برونفلسیا

مشخصات :اسٕی ػّٕی ٌیا ٜتز٘ٚفّشیا  ، Brunfelsia calycinaاس خا٘ٛادٜ
ٔ Solanaceaeی تاضذ .ایٗ ٌیا ٜتٔٛی پز ٚ ٚتزسیُ است  .درختچ ٝای تسیار سیثا تٝ
ارتفاع  60سا٘تی ٔتز ٌ ٚستزش  30سا٘تی ٔتز  ٚدارای تزٌٟای ٘یش ٜای  ٚسثش تزاق ٔی
تاضذٌّٟ .ای تٙفص ٔ ٚؼطز آٖ ت ٝػزض  5سا٘تی ٔتز اس اٚائُ تٟار تا اٚاخز تاتساٖ ظاٞز ٔی
ض٘ٛذ  ٚتٔ ٝزٚر رً٘ خٛد را اس دست داد ، ٜسفیذ رً٘ ٔی ٌزد٘ذ  .در اٚاخز تٟار ایٗ ٌیا،ٜ
احتیاج ت ٝیه دٚر ٜوٛتا ٜاستزاحت دارد  ٚتایذ در ایٗ دٚر ٜت ٝآٖ وٕتز آب داد ٜضٛد.
مراقبت :تز٘ٚفّشیا تٛ٘ ٝر ٔتٛسطٌ ،زْای ٔؼِٕٛی ،خان ٕٞیط ٝخیس ،رطٛتت
٘سثی  50تا  70درصذ  ٚخان لّیایی ٘یاس دارد.
كود :وٛد ٔٛرد ٘یاس ایٗ ٌیا ٜرا ٔی تٛاٖ تٔ ٝیشاٖ ٌ 3زْ در ِیتز ٞز دٞ ٚفت ٝیه تار
اس فزٚردیٗ تا ٟٔز ٔاٛٔ ،ٜرد استفاد ٜلزار داد.
خاكٔ :خّٛطی اس د ٚلسٕت وٛد حیٛا٘ی ،یه لسٕت خان تزي تا وٕی ٔاسٝ
خان ٔٙاسثی تزای تز٘ٚفّشیا ،فزأ ٓٞی وٙذ.
ازدیادٌ :یا ٜتز٘ٚفّشیا را ٔیتٛاٖ تٚ ٝسیّ ٝتٟی ٝلّٕٞ ٝای ا٘تٟایی اس سالٞ ٝای تاسٜ
رٚییذ ٜدر فصُ تٟار  ٚیا اس ضاخٞ ٝای ٘یٕ ٝخطثی ساَ لثُ تىثیز وزد  .تا استفاد ٜاس یه
چالٛی تیش لٕٞ ٝای ا٘تٟایی سال ٝرا ت ٝا٘ذا س 10 ٜسا٘تیٕتز خذا وٙیذ  .اتتذا لّٕٞ ٝا را در

پٛدر ٛٞرٔ ٖٛریط ٝسایی فز ٚتزد  ٚسپس در ٌّذا٘ی تا لطز دٞا٘ٝ

 9سا٘تیٕتز ،حاٚی

وٕپٛست تذر  ٚلّٕ ٝتىاریذ  .لّٕٞ ٝا را تا ویس ٝپالستیىی ضفاف تپٛضا٘یذ  ٚدر دٔای
حذٚد  20درخ ٝسا٘تیٍزاد در ٘ٛر ٔٙاسة  ٚوافی در ٚاس تاتص ٔستمیٓ خٛرضیذ تا سٔاٖ
ریط ٝسایی و ٝیه تا دٔ ٚا ٜطٔ َٛی ٌطذٍ٘ ،ا ٜداریذ  .لّٕٞ ٝا تایذ پس اس دریط ٝدٞی اس
سیز ویس ٝخارج ٌزد٘ذ  ٚتٔ ٝذت  3تا ٔ 4ا ٜدر ٌّذاٖ تالی ٔا٘ذ ٚ ٜت ٝطٛر ٔٙظٓ تغذیٝ
ض٘ٛذ .پس اس ایٗ ٔذت وٌ ٝیا ٜضاخ  ٚتزٌٟای سآِ  ٚفزاٚاٖ تِٛیذ وزدٔ ،ی تٛاٖ آٖ را تٝ
ٌّذا٘ی تا لطز دٞا٘ 13 ٝتا  18سا٘تیٕتز حاٚی وٕپٛست ٌّذا٘ی تا پای ٝپیت ٔٙتمُ ٕ٘ٛد.
عوارض و درمان  :اٌز در طٔ َٛذت رضذ سطح سیزیٗ تزٌٟا ّٕٔ ٛاس تار ػٙىثٛتی
تطٛد تایذ تا پارچ ٚ ٝیا اسٙفٙح ٔزطٛب سیز تزٌٟا را تٕیش ٕ٘ٛدٞ ٚ ٜزدٞٚفت ٝیىثار تا سٓ
و ٝٙوص ،طثك دستٛرٌ ،یا ٜرا سٕپاش وٙیذ  .اٌز ویه خاوستزی رٚی تزٌٟا  ٚسالٔ ٝطاٞذٜ
وزدیذ  ٚتا ٔتٛلف ضذٖ رضذ ٌیاٛٔ ٜاخ ٝضذیذ ،آتیاری سیاد اس حذ ا٘داْ ضذ ٜاست  .تایذ
اخاس ٜتذٞیذ در فاصّ ٝد ٚآتیاری سطح خان خطه ضٛد  .در صٛرتی و ٝدر تاتستاٖ تزٌٟا
رً٘ پزیذ ٚ ٜافتاد ٜتاضٙذ تایذ ٌیا ٜرا ت ٝسایٙٔ ٝتمُ وٙیذ  ٚاٌز ایٗ ػالیٓ در سٔستاٖ
ٔطاٞذ ٜضذٌ ،یا ٜرا تٔ ٝحُ پز ٘ٛرتزی تثزیذ  .تزٌٟای خطه ضذ ٜایٗ ٌیأ ٜؼزف ٛٞای
خیّی ٌزْ  ٚخطه ٔحیط است  .پس در آٖ صٛرت ٌّذاٖ را تٔ ٝحُ خٙىتز ٔٙتمُ وٙیذ ٚ .
در سیز ٌّذا ٘ی حاٚی سٍٙزیش ٜآٖ آب تزیشیذ ٕٞ .چٙیٗ در اثز ٛٞای ٌزْ  ٚراوذ ٔحیط
داخُ آپارتٕاٖ در فصُ سٔستاٖ ،تزٌٟا ل ٜٟٛای ضذ ٚ ٜسمٛط ٔی وٙٙذٔ ،ی تٛا٘یذ ٌیا ٜرا
در ٔحُ سزدتز تا خزیاٖ ٔالیٓ ٛٞا داد ٛٞغثار پاضی ا٘داْ دٞیذ  .اٌز ضاخٞ ٝا رضذ سزیغ
داضتٙذ ِٚی اس ٌُ خثزی ٘ثٛدٔ ،یتٛاٖ حذس سد ،تغذی ٝسیاد اس حذ ا٘داْ ضذ ٜاستٞ .ز دٚ
ٔا ٜیىثار  ٚتا ٘صف ٔیشاٖ تٛصی ٝضذٌ ٜیا ٜرا تغذی ٝوٙیذ تا ٔطىُ تز طزف ضٛد  .تطٍٙی

ٔفزط  ٚآتیاری سیاد اس حذ ٞز د ،ٚتٌ ٝیا ٜحاِت افتادٔ ٜیذٞذ  .اٌز ٔطاٞذ ٜوزدیذ ٌّٟا
لٟٞٛای ضذٕٞ ٚ ٜزا ٜتزٌٟا ٔیزیش٘ذ ٌ ،یا ٜخیّی تط ٝٙاست  .تایذ سطح خان را ٔزطٛب
ٍ٘ ٝداریذ.

