سیتیسوس

مشخصات  :اسن علوی ایي ىیاُ

 ، Cytisus canariensisاص خاًَادُ

 leguminosaeهی تاشذ.ایي خٌس داسای  30ىًَِ اص ىیاّاى خضاى مٌٌذُ ٍ چٌذیي ىًَِ
دسختچِ ای ّویشِ سثض تا فشم ّای هختلف است  .ىلْای سیتیضٍس هعوَال شثیِ ىل ًخَد
هی تاشذ .ىًَِ هَسد ًظش تَهی خضایش قياسی است ٍ استفاع آى دس ىلذاى تِ  45ساًتی هتش ٍ
ىستشش آى تِ  35ساًتی هتش هی سسذ .سیتضٍس ىیاّی پش شاخِ تَدُ ٍ ساقِ ّای سثض
سًو ٍ تشىْای سِ تشىچِ ای ٍ ىلْای صسد ٍ هعطش داسد ٍ تِ صَست ىل آریي سٌثلِ دس
اًتْای شاخِ ّا ظاّش هی شًَذ.
مراقبت :ایي ىیاُ تِ ًَس هتَسط  ،حشاست عادی خاك ّویشِ خیس ،سطَتت  50تا
 70دسصذ ٍ خاك قلیایی احتیاج داسد.

کود :مَد هَسد ًیاص ستیضٍس سا هیتَاى تِ هیضاى  3ىشم دس لیتشّ ،شّفتِ ینثاس ،اص
اٍایل صهستاى تا صهاى ىل دّی ،هصشف ًوَد.
خاک :هخلَطی اص خاك تاغچِ خَب ،خاك تشه ٍ هاسِ ،تشای پشٍسش ایي ىیا ُ
هٌاسة هی تاشذ.
ازدیاد :اىش هی خَاّیذ ىیاُ سیتیضٍس سا تنثیش مٌیذ ،دس اٍاخش تاتستاى ،اص شاخِ
ّای خاًثی ،قلوِ ّای پاشٌِ داس سا خذا مٌیذ ،ایي ماس سا تا یل چاقَی تیض اًدام دّیذ ٍ
دقت داشتِ تاشیذ استفاع قلوِ ّا حذٍد  87تا  12ساًتیوتش تشَد .اًتْای قلوِ ّا سا دس پَدس
َّسهَى سیشِ صایی فشٍ مشدُ ٍ ّش یل سا دس ىلذاًی مِ حاٍی موپَست هخصَص تزس ٍ
قلوِ است ،تناسیذ  .تا صهاى سیشِ دّی حشاست هحیط هحیط سا

 16تا  18دسخِ

ساًتیيشادًياُ داسیذ  .تشای تنثیش ایي ىیاُ ،ماشت تزس تالفاصلِ پس اص سسیذى آًْا دس تْاس،
ًیض هشسَم است.
عوارض و درمان  :اىش هشاّذُ مشدیذ تشىْای ىیاُ ستیتضٍس خشل شذُ ٍ ىلْا
ّن سًو پشیذُ هی شًَذ ،حتوا َّا خیلی ىشم ٍ خشل است َّ .ا ی خیلی سشد ّن تاعث
یخ صدىی ٍ سیاُ شزى تشىْا هی شَد .دس تْاس ٍ تاتستاى خاك ىلذاى سا ّویشِ هشطَب ًيِ
داسیذ ،دس غیش ایي صَست ،تشٌيی تاعث خشنی تشىْا ٍ سقَط آًْا هی شَد  .اىش تشىْای
اًتْایی خیلی سیض تواًٌذ ٍ غٌچِ ّا ّن سقَط مٌٌذ ،ىیاُ اص موثَد عٌاصش غزایی سًح هی

تشد .تعذ اص توام شذى ىلْا ىیاُ ستیتضٍس احتیاج تِ ّشس داسد ٍ اىش ًِ تشىْا ٍ ساقِ ّا
صیاد اص حذ سشذ هی مٌٌذ  .تشىْای سًو پشیذُ هعشف ًَس من هحیط است  .ىیاُ سا تِ هحل
پشًَستشی هٌتقل مٌیذ  .ىلْای ایي ىیاُ دس اثش َّای خیلی ىشم تِ هحض تشنیل سقَط هی
مٌٌذ .ىلذاى سا هحل سشدتش تا خشیاى هالین َّا هٌتقل مٌیذ.

