حسن یوسف

مشخصات :اسن علوی یَسف ، Coleus blumeiاز خاًَدُ  Labiataeهی
تاضذ .ایي جٌس داری  150ىًَِ از ىیاّاى ّویطِ سثس چٌذ سالِ یا دائوی است  .ایي ىًَِ
تَهی جاٍا تَدُ ارتفاع آى تِ تیص از  40ساًتی هتر ٍ ىسترش آى ًیس تِ تیص از  25ساًتی
هتر هی رسذ ایي ىیاُ ىرچ ُ دائوی است ٍلی ٌّيام فصًَ سرد اىر خارج از ىلخاًِ یا
آپارتواى ًياُ داری ضًَذ از تیي خَاٌّذ رفت  .ترىْای زیثایی اى تِ رًيْای هخلَط قرهس،
سفیذ  ،سثس ،زرد ٍ قَُْ ای دیذُ هی ضَد ترای ایي مِ یل ىیاُ تَتِ ای از ایي ىًَِ تِ
دست آٍرین .ىلْای مَچل ٍ آتی رًو آى را تا یذ ٌّيام ظَْر پٌسواى یا قطع مرد  .ایي
ىًَِ دارای ٍاریتِ ّای تسیاری است مِ ّر مذام دارای ترىْایی تِ رًيْا یا هخلَطی از
رًيْای هختلف هی تاضذ.
مراقبت :حسي یَسف تِ ًَر زیاد ،ىرهای زیاد ،آتیاری فراٍاى ،رطَتت َّای  50تا
 70درصذ ٍ خاك قلیایی احتیاج دارد.

کود :مَد هَرد ًیاز حسي یَسف را هی تَاى تِ هیساى 3 ،ىرم در لیترّ ،ر دٍ ّفتِ
ینثار ،از فرٍردیي تا هْر هاُ ،هَرد استفادُ قرار داد.
خاک :هخلَطی از خاك تاغچِ ،خامثره ٍ هاسِ ،خاك هٌاسة رضذ ایي ىیاُ
است.
ازدیاد :ىیاُ حسي یَسف تا دٍ رٍش قلن زدى هستقین ریطِ دّی در آب  ،تنثیر
هی ضَد .از اٍاسط تاتساى تا اٍاخر پاییس  ،قلوِ ّای اًتْایی ساقِ را تِ اًذازُ  5تا  8ساًتیوتر
 ،تِ آراهی جذا مٌیذ ،ساقِ ّای ًازك ٍ ىَضتی قلوِ را فطار ًذّیذ  .هی تَاًیذ از پَدر
َّرهَى ریطِ زایی استفادُ مٌیذ ،اىرچِ خیلی ّن الزم ًیست  .سپس قلوِ ّا را در ىلذاًی
تا قطر دّاًِ  9ساًتیوتر ،حاٍی موپَست ىلذاًی قرار دّیذ  .در دهای  18تا  20درجِ
ساًتیيراد ٍ ًَر هٌاسة ًياُ داریذ.هراقة تاضیذ مِ ّرىس خاك ىلذاى خطل ًطَد .قلوِ ّا
تعذ از  10تا  14رٍز از تاتص هستقین خَرضیذ قرار دّیذ .زهاًی مِ قلوِ ّا ریطِ داد آًْا را
تیرٍى آٍردُ ٍ در ىلذاًی تا قطر دّاًِ  9ساًتیوتر حاٍی موپَست تا پایِ پیت قرا دّیذ
تایذ دقت مٌیذ مِ ریطِ ّا ضنستِ یا مٌذُ ًطَد.
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