پرتقال زینتی

اسن علوی پزتمبل سیٌتی  ، Citrus mitisاس خبًَادُ  Rutaceaeهی ببضذ .ایي
جٌس داری  13گًَِ ّویطِ سبش خبردار است وِ اس درختبى ٍ درختچِ ّب تطىیل یبفتِ ٍ
بَهی ضزق آسیب هی ببضذ بْتزیي درخت پزتمبل وِ بِ عٌَاى گیبُ آپبرتوبًی استفبدُ هی ضَد،
وَت آى بَدُ وِ بَهی فیلیپیي است  .ارتفبع آى بِ حذٍد  50سبًتی هتز هی رسذ .ایي
گًَِ پب اُ
گًَِ تَلیذ گل ٍ هیَُ ّبی سیبدی هی ًوبیذ  .بزگْبی آى ًیشُ ای ٍ بِ رًگ سبش رٍضي است
ٍ گلْبی خَضِ ای ضبهل  3تب  4گل وِ هعطز ًیش ّستٌذ ،تَلیذ هی وٌذ .ایي گیبُ را ببیذ در
تببستبى بِ خَبی آبیبری ًوَد ٍ ًَر وبفی بِ آى دادٍ ،لی در سهستبى بْتز است در هىبًی
خٌه یعٌی دهبی  8تب  10درجِ سبًتیگزاد لزار بگیزد .بزای هطوئي ضذت در هَرد پیذایص
هیَُ ،پس اس ببس ضذى گل ،بْتز است بب یه بزس ،داًِ ّبی گزدُ را رٍی هبدگی بوبلیذ تب
عول تلمیح صَرت گیزد ،گبّی یىسبل طَل هی وطذ تب هیَُ بِ رًگ ًبرًجی در آیذ.
مراقبت :پزتمبل سیٌتی بِ ًَر سیبد ،گزهبی هعوَلی ،آبیبری هتَسط ،رطَبت ًسبی
 50تب  70درصذ ٍ خبن للیبیی احتیبج دارد.
کود :وَد هَرد ًیبس ایي گیبُ را هیتَاى بِ هیشاى  2گزم در لیتزّ ،ز دٍ ّفتِ یىببر ،اس
اسفٌذ تب هْز هبُ هَرد استفبدُ لزار داد.

خاک :هخلَطی اس یه لسوت خبن ببغچِ ،دٍ لسوت هبسِ ضستِ ٍ یه لسوت
تَرة خبن هطلَة ایي گیبُ آپبرتوبًی است.
ازدیاد :تىثیز پزتمبل سیٌتی آسبى ًیست ،سیزا بِ دهبی ببال ،بِ هذت طَالًی ٍ وٌتزل
هحیط دلیك بزای رضذ ًیبس دارد  .بْتزیي سهبى تىثیز اٍاسط بْبر تب اٍایل تببستبى هی ببضذ .
للوِ ّبی سبلِ ّبی سبلِ ای را بِ اًذاسُ  10تب  15سبًتیوتز ،بب لیچی ببغببًی جذا وٌیذ ،در
پَدر َّرهَى ریطِ سایی فزٍ بزدُ ٍ سپس آى را در گلذاًی بب لطز دّبًِ  9سبًتیوتز  ،حبٍی
ووپَست هخصَظ للوِ ٍ بذر بىبریذ  .قلوِ ّب را بب ویسِ پالستیىی ضفبف ،بپَضبًیذ ٍ
دٍر اس تببص هستمین خَرضیذ ،در دهبی  21درجِ سبًتیگزاد ،بِ هذت دٍ هبُ یب ووی بیطتز،
جْت ریطِ دّی ،لزا دّیذ  .سیتزٍس را هی تَاى اس طزیك وطت بذر ًیش تىثیز ًوَد .بذرّب
را در سیٌی بذر یب ظزف ون عوك ،حبٍی ووپَست هخصَظ بذ ر ٍ للوِ ،بىبریذ  .رٍی
آًْب بب ویسِ پالستیىی یب ضیطِ پَضبًیذ ٍ در دهبی هطببِ رٍش لبل ًگْذاری ًوبئیذ .پس اس
یه هبُ وِ جَاًِ سًی آغبس ضذ ،در پَش را بزداریذ تب ًْبلْبی بذری بِ رضذ خَد اداهِ
دٌّذ .سپس آًْب را در آٍردُ در گلذاى حبٍی ووپَست گلذاًی ،بب لطز دّبًِ  9سبًتیوتز ،
بىبریذ.

