خورشیذی

مشخصات  :اسٓ ػّٕی ٌیا ٜخٛرشیذی

 ، Clivia miniataاس خا٘ٛادٜ

ٔ Amaryllidaceaeیثاشذ .ایٗ ٌ ٝ٘ٛتٔٛی آفزیمای جٛٙتی است  .تزٌٟای آٖ خطی یا
٘ٛار ٔا٘ٙذ ت ٝرً٘ سثش تیز ٜتزاق  ٚت ٝط٘ َٛیٓ ٔتز ٔی تاشذ ارتفاع ایٗ ٌیا ٜت ٝحذٚد

50

سا٘تی ٔتز ٔی رسذ .سال ٌُ ٝدٙٞذ ٜدر ا٘تٟا در حذٚد  10تا  20ػذد ٌُ ت ٝرً٘ ٘ار٘جی
ٔتٕایُ ت ٝلزٔش اس اٚایُ تا اٚاسط تٟار ٔی دٞذ  .اس اٚایُ پاییش تایذ تٌ ٝیا ٜآب وٕتزی داد
تا ایٗ ط َٛسال ٌُ ٝدٙٞذ ٜت 15 ٝسا٘تی ٔتز تزسذ .سپس تٔ ٝیشاٖ ٔٙاسة آب داد ٚ ٜآٖ را
در حزارت  20تا  25درج ٝسا٘تی ٌزاد ٍ٘أ ٜی داریٓ .تٟتز است در ٔٛرد ایٗ ٌیا ٜتزای
آتیاری اس آب ٔمطز استفاد ٜشٛد  .پس اس ٌُ دادٖ تایذ خان ٌّذاٖ را ػٛض وزد  ٚایٗ
ػُٕ در اردیثٟشت  ٚخزداد ٔا ٜصٛرت ٔی ٌیزیذ ِٚی ٔی تٛاٖ در تؼضی ساِٟا فمط
لسٕت سطحی خان ٌّذاٖ را تؼٛیض ٕ٘ٛد  .أا تایذ ٔٛاظة تٛدو ٝت ٝریشٞ ٝا ی ٔتٛرْ ٚ
ٌٛشتی آٖ آسیثی ٘زسذ .اٌز ٌُ ٞا را ٘چیٙیذ ٔی تٛا٘یذ .اس ٌیاٞاٖ تذر ٌیزی ٕ٘ائیذٔ .ؼٕٛال
حذٚد ٔ 10ا ٜطٔ َٛی وشذ و ٝتذر ٞای تزسٙذ.

مراقبتٌ :یا ٜخٛرشیذی تٛ٘ ٝر وٓ تا ٔؼِٕٛیٌ ،زٔای ٔتٛسط ،خان ٕٞیش ٝخیس،
رطٛتت ٛٞای ٛٞای  50تا  70درصذ  ٚخان لّیایی احتیاج دارد.
کود :وٛد ٔٛرد ٘یاس ایٗ ٌیا ٜرا ٔیتٛاٖ تٔ ٝیشاٖ ٌ 3زْ در ِیتز ٞز ٞفت ٝیىثار اس
فزٚردیٗ تا شٟزیٛرٛٔ ،رد استفاد ٜلزار داد.
خاکٔ :خّٛطی اس خان تاغچٔ ،ٝاس ٚ ٝخان تزي یا خان جٍّٙی ٔزطٛب ،تزای
رشذ آٖ ٔٙاسة است.
ن ٔجاٚر پایٔ ٝادری ،تیٗ تزٌٟای تسٕ ٝای
ازدیاد :خٛرشیذی اس طزیك پاجٛشٟایی ٜ
شىُ ،غذٞ ٜا  ٚریشٞ ٝا تٚ ٝحٛد آٔذ ٜا٘ذ تىثیز ٔی شٛد  .اٚاخز تاتستاٖ وٌّ ٝذٞی تٝ
پایاٖ رسیذ ٜاستٌ ،یا ٜرا طٛری اس  ٓٞجذا وٙیذ و ٝتتٛا٘یذ ت ٝپاجٛشٟا دستزسی داشتٝ
تاشیذ .پاجٛشٟایی را و ٝت ٝا٘ذاس ٜوافی تشري شذ ٜا٘ذ ،تا یه چالٛی تیش جذا وزد ٚ ٜتٝ
تٟٙایی در ٌّذا٘ی تا لطز دٞا٘ 11 ٝتا  13سا٘تیٕتز ،حاٚی وٕپٛست تا پای ٝپیت لزاردٞیذٞ .ز
پا جٛش تایذ شأُ حذالُ س ٝیا چٟار تزي تٛد ٚ ٜط َٛآٖ حذٚد  25سا٘تیٕتز تاشذ .لّٕٝ
ٞا را در ٔای  18تا  20درجغ سا٘تیٍزاد ٍ٘ا ٜداریذ  ٚت ٝطٛر ٔٙظٓ خیس  ٚخشه تٛدٖ
خان را وٙتزَ وٙیذ  .سیزا آتیاری تٛٔ ٝلغ تٚ ٝیژ ٜدر ٔزاحُ اِٚی ٝتىثیز ،در سزػت ریشٝ
دٞی تسیار ٔٛثز است.

