گل استكانی

مشخصات  :اسن ػلوی گیاُ گل استناًی،

 ، Campanula isophyllaاس

خاًَادُ Campanulaceaeهی تاضذ .ایي جٌس دارای  300گًَِ هقاٍمً ،یوِ هقاٍم ،
ینسالِ ٍ دٍ سالِ  ،چٌذ سالِ ،ػلفی ٍ درختچِ هاًٌذ است  .گًَِ  isophyllaتَهی ایتالیا
است ٍ ارتفاع آى در حذٍد  15ساىتی هتز ٍ گستزش آى در حذٍد  30تا  40ساًتیوتزهی
تاضذ .تزگْای آى سثش رٍضي ٍ قلثی ضنل تا لثِ دًذاًِ دار است  .گلْا هؼوَال در اٍاخز
تاتستاى تِ ضنل ستارُ ای ظاّز هی ضًَذ  .پس اس گل دادى ،گیاُ را تایذ ّزس ٍ آرایص
ًوَد ٍ در هحل آفتاتی ٍ خٌل قزار داد ٍ اس ایي تِ تؼذ ،تایذ هقذار موی ،تِ آى آب داد

.

گیاّاى  2تا  3سالِ استناًی ،تْتزیي گل را هی دٌّذ.
مراقبت :ایي گیاُ تِ ًَر هتَسط ،گزهای هتَسط ،آتیاری فزاٍاى ،رطَتت ًسثی 50
تا  70درصذ َّا ٍ خاك قلیایی احتیاج دارد.
كود :مَد هَردًیاس ایي گیاُ را هی تَاى تِ هیشاى 2 ،گزم در لیتزّ ،ز ّفتِ ینثار ،اس
اردتیْطت تا هزداد هاُ هَرد استفادُ قزارداد.
خاك :هخلَطی اس تَرب ٍ خاك تزه ،تزای رضذ ٍ ًوَ گل استناًی هٌاسة
است.
ازدياد :ایي گیاُ راهی تَاى تِ دٍ رٍش تنثیز مزد  .تقسین تَتِ هادری ٍ قلوِ ّای
ّار تا اٍایل تاتستاى است .تنثیز ایي گیاُ اس
اًتْایی ساقِ .تْتزیي سهاى تزای تنثیز  ،اٍاسط ب

طزیق تقسین تَتِ هادری آساًتزاست  .تزای ایي مار ،اتتذا خاك را خیس مزدُ ٍ اس گلذاى
خارج مٌیذ .سپس تا دقت گیاُ را اس ّن تاس مٌیذ ٍ چٌذ قسوت ًواییذ ٍ ّز مذام را در
گلذاًی تا قطز دّاًِ 11تا 13ساًتیوتز ،حاٍی موپَست گلذاًی تا پایِ پیت قزار دّیذ ٍ
هقذاری اس خاك گلذاى گیاُ هادری راًیش تِ خاك جذیذ اضافِ مٌیذ مِ سزػت ریطِ دّی را
تاال تثزیذ ّ .وچٌیي خاك را خیلی فطزدُ ًنٌیذ  .دررٍش قلوِ گیزی قلوِ ّای اًتْایی ساقِ
را تِ اًذاسُ  5 – 8ساًتیهتز ،در طَل تْار اس گیاُ هادر ،جذا مٌیذ  .پس اسآى ،قلوِ ّا را در
پَدر َّرهَى ریطِ سایی فزٍ تثزیذ ٍ تا استفادُ اسیل چَب مَچل سزاخی درخاك گلذاى
ایجاد مزدُ ٍ قلوِ را درآى تناریذ  .در حذ اهناى اس گزفتي ساقِ خَد داری ًوَدُ ٍ تِ
ٍسیلِ تزگْا قلوِ را جاتجا مٌیذ  .هی تَاًیذ ّز سِ تا را در گلذاًی تا قطزدّاًِ  9ساًتیوتز
حاٍی موپَست هخصَظ تذر ٍ قلوِ ،قزاردّیذ ٍتا میسِ پالستینی ضفاف تپَضاًیذ  .تا
سهاى ریطِ دّی مِ هؼوَال یل هاُ طَل هی مطذ  .دهای هحیط را  18تا  20درجِ ساًتیگزاد
ًگاُ داریذ .پس اس ایي هذت میسِ پالستینی راتزداریذ تا قلوِ ّا تا هحیط ػادی آضٌا ضًَذ.
اگز قلوِ ّا در ّواى گلذاى تنثیز تاقی تواًٌذ تِ طَر هٌظن تا مَد هایغ تغذیِ ضَد ٍ اگز ًِ
تایذ تِ گلذاى دیگزی حاٍی موپَست گلذاًی تا پایِ پیت هٌتقل ضًَذ.

.

