بطری شور یا كالیستمون

مشخصات :اسِ عَْی ىیا ٙتطشی ض٘س  ، Callistemon citrinusاص خإ٘ادٙ
ّ Myrtaceaeی تاضذ.ایٔ جٖس داسای  35ىْٕ٘ٛ ٚیط ٚسثض ،ت ٚص٘ست دسخت ٗ
دسختچ ٚاست م ٚت ٚط٘س طثیعی دس استشاٍیا ٗ تإضإیا ّی سٗیٖذ  .اغَة ىٕ٘ٛ ٚای ایٔ ىیا ٙتٚ
عَت صیثایی ىَٜای آٓ م ٚت ٚسٕو قشّض ٗ تشس ّإٖذ ّی تاضٖذ ،مطت ّی ضٕ٘ذ  .استفاع
ىٕ٘ Citrinus ٚت ٚتیص اص ّ 2تش ّی سسذ ٗ ىستشش آٓ دس حذٗد  1تا  1/5تش است  .ایٔ
دسختچ ٚداسای تشىٜای سثض ّتْایٌ ت ٚخامستشی ت٘د ٗ ٙضنٌ تشه ٛا ی آٓ ت ٚص٘ست
خطی یا ٕیض ٙای است  .ىَٜای تسیاس صیاد آٓ تا پشچِ ط٘یٌ قشّض سٕو ت ٚص٘ست ىالریٔ
سٖثَ ٚظاٛش ّی ض٘د م ٚدس إتٜا ت ٚدست ٚای اص تشىٜا ختِ ّیيشدد  .ىَٜای ماٍیستْ٘ٓ دس
اٗاخش تٜاس یا اٗایٌ تاتستآ دیذّ ٙی ضٕ٘ذ  .ایٔ ىیا ٙسا ٖٛياُ تاتستآ خاسج اص آپاستْآ ِٛ
ّیت٘آ پشٗسش داد .اّا دس صّستآ تایذ دسىَخإ ٚخٖل ٕيا ٙداسی ض٘د.

مراقبت :ایٔ ىیا ٙتٕ٘ ٚس ّت٘سط تا صیاد٘ٛ ،ای خٖل  ،آتیاسی ّت٘سط ،سط٘تت
٘ٛای  50تا  70دسصذ ٗ خاك مْی اسیذی احتیاج داسد.
كود :م٘د ّ٘سد ٕیاص تطشی ض٘س سا ّی ت٘آ تّ ٚیضآ  3ىشُ دس ٍیتشٛ ،ش ٛفت ٚینثاس،
اص فشٗسدیٔ تا آتآ ّاّ٘ ،ٙسد استفاد ٙقشا داد.
خاكّ :خَ٘طی اص خاك تشه ،م٘د داّی پ٘سیذ ،ٙت٘سب ٗ ّاس ،ٚخاك ّطَ٘تی
تشای سضذ ْٕٗ٘ ىیا ٙتطشی ض٘س است.
ازدیاد :ایٔ ىیا ٙسا تایذ اص اٗاخش تٜاس تا اٗایٌ تاتستآ تنثیش ْٕ٘د

 .اتتذا تا یل

چاق٘ی تیض ،قَْٛ ٚای إتٜایی ساق ٚسا ت ٚطً٘  8تا  10سإتیْتش اص ىیا ٙجذا مٖیذ .اٍثتّ ٚی
ت٘إیذ ،صّإی م ٚج٘إٛ ٚا خیَی تَٖذ ٕطذ ٙإذ ،إٜٓا سا ّحنِ تا دست تيیشیذ ٗ ت ٚسْت
پاییٔ خِ مٖیذ ٗ إٓشا ْٛشا ٙپاضٖ ٚیعٖی قسْتی اصساق ٚاصَی م ٚت ٚج٘إّ ٚتصٌ است،
تطنٖیذ ٗ اص آٓ تشای قَْ ٚصدٓ استفادْٕ ٙاییذ.
دس ٛش دٗ سٗش  ،قَْٛ ٚا تایذ تذٗٓ ىٌ تاضٖذ  .إٓيا ٙإتٜای قَْٛ ٚا سا دس پ٘دس
٘ٛسّ٘ٓ سیط ٚصایی فشٗ تشد ٗ ٙدسىَذإی تا قطش دٛإٚ

 9سإتیْتش ،حاٗی مْپ٘ست

ّخص٘ظ تزسٗ قَْ ، ٚتناسیذ ٗ إٜٓا ساتامیس ٚپالستینی ضفاف تپ٘ضإیذ  .پس اص دٗ ّا ، ٙمٚ
سیط ٚدٛی إجاُ ضذ ،میس ٚپالستینی ساتشداسیذ تا ىیا ٙدس ّحیط طثیعی سشد مٖذ  .تعذ اص
س ٚتا چٜاس ّا ٙىیا ٙسات ٚىَذإی تا قطش دٛإ 13 ٚتا  18سإتیْتش حاٗی مْپ٘ست ىَذإی تا
پای ٚپیت ّٖتقٌ مٖیذ.

