كلومنهآ


مشخصات  :اسِ ػَْی مَّٖ٘ٚ

آ  ، Columnea banksiiاصخإ٘ادٙ

ّ Gesneriaceaeیثاضذ .ایٔ خٖس داسای  200ىّٕ٘ ٚختَف است م ٚاصىیاٛآ ػَفی،
ْٛیط ٚسثض ،اپی فیت ،دسختچ ٚم٘چل ٗ پیچ تطنیٌ ضذ ٙإذ  .ىّٕ٘٘ ٚسد ٕظش تیطتش تٚ
ساق ٛای آٗیخت ٚای ت ٚعً٘
ص٘ست ىیا ٙآٗیضی استفادّ ٙی ض٘د ٗ .داسای ٙ

 80تا 100

سإتی ّتش تا تشىٜای م٘چل تیض٘ی تشاق ت ٚسٕو سثض تیشّ ٙی تاضذ ىَٜای آٓ ت ٚعً٘  5تا
 8سإتی ّتش ٗ ت ٚسٕو ٕاسٕدی ّایٌ ت ٚقشّض ت٘دّ ٗ ٙؼْ٘ال اص اٗاسظ پاییض تا اٗایٌ تٜاس
ظاٛش ّیطٕ٘ذ .تشای ایٖنّ ٚقذاس صیادی ىٌ ت ٚدست آٗسیِ یل دٗس  ٙخ٘اب دس ّحیغی تا
دسخ ٚحشاست  13تا  15دسخ ٚسإتی ىشاد ،دس اٗایٌ صّستآ ٗتّ ٚذت ّ 2ا ٙالصُ است.
مراقبت :مَّٖ٘ٚآ تٕ٘ ٚس ّت٘سظ ،ىشّای صیاد خاك ْٛیط ٚخیس ،سع٘تت
ّحیغی 70تا  90دسصذ ٗ خاك اسیذی احتیاج داسد.
كود:م٘د ّ٘سد ٕیاص ایٔ ىیا ٙسا ّیت٘آ تّ ٚیضآ  2ىشُ دس ٍیتش ٛش ٛفت ٚینثاس اص
ت ْٜٔتا ّٜش ّاّ٘ ،ٙسد استفاد ٙقشاس داد.

آ

خاکّ:خَ٘عی ّساٗی اص خاك تاغچ ٗ ٚخاك تشه ،تشای سضذ ىیا ٙمَّٖ٘ٚ
ّٖاسة ّی تاضذ.
ازدیاد:ایٔ ىیا ٙت ٚآسإی اص اٗاسظ تٜاس تا اٗاخش پاییض قاتٌ تنثیش ّی تاضذ

 .تا

استفاد ٙاص یل چاق٘ی تیض یا قیچی تاغثإی  ،قَْٛ ٚای إتٜای ساق ٚساٍِ سا ت ٚإذاص 8 ٙتا 10
سإتیْتش خذا مشد . ٙدس ص٘ست ٕیاص ،تشىٜای پاییٔ قَْ ٚسا حزف مٖیذ ٗ دس پ٘دس ٘ٛسّ٘ٓ
سیط ٚصایی فشٗ تشدٛ ، ٙش س ٚقَْ ٚسا دس ىَذإی تا قغش دٛإ 9 ٚسإتیْتش ،حاٗی مْپ٘ست
ّخص٘ظ تزس ٗ قٌّ ٚتا پای ٚپیت قشاس دٛیذ  .خاك سا ماّال ّشع٘ب ٕياٛذاسیذ  .دس ضْٔ
قَْٛ ٚای ایٔ ىیا ٙتذٗٓ میس ٚپالستینی  ِٛسیط ٚخ٘اٖٛذ دادّ ،يش ایٖن٘ٛ ٚا خیَی خطل
تاضذ .دّای ّحیظ سا دس صّآ سیط ٚدٛی  20دسخ ٚسإتیيشاد ٕياٛذاسیذ .تؼذ اص  4تا ٛ 6فتٚ
م ٚسیط ٚدٛی ماٌّ ضذ ،ضشٗع ت ٚتغزی ٚىیا ٙمٖیذ.
عوارضودرمان:اىش ٍنٛ ٚای س٘خت ٚسا سٗی ىَٜا ّطاٛذ ٙمشدیذ ،تذإیذ اضؼٚ
ّستقیِ آفتاب ػاٌّ آٓ است  .تایذ ىیا ٙسا تّ ٚحَی تا آفتاب غیش ّستقیِ ّٖتقٌ ْٕاییذ ،دس
ص٘ستی م ٚتشىٜا ٗ إذاُ ىیا ٙساٍِ ٗ سش حاً ت٘د ٙاّا ىَٜا ظاٛش ضٕ٘ذٕ٘ ،سمافی ت ٚىیاٙ
ْٕیشسذ٘ٛ . .ای خیَی ىشُ ّیت٘إذ تشىٜا سا ق ٜٙ٘ای مٖذ ٗ ّإغ ظٜ٘س ىَٜا ىشدد

 .اص

ػ٘اسض استفاد ٙاس ّ٘ادتشاق مٖٖذ ٙضیْیایی  ،سیا ٙضذٓ تشىٜا ٗ تی سٕو ضذٓ ىَٜا است .
اىشٕ٘ك ساقٛ ٚای ایٔ ىیا ٗ ٙسپس تشىٜای آٓ  ،خطل ٗ چشٗىیذ ٙضٕ٘ذٕ ،طإ ٚای است
م ٚىیا ٙاص تطٖيی ّفش ط سٕح ّی تشد  .تشای اص تیٔ تشدٓ ایٔ ػاسض ٚاتتذا 15 ،دقیق ٚىَذآ سا
دسٗٓ سغٌ پش آب قشا دٛیذ ٗ تؼذ اص آٓ غثاس پاضی سا فشاّ٘ش ٕنٖیذ ٘ٛ .ای خیَی سشد ٗ یا
آتیاسی تیص اص إذاصّ ٙیت٘إذ تشىٜا سا تشیضإذ تاػث پ٘سیذىی ساق ٚىشدد

 .اىش صخْٜای

سفیذ پٖث ٚای سٗی قاػذ ٙتشه تطنیٌ ضذ ٙىیا ٙسا تا سِ حطش ٙمص ٕف٘ری ٛش دٗ ٛفتٚ
ینثاس سْپاضی مٖیذ تا ػالیِ اص تیٔ تشٗد.

