فلفل زینتی

مشخصات  :اسِ عَْی فَفٌ صیٖتی

 ،Capsicum annuumاص خإ٘ادٙ

ّ solanaceaeی تاضذ .ىیاٛآ ىَذإی فَفٌ صیٖتی سا ّی ت٘آ دس فصٌ تاتستآ ،خاسج اص
ىَخإٕ ٚياٛذاسی مشد  .ىّٕ٘ ٚزم٘س ،ینساٍ ٚت٘د ٗ ٙتّ٘ی ٕ٘احی ىشُ اّشینا است  .تشىٜای
فَفٌ صیٖتی سثض ٕسثتا سٗضٔ ٗ ّستطیَی ضنٌ ّی تاضٖذ  .مٍ٘تی٘اسٛای ىٕ٘اى٘ٓ ایٔ ىٕ٘ٚ
داسای ّی٘ٛ ٙایی ت ٚاضناً ّختَف ّستقیِ یا آتطاسی است  .سٕو ّی٘ٛ ٙای یل ت٘تّْ ٚنٔ
است قشّض ،صسد ٗ یا سثض تاضذ.
مراقبت :ایٔ ىیا ٙتٕ٘ ٚس ّت٘سط تا صیاد ،حشاست تاال ،خاك ْٛیط ٚخیس ،سط٘تت
 5تا  70دسصذ ٗ خاك قَیایی احتیاج داسد.
كود :م٘د ّ٘سد ٕیاص فَفٌ صیٖتی سا ْٕی ت٘آ تّ ٚیضآ  3ىشُ دس ٍیتشٛ ،ش دٗ ٛفتٚ
ینثاس ،اص اسدیثٜطت تا ضٜشی٘سّ ،صشف ْٕ٘د.
خاكّ :خَ٘طی اص دٗ قسْت م٘د داّی پ٘سیذ ،ٙیل قسْت خاك تاغچّ ٗ ٚاسٚ
تشای پشٗسش ایٔ ىیاّٖ ٙاسة ٗ ّطَ٘ب ّی تاضذ.
ازدیاد :تشای تنثیش ایٔ ىیاّ ،ٙی ت٘إیذ تزسٛا سا دس اٗاخش صّستآ ٗ اٗایٌ تٜاس دس
طشف مِ عْقی ،حاٗی مْپ٘ست ّخص٘ظ تزس تناسیذ ٗ خاك سا ّشط٘ب ٕيا ٙداضتٗ ٚ
سٗی آٓ سا تا ضیط ٚیا پالستیل تپ٘ضإیذ  .تعذ اص سضذ ٕطاءٛا إٜٓا سا ت ٚىَذآ اصَی حاٗی
مْپ٘ست ىَذإی ّٖتقٌ مٖیذ.

عوارض و درمان :اىش دس طً٘ ّذت سضذ ایٔ ىیاّ ٙطاٛذ ٙمشدیذ تشىٜا پشپطت
ٗسش حاً ٛستٖذ اّا ىٌ ظاٛش ْٕیط٘د  .ىیا ٙسا ت ٚىَذآ م٘چنتشی ّٖتقٌ مٖیذ صیشا
ماپسینُ٘ دٗست داسد سیطٛ ٚایص دس  ِٛتاضٖذ .احتْاال ىَذآ اصَی خیَی تضسه است .
اىش ٕ٘س ّحیط مافی ٕثاضذ ّی٘ٛ ٙای فَفٌ صیٖتی صسد تاقی ّی ّإٖذ ٗ قشّض ْٕی ضٕ٘ذ  .ایٔ
ىیإ٘ ٙس ّستقیِ سا ت ٚساحتی تحٌْ ّینٖذ  .ضاخٛ ٚای دساص ٗ تذ ضنٌ فَفٌ صیٖتی ّعشف
٘ٛای ىشُ ّحیط ىشُ است  .ىَذآ سا تّ ٚحٌ خٖل تشی تشد ٗ ٙتا آب فاقذ اّالح ٗ ماّال
ٍٗشُ غثاس پاضی مٖیذْٛ .چٖیٖٔ ٘ٛای خیَی ىشُ ٗ یا آتیاسی تیص اص إذاص ٙتاعث صسد ضذٓ
تْاُ تشىٜا ٗ سق٘ط إٜٓا ّیط٘د .اىش تشىٜا پژّشد ٙضٕ٘ذ ٗ سق٘ط ْٕایٖذ تایذ ىیا ٙساتّ ٚحٌ
پش ٕ٘ستشی ّٖتقٌ مٖیذ .تشىٜای خذیذ ىیا ٙدس اثش فعاٍیت حطش ٙآفت ،تذ ضنٌ ٗ چسثٖاك
ّیطٕ٘ذ .ىیا ٙسا تا سِ حطش ٙمص ٕف٘ری سْپاضی مٖیذ .دس ص٘ستی م ٚتثیٖیذ سضذ ىیاٙ
ّت٘قف ضذ ،ٙتذإیذ ٘ٛا سشد است تٖاتشایٔ تایذ ىَذآ ساتّ ٚحٌ ىشّتشی تثشیذ

 .تشىٜای

فَفٌ صیٖتی دس اثش٘ٛای سشد یا صذّّ ٚشت٘ط تّ٘ ٚاد تشاق مٖٖذ ٙضیْیاییّْ ،نٔ است سیاٙ
ضٕ٘ذ .اىش  ِٛتا صسدی تشىٜا ّ٘اخ ٚضذیذ ،ف٘سا آتیاسی مٖیذ احتْاال ىیا ٙتطٖ ٚاست مٖ ٚسیض
قشّض تشىٜا سا صسد ٗتاس عٖنث٘تی ّینٖذ ،سطح صیشیٔ تشىٜا ساتا اسفٖح ٕشُ تْیض مٖیذ ٗ یا
ٛش دٗٛفت ٚینثاس ،تاسِ مٖ ٚمص ،ىیا ٙسا سْپاضی ْٕاییذ.

