ٍ ماهال
آفتاتی قشاس داد.
مراقبت :گل ماغزی تِ ًَس صیاد ،حشاست صیاد ،خا ك ّویشِ هشطَب سطَتت َّای
هعوَلی یعٌی  50تا  70دسصذ ٍ خاك قلیایی احتیاج داسد.

كود :مَد هَسد ًیاص ایي گیاُ سا هی تَاى تِ هیضاى

 2گشم دس لیتشّ،ش ّفتِ ،اص

فشٍسدیي تا هْش هاُ ،هَسد استفادُ قشا داد.
خاك :خاك سس آّنی تشای سشذ گل ماغزی هٌاسة است.
ازدياد :تِتشیي صهاى تشای تلیش ایي گیاُ اص اٍاسط تْاس تا اٍایل تاتستاى هی تاشذ .
قلوِ ّای اًتْایی یا ساقِ ای سا تِ اًذاصُ  10تا  15ساًتیوتش ،تا یل چاقَی تیض یا قیچی
تاغثاًی ،اص گیاُ هادسی جذا مٌیذ  .اتتذا قلوِ ّا سا دس پَدس َّسهَى سیشِ صایی فشٍ تثشیذ

.

سپس ّش قلوِ سا د س گلذاًی تا قطشدّاًِ  9ساًتیوتش  ،حاٍی حذٍد  24دسجِ ساًتیگشاد ًگاُ
داسیذّ .وچٌیي قلوِ تایذ دس ششایط ًَسهٌاسة ٍ مافیٍ ،لی دٍس اص تاتش هستقین خَسشیذ
قشاس گیشًذ تا اص سَختگی ٍ پژهشدگی گیاُ جلَگیشی شَد  .صهاًی مِ سیشِ دّی اًجام شذ،
میسِ پالستینی سا تشداسیذ ٍ دس گلذاًی تا قطش دّاًِ  13ساًتیوتش ٍ موپَست گلذاًی تا پایِ
پیت قشاس دّیذ.

