بریپالدنیا

مشخصات :اسِ ػَْی ایٔ ىیا ، Dipladendens splendens ٙاص خإ٘ادٙ
ّ Apocynaceaeیثاضذ .ایٔ جٖس داسای  30ىّٕ٘ ٚختَف اصىیاٛآ تاال سٕٗذْٛ ٙیطٚ
سثض دسختچ ٚای است ىّٕ٘ ٚزم٘س تّ٘ی تشصیٌ ت٘د ٗ ٙاستفاع آٓ ت ٚتیص اص ّ 4تش ّ ِٛی
سسذٖٛ .ياُ مطت دس ىَذآ احتیاج ت ٚقیِ داسد ٗ .قتی استفاع دیپالدٕیا تٚ

 25سإتی ّتش

تشسذ ،ت ٚىٌ ّی سٗد ىَٜای آٓ ّؼْ٘ال دس تاتستآ ظاٛش ّی ضٕ٘ذ .ىٌ آریٔ ایٔ ىیا ٙحذٗد
 15تا  20سإتی ّتش عً٘ داسد ٗ ضاٌّ ىَٜای ضیپ٘سی قشّض ّایٌ ت ٚص٘ستی ّی تاضذ تشه
ٛای دیپالدٕیا تیض٘ی ،تشاق ٗ سثض تیش ٙاست  .دس پاییض تایذ ایٔ ىیا ٙساٛشس مشد.
مراقبت :دیپالدٕیا تٕ٘ ٚس ّت٘سظ٘ٛ ،ای ىشُ ،خاك ْٛیطّ ٚشع٘ب ،سع٘تت ٕسثی
 70تا  90دسصذ ٗ خاك قَیایی احتیاج داسد.

کود :م٘د ّ٘سد ٕیاص ایٔ ىیا ٙسا ّی ت٘آ تّ ٚیضآ  2ىشُ دسٍیتشٛ ،ش ٛفت ٚینثاس ،اص
اسدیثٜطت تا ضٜشی٘سّ ،صشف ْٕ٘د.
خاکّ :خَ٘عی اص خاك تشه ،ت٘سب ٗ ّاس ٚتشای سضذ ّغَ٘ب ىیا ٙدیپالدٕیا
ّٖاسة ّیتاضذ.
ازدیاد :تٜتشیٔ صّآ تشای تنثیش ایٔ ىیا ،ٙتٜاس است ّ .یت٘إیذ تایل چاق٘ی تیض،
قَْٛ ٚای إتٜایی ساق ٚسا ت ٚعً٘  7/5سإتیْتش جذا مٖیذ ،سپس دس پ٘دس ٘ٛسّ٘ٓ سیطٚ
صایی فشٗ تشد ٗ ٙدس ىَذإی تا قغش دٛإ 9 ٚسإتیْتش  ،حاٗی مْپ٘ست ّخص٘ظ تزس ٗ
قَْ ٚتناسیذ .ایٔ ىیا ٙتشای سیط ٚدٛی ت ٚدّای تاالیی ٕیاص داسد  .تٖاتشایٔ تایذ إٓشا دس دّای
 27دسج ٚسإتیيشاد ٕيا ٙداسیذْٛ .چٖیٔ تشای ٕيٜذاسی آب دس تافت تشه ،قَْ ٚسا تا میسٚ
ٗضإیذ  .ساص سیط ٚدٛی ،پالستیل سا تشداسیذ ٗ ىیا ٙدسضشایظ ٕ٘سی
پالستینی ضفاف تپ
ّٖاسة قشاس دٛیذ ،یادتآ تاضذ دس آٓ صّآ ىیا ٙسا تا م٘د ّایغ تغزی ٚمٖیذ ٗقتی قَْ ٚتٚ
إذاص ٙمافی تضسه ٗ سش حاً ضذ ،إٓشات ٚىَذإی تا قغش دٛإٚ

 11تا  13سإتیْتش حاٗی

مْپ٘ست تا پای ٚپیت ّٖتقٌ ْٕائیذ.
عوارض و درمان  :اىش ٘ٛای ّحیظ ىشُ ٗ خطل تاضذ ،ىیا ٙتی حاً ٗ خست ٚتٚ
ٕظش ّیسسذ .تٖاتشایٔ تایذ تا آب سثل ٗ ٍٗشُ غثاس پاضی سا ضشٗع مٖیذ

 .دسص٘ستی مٚ

ّطاٛذ ٙمشدیذ ىیا ٙخ٘د سا إذاخت ،ٚآٓ سا تّ ٚحٌ ىشّتشی ّٖتقٌ مٖیذ ٗ اجاص ٙدٛیذ سغح
خاك ،قثٌ اصآتیاسی ،خطل ض٘د  .صیشا ایٔ ػاسض ٚدس اثش ٘ٛای سشد ٗ ّشع٘ب ایجاد
ّیض٘د .تشىٜای جذیذ دیپالدٕیا دس اثش مْث٘د ػٖاصش غزایی سیض ّی ض٘د ٗ ىیا ٙت ٚىٌ ْٕی
دسٗد .اىش تشىٜا سٕو پشیذ ٙتاضٖذ ،تشای دیپالدٕیا قاتٌ تحٌْ است٘ٛ .ای سشد صّستآ ٗ یا

ىشّای صیاد دس تاتستآ ّیت٘إذ تاػث صسدی بسىٜا ٗ سق٘ط إٜٓا ض٘د  .تطٖيی ّفشط ىیا،ٙ
تشىٜا ٗ ىَٜا سا دس تاتستآ ّی سیضإذ ،تشای سفغ ّطنٌ ىَذإٜا سا  15 ،دقیق ٚدسٗٓ سغٌ پش
آب تيزاسیذ ٗ سپس خاسج ْٕاییذ ٗ سؼی مٖیذ خاك سا ْٛیطّ ٚشع٘ب ٕي ٚداسیذ ٘ٛ .ای
خیَی سشد ٗ یا استفاد ٙاص ّ٘اد تشاق مٖٖذ ٙضیْیایی تاػث سیصش ىَٜا ٗ سیا ٙضذٓ تشىٜا ّی
ض٘د .صخْٜای سفیذ پٖث ٚای دس قاػذ ٗ ٙسغح تشىٜا سا ّس ت٘آ تاٛ ،ش دٗ ٛفت ٚینثاس
سْپاضی مشدٓ ،اص تیٔ تشد.

