گل یاقوت

مشخصات  :اسٓ عّٕی ٌُ یالٛت

 ٚ Browallia speciosaاس خا٘ٛادٜ

ٔ Solanaceaeی تاضذ ٌُ .یالٛت ٌیاٞی است تٔٛی وّٕثیا  .ایٗ جٙس دارای ضص
ٌٔ ٝ٘ٛختّف است و ٝتٕأی آٟ٘ا یىسأِ ٝی تاضٙذ ایٗ ٌیا ٓٞ ٜتصٛرت ٌّذا٘ی ٓٞ ٚ
آٚیشی تزای آپارتٕاٖ  ٚیا در حاضیٌّ ٝىاری ٞا در خارج اس ٔٙشَ استفادٔ ٜی ضٛد

 .وٝ

ٔعٕٛال تزای ت ٝدست آٚردٖ ٌیأ ٜتزاوٓ  4تا ٌ 6یا ٜرا در یه ٌّذاٖ وطت ٔی ٕ٘ایٙذ ٚ
تایذ ضاخٞ ٝای ا٘تٟایی را پٙسٕاٖ ٕ٘ٛد  .تا ضاخٞ ٝای جا٘ثی ،سیادتز ،تِٛیذ ضٛد  .تزٌٟای
تزٚٚاِیا سثش ،تزاقٛ٘ ،ن تیش  ٚتخٓ ٔزغی ضىُ ٔی تاضٙذ ٌّٟ .ا تٙفص ٔتٕایُ ت ٝآتی ٚ
عزض آٟ٘ا در حذٚد  5سا٘تی ٔتز است و ٝدر اٚاخز تٟار تا اٚاخز تاتستاٖ ظاٞز ٔی ض٘ٛذ
ٌُ یالٛت ٚاریت ٝای دارد و ٝدر سٔستاٖ تٔ ٌُ ٝی رسٙذ ٌّٟ ٚای آٖ ت ٝرً٘ آتی پز رً٘
ٔی تاضذ.
مراقبت :ایٗ ٌیا ٜتٛ٘ ٝر ٔتٛسطٌ ،زٔای ٔعِٕٛی ،خان ٕٞیط ٝخیس ،رطٛتت 50
تا  70درصذ  ٚخان لّیایی تا وٕی اسیذی احتیاج دارد.
كود :وٛد ٔٛرد ٘یاس تزٚٚاِیا را ٔیتٛاٖ تٔ ٝیشاٖ ٌ 2زْ در ِیتز ٞز دٞ ٚفت ٝیه تار اس
فزٚردیٗ تا ضٟزیٛرٔاٛٔ ،ٜرد استفاد ٜلزار داد.

خاكٔ :خّٛطی اس د ٚلسٕت وٛد حیٛا٘ی  ٚیه لسٕت خان تزي تا وٕی ٔاس،ٝ
تزای رضذ ایٗ ٌیاٙٔ ،ٜاسة ٔی تاضذ.
ازدیاد ٌُ :یالٛت را ٔی تٛاٖ ت ٝسادٌی اس طزیك واضت تذر تىثیز وزد ٔ .طزٚط
تز ایٙى ، ٝعُٕ واضت  ،تٛٔ ٝلع  ٚدر اٚایُ ساَ ،ا٘جاْ ضٛد  .تا ٌیا ٜجذیذ رضذ وزد ٚ ٜدر
ٕٞاٖ ساَ ٌُ دٞذ .اٌزتذرٞا در اٚایُ تا اٚاسط تٟار واضت ٝض٘ٛذ ،در اٚاخز تاتستاٖ  ٚیا
اٚایُ پاییش ٕٞاٖ ساِٟا ظاٞز ضذ ٚ ٜچٙذ ٞفت ٝدٚاْ خٛاٙٞذ داضت  .تذرٞا را ت ٝصٛرت
پزاوٙذ٘ ٚ ٜسثتا سطحی در سیٙی تذر یا ٌّذاٖ وٛچه  ٚیا ظزف ٔسطح حاٚی وٕپٛست
ٔخصٛظ تذر ٚلّٕ ٝتىاریذ .خان را ٔزطٛب ٍ٘ا ٜداریذ  ٚظزف را تا پالستیه ضفاف یا
ضیط ٝتپٛضا٘یذٌ .اٍٞاٞی در پٛش را تزداریذ تا اس رطٛتت تیص اس ا٘ذاس ٜو ٝتاعث فساد
ٌیأ ٜی ضٛد ،جٌّٛیزی وٙیذ  .تذر را در دٔای حذٚد  18تا  20درج ٝسا٘تیٍزادٛ٘ ،ر ٔٙاسة
 ٚوافیِٚ ،ی دٚر اس تاتص ٔستمیٓ خٛرضیذ ٍ٘ا ٜداریذ  .سٔا٘ی و ٝتّٙذی ٘طاء ٞا تٝ
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سا٘تیٕتز رسیذ ،آٟ٘ا را تیز ٖٚتیاٚریذ  .در ٌّذا٘ی تا لطز دٞا٘ 9 ٝسا٘تیٕتز ،حاٚی وٕپٛست
ٌّذا٘ی تىاریذ .سٔا٘ی و٘ ٝطاء ٞا رضذ وزدٌّ ٚ ٜذاٖ را پز وزد٘ذ ٔی تٛا٘یذ ٞز د٘ ٚطاء را
در ٌّذاٖ تشرٌتزی تا لطز دٞا٘ 11 ٝتا  13سا٘تیٕتز لزار دٞیذ تا ٌیا ٜتاِغ  ٚوأّی ت ٝدست
اٚریذ.

