داوودی

مشخصات  :اسن علوی گیاُ داٍٍدی

 ، Chrysanthemumاص خاًَادُ

 Compositaeهیثاضذ .ایي جٌس داسای  200گًَِ اصگیاّاى یل سالِ  ،چٌذ سالِ ،علفی
ٍ گلخاًِای است .قسوت تحتاًی ساقِ ایي گیاُ تقشیثا خطثی تَدُ ٍ تشگْای سثض تیشُ داسد .
گل آریي گیاُ داٍٍدی مالپشك ٍگلچِ ّای مٌاسی آى صتاًِ ای ٍ گلچِ ّای هیاًی آى لَلِ
ای هیتاضٌذ .گلْای داٍٍدی دس ٍاسیتِ ّای هختلف داسای سًگْای هتفاٍت است.
مراقبت.:ایي گیاُ تِ ًَس هتَسط ،حشاست عادی تا تاال ،خاك ّویطِ خیس سطَتت
َّای  50تا  70دسصذ ٍ خاك قلیایی احتیاج داسد.
کود :داٍٍدی تِ مَد ًیاصی ًذاسد ٍ پس اص اتوام گل تِ دٍساًذاختِ هی ضَد.
خاک :هخلَطی اصخاك تاغچِ ،مَد داهی ٍ خاك جٌگلی تِ ًسثت هساٍی تشای
پشٍسش ایي گیاُ هٌاسة است.
ازدیاد :ایي گیاُ اصًظش فتَپشیَدیسن  ،اصگیاّاى سٍص مَتاُ هحسَب هیطَد  .تا استفادُ
اص ایي هَضَع هی تَاى دقیقا گیاُ سا دس صهاى دلخَاُ تِ گل تشد  .هثال تشای گل دادى ،گلذاى
سا عالٍُ تشضة ،هذتی اص سٍص ّن دس تاسینی ًگِ هی داسًذ ٍ یا تشای عقة تشدى صهاى
گلذّی ،هذتی دسضة گیاُ سا دس هحل ًَساًی هی گزاسًذ  .تشای تنثیش ایي گیاُ ،هی تَاًیذ دس
فصل تْاس ،اصساقِ ّای علفی ،قلوِّای اًتْایی یا ساقِای تِ طَل  5تا  8ساًتی هتشتْیِ مٌیذ

ٍ اًتْای آًْا سا دسپَدس َّسهَى سیطِ صایی فشٍ تشدُ ٍ دس گلذاى هحتَی موپَست
هخصَظ قلوِ تناسیذ ٍ دسحشاست  15دسجِ ساًتیگشاد ًگاّذاسی مٌیذ.
عوارض و درمان  :ساقِ ّای دساص ٍ هٌحشف گیاُ داٍٍدی تِ دل یل ًَس من هحیط
است .تشای ایٌنِ گیاُ هتٌاسثی داضتِ تاضیذ ،آًشاتِ هحل پشًَستشی تثشیذ  .اگش سطح صیشیي،
تشگْا داٍٍدی هولَ اص تاسعٌنثَت تاضذ ،تایذ تا پاسچِ تویضی مِ هشطَب است آى پاك مٌیذ
ٍ یا ّش دٍ ّفتِ ینثاس تا سن مٌِ مص گیاُ سا سوپاضی مٌیذ  .تاهیي سطَتت دس ماّص آفت
هَثش است .عاهل ایي عاسضِ مٌِ سیض قشهض است َّ .ای خیلی هشطَب ،تشگْای ایي گیاُ سا
صسد هی مٌذ  .غثاس پاضی سا هتَقف مٌیذ ٍ گلذاى سا تِ هحل خطل تشی تثشیذ دسصَستی مِ
هطاّذُ مشدیذ غٌچِ ّای داٍٍدی تاص ًطذُ ٍ تعضی اص آًْا خطل هی ضًَذ ،تذاًیذ گیاُ
خیلی تطٌِ است ىٍس من هحیط ٍ یا ًگْذاضتي تعذاد صیادی غٌچِ سٍی ّشساقِ ،تاعث
تاصًطذى غٌچِ ّا هی ضَد  .تشگْای پاییٌی گیاُ دساثش قاسچ تَتشی تیس مِ خَد ًاضی اص
َّای سشد ٍ هشطَب است سیاُ هی ضًَذ  .تشای اص تیي تشدى عالین ،گلذاى سا هحل گشهتشی
هٌتقل مشدُ ٍ غثاس پاضی سا ماّص دّیذ دس صَستی مِ ٌّگام غثاس پاضی گلْا سا ّن خیس
مٌیذ ،گلْا هی پَسٌذَّ .ای خیلی گشم ًیض تشگْا ٍ ساقِ ّا سا چشٍمیذُ هی مٌذ.

