كاملیا

مشخصات  :اسن علوی ایي گیاُ

 ، Camellia japonicaاص خاًَادُ

 Theaceaeهی تاضذ .ایي گًَِ تَهی آسیایی ضشقی است ٍ تصَست دسخت یا دسختچِ
تا استفاع هتَسظ ،دیذُ هی ضَد .دس گلذاى استفاع ایي گیاُ تِ  2تا  3هتش هی سسذ  .تشگْای
ایي گیاُ دائوی ،تا لثِ دًذاًِ ای ،ىٍك تیض ٍ سثض سًگ هی تاضذ ٍ تِ عَس هتٌاٍب سٍی ساقِ
قشاس هی گیشًذ  .گلْای ماهلیا هٌفشد تَدُ ٍ جام گل سادُ یا هضاعف داسًذ ٍتِ سًگ ّای
هختلف سفیذ ،قشهض ،اسغَاًی دیذُ هی ضًَذ  .حشاست صیاد هَجة اص تیي سفتي گیاُ هی
ٍسظ احتیاج داسد  .هعوَال جَاًِ ّا ی
ضَد .تِ عالٍُ گیاُ دس صهستاى تِ یل دٍسُ سشهای هت
گل دس اٍائل صهستاى ،دس دسجِ حشسات تیص اص  18دسجِ ساًتی گشاد تطنیل هیطًَذ ٍ
ٍقتی جَاًِ ّا تِ حذ مافی سضذ گشدًذ گیاُ سا تایذ تِ هحلی تا دسجِ حشاست حذاقل
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دسجِ ساًتی گشاد ًگاُ هی داسًذ ٍ گلْا ضشٍع تِ تاص ضذى هی ًوایٌذ.
مراقبت :ماهلیا تِ ًَس هتَسظ  ،حشاست هعوَلی ،آتیاسی هتَسظ تا صیاد ،سعَتت 70
تا 90دسصذ ٍ خاك اسیذی احتیاج داسد.

كود :مَد هَسد ًیاص ایي گیاُ سا هی تَاى تِ هقذاس  2گشم سَلفات آهًَیَم ٍ  2گشم
مَد هعوَلی دس یل لیتشّ ،ش دٍ ّفتِ ینثاس اص تْوي تا هشداد ،هَسد استفادُ قشاس داد.
خاك :هخلَعی اص سِ قسوت خاك جٌگلی ٍ یل قسوت هاسِ تشای پشٍسش
ماهلیا هتٌاسة است.
ازدياد :تشای تنثیش ایي گیاُ هی تَاًیذ اص ساقِ ّای ًیوِ چَتی ینسالِ قلوِ ّای
اًتْایی یا ساقِ ای  ،تْیِ مٌیذ ٍ دس پَدس َّسهَى سیطِ صایی فشٍ تشدُ ٍ دس گلذاى هحتَی
موپَست هخصَظ تزس قلوِ تناسیذ  .سٍی قلوِ ّا سا تا میسِ پالستینی ضفاف تپَضاًیذ ٍ
خاك سا هشعَب ًگِ داسیذ .تعذ اص سیطِ دّی ماهل ،قلوِ ّا سا تِ گلذاى ّای تضسگتش حاٍی
موپَست گلذاًی هٌتقل مٌیذ.
عوارض و درمان  :گلْای موشًگ ٍ ضفاف هی تَاًذ ًاضی اص هَاد تشاق ك

ًٌذُ

ضیویایی تاضذ .گشٍّی اص حطشات آفت لنِ ّای دیسل هاًٌذ سٍی تشگْا ایجاد هی مٌٌٌذ .
اگش ّفتِ ای ینثاس تا سن حطشُ مص ًفَری گیاُ سا سوپاضی مٌیذ عالین تش عشف هی ضَد .
دس صَستی مِ تشگْای گیاُ ًاگْاى خطل ضًَذ ،احتوال تذّیذ صذهِ هشتَط تِ اضعِ
هستقین آفتاب است .آتیاسی تیص اص حذ تاعث صسدی تشگْا ٍ سقَط آًْا هی ضَد آب
آتیاسی ماهلیا تایذ حتی االهناى تذٍى اهالح سٌگیي تِ خصَظ ملسین تاضذ ،دس غیش ایي
صَست ٍ یا دس صَست موثَد آّي هوني است غٌچِ ّا تذٍى ایٌنِ تاص ضًَذ سقَط
ًوایٌذ ٍ یا تشگْا سثض موشًگ تطًَذ تشگْای سیض گیاُ ،تذٍى ّیچ اثشی اص غٌچِ ٍ گل،
حامی اصموثَد هَادغزایی است.

تشگْای گشد آلَد سا تا دستوال ًشم تویض مٌیذ  .اص هَاد تشاق مٌٌذُ ضیویایی ،تشای
ایي هٌظَس ،فقظ هاّی ینثاس استفادُ مٌیذ  .ضوٌا هَاظة تاضیذ گلْا اص ایي هَاد تشاق مٌٌذُ
دس اهاى تاضٌذ سیضش تشگْا دس صهستاى عثیعی استً .گشاى گلذاى ماهلیای خَد ًثاضیذ.
.

