كروسانذرا

مشخصات  :اسن علوی ، Crossandra infundibulifarmisاص خاًَادُ
 Acanthaceaeهی تاضذ .ایي جٌس  50گًَِ هختلف اص گیاّاى ّویطِ سثض دسختچِ
هاًٌذ حاسُ ای هی تاضذ  .گلْای آى هذت صهاى طَالًی تش سٍی گیاُ تالی هی هاًذ
هَسد ًظشتَهی ٌّذ هی تاضذ ،وِ استفاع آى تِ یه هتش ٍ گستشش آى تِ

 .گًَِ

 50ساًتی هتش

هیشسذ .تشگْای آى تیضَی تا لثِ هَاج ٍ تِ سًگ تیشُ است .گل آریي آى سٌثلِ ای ٍ تِ
طَل  10ساًتی هتش تا گلْای لشهض ٍ ًاسًجی سًگ هیتاضذ وِ پاییض ٍ صهستاى ظاّش هیطًَذ.
یاسی هعوَلی وِ خان سا
مراقبت :گیاُ وشٍساًذسا تِ ًَس هتَسط  ،گشهای صیاد ،آب
ّویطِ هشطَب ًگِ داسد ،سطَتت ًسثی  70تا  90دسصذ ٍ خان ووی اسیذی احتیاج داسد.

كود :هی تَاى تِ هیضاى  2گشم دسلیتشّ ،فتِ ای یىثاس  ،اصاسفٌذ تا هْش هاُ ،تِ گیاُ
وشٍساًذسا ،وَد داد.
خاک :تَسب خان هٌاسة سضذ ٍ ًوَ ایي گیاُ است.
ازدیاد :اص ا ٍاسط تْاس تا اٍیل تاتستاى  ،اصطشیك للوِ ّای اًتْایی سالِ ،هی تَاًیذ
ایي گیاُ سا تىثیش ًواییذ  .للوِ ّای اًتْایی سالِ سا تِ اًذاصُ  5تا  8ساًتیوتش ،تا یه چالَی
تیض ،جذا وٌذ  .هشالة تاضیذ وِ للوِ ّا خیلی ًاصن ٍ ظشیف ًثاضٌذ ٍ دسصَست اهىاى تایذ
ضشٍع تِ ساخت تافت خطثی وشدُ تاضٌذ .للوِ ّا سا اتتذا دس پَدس َّسهَى سیطِ صایی فشٍ
تشدُ ّشیه سا دس گلذاًی تا لطش دّاًِ  6ساًتیوتش ٍووپَست هخصَظ تزس ٍ للوِ لشاس
دّیذ للوِ ّا سا تا ویسِ پالستیىی ضفاف تپَضاًیذ ٍ دس دهای  21دسجِ ساًتیگشاد ٍ ًَس
هٌاسة تِ هذت  2هاُ ًگاُ داسیذ .پس اص آى ویسِ پالستیىی سا تشداسیذ تا للوِ ّا ووی
هماٍهتش گشدًذ .تعذ اص 3الی  4هاُ آًْا سا دس گلذاًی تا لطشدّاًِ  9ساًتیوتش حاٍی ووپَست
گلذاًی تىاسیذ.
عوارض و درمان :اگش دس طَل هذت سضذ گیاُ هطاّذُ وشدیذ ،تعذاد صیادی اص
تشگْا واهال سیاُ هی ضًَذ .حتوا َّا خیلی سشد است .ایي عالین دستاتستاى هی تَاًذ تِ
علت استفادُ اص هَاد تشاق وٌٌذُ ضیوایی تاضذ  .ووثَد عٌاصشغزایی تشگْای جذیذ سا سیض هی
وٌذ .اگش دیذیذ تشگْای وشٍساًذسا چشٍویذُ ٍ لَُْ ای ضذُ است ،علتَّ ،ای گشم ٍ

خطه هیثاضذ .استفادُ اص سطَتت دایوی ٍ هٌتمل وشدى گلذاى تِ هحل خٌىتش ،عالین
ساتشطشف هی وٌذ  .سالِ ای دساص ٍ تذلَاسُ ٍ ظاّش ًطذى گلْا اصًطاًِ ّای ًَس ًا وافی
است .آفتاب واهل دس صهستاى تشای ایي گیاُ لاتل تحول است  .دسصَستی وِ گلْا ووشًگ ٍ
ضفاف ضذُ اًذ .هشالة تاضیذ وِ غثاس پاضی صَست ًگیشد  .سطَتت سا تا سیختي آ ب دس
صیشگلذاًی سٌگشیضُ داس تاهیي وٌیذ  .لاسچ تَتشی تیس دس َّای سشد ٍ هشطَب گلْا ٍ
تشگْای ایي گیاُ سا هی پَساًذ تایذ تا هحلَل لاسچ وص طثك دستَس سوپاضی اًجام دّیذ .
اگش آتیاسی ٍ سطَتت تیص اص اًذاصُ سا دس اختیاس وشٍساًذسا تگزاسیذ

 .هوىي است تا

پیچیذگی ٍ سیاُ ضذى حاضیِ تشگْای گیاُ هَاجِ ضَیذ  .اگش ّن دیذیذ تشگْا تِ طشف پاییي
خن ضذُ اًذ ،یا َّا سشد ٍ خطه است  .یا آتیاسی تیص اصحذ تَدُ است َّ .ای سشد سضذ
گیاُ ساهتَلف هی وٌذ پس دس چٌیي ضشیطی گیاُ سا تِ هحل گشهتشی هٌتمل وٌیذ.

