شمشاد رسمی

مشخصات  :اسن علوی ایي گیبُ

 ، Euonymus japonicusاس خبًَادُ

 celastraceaeهیجبشذ.ایي جٌس شبهل  176گًَِ هختلف اس گیبّبى خشاى كٌٌذُ
ٍّویشِ سجش ،درخت ٍ درختچِ است گًَِ هَرد ًظز ،ثَهی صاپي ثَدُ ٍ ارتفبع آى در
طجیعت ثِ  4هتز ّن هیزسذ .ثزگْبی آى ثزاق چزمی ٍ سجش تیزُ ثَدُ ٍ ثِ شكل ٍار تخن
هزغی ثب دًذاًِ ّبی كَتبُ در لجِ هی ثبشذ  .گل آسیي گزسى آى ثِ طَل  5سبًتی هتز ٍ گلْبی
آى سجش هبیل ثِ سفیذ است ٍ در ٍسط ثْبر ظبّز هی شَد شوشبد رسوی هیَُ ّبی طَرتی
ًٍبرًجی دارد .هْوتزیي هسئلِ در هَرد ایي ًَع شوشبدً ،گبُ داری آى خبرج اس آپبرتوبى در
فظل تبثستبى ٍ دادى كَد كبفی در سهستبى ًٍگِ داری داخل آپبرتوبى در هحل خٌك هی
ثبشذ.
مراقبت :شوشبد رسوی ثِ ًَر هتَسط تب سیبدَّ ،ای خٌك ،آثیبری هعوَلی،
رطَثت50تب  70درطذ ٍخبك للیبیی احتیبج درد.
کود :هیتَاى ثِ هیشاى  5گزم در لیتزّ ،ز د ٍ ّفتِ یكجبر ،اس اردیجْشت تب شْزیَر ثِ
ایي گیبُ كَد داد.

خاک :خبك ثبغچِ ثب كوی هبسِ ثزای رشذ ٍ ًوًَِ شوشبد رسوی هطلَة هیجبشذ.
ازدیاد :ثزای تكثیز شوشبدرسوی ،اس اٍاسط ثْبرتب اٍایل تبثستبى ،للوِ ّبی اًتْبیی
سبلِ را ُةاًذاسُ 7/5سبًتیوتز  ،ثب یك چبلَی تیش ،جذا كٌیذ.اًتْبی آًْبرا در پَدر َّرهَى
ریشِ سایی فزٍثجزیذ ٍدر گلذاًی ثبلطز دّبًِ 14سبًتیوتز ،حبٍی كوپَست هخظَص ثذر
ٍللوِ ثكبریذ ٍثب كیسِ پالستیكی شفبف رٍی للوِ را ثپَشبًیذ  ٍ.للوِ ّب را تب سهبى ریشِ
دّی یعٌی  22هبُ سبىتیگزاد ًٍَر هٌبست ًگبُ داریذ .سپس آًْبر ا ثِ تٌْبیی در گلذاًی ثب
لطز دّبًِ  9سبًتیوتز حبٍی كوپَست گلذاًی ،ثكبریذ  .در فزهْبی اثلك گیبُ ،ثسیبر اّویت
دارد كِ د اری للوِ گیزی ،اس شبخِ ّبیی كِ ثزگْبیشبى فزم اثلك خَد را اس دست دادُ اًذ،
جْت اسدیبد ،استفبدُ ًشَد  .حتی سهبًی كِ گیبُ رشذ كبفی كزدُ ،ضزٍری است سبلِ ّبیی
را كِ رًگ ثزگْبیشبى سجش خبلض هی شَد ،ثِ هحض ظَْر حذف ًوبییذ.

