اگساكوم

مشخصات  :اسٓ عّٕی ایٗ ٌیاٜ

 ، Exacum affineاس خا٘ٛادٜ

ٔ Gentianaceaeی تاشذ .ایٗ جٙس دارای ٔ ٌٝ٘ٛ 40ختّف اس ٌیاٞاٖ ٕٞیش ٝسثش یه
ساِ ، ٝد ٚساِ ، ٝچٙذ ساِ ٚ ٝدرختچ ٝای است .فمط ٌ affine ٝ٘ٛت ٝعٛٙاٖ یه ٌیا ٜتشئیٙی
ٌّخا٘ ٝای یا آپارتٕا٘ی وشت ٔی شٛد ٜ ٚبٔذت یه یا د ٚساَ عٕز ٔی وٙذ  ٚت ٝاشتثاٜ
تٙفش ٝایزا٘ی ٘ ٓٞأیذٔ ٜی شٛد  .ارتفاع ایٗ ٌیا ٜتٝ

 20سا٘تیٕتز ٌ ٚستزش آٖ تٝ
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سا٘تیٕتز ٔی رسذ  .اٌشٚاوٌ ،ْٛیأ ٜتزاوٓ  ٚتٛت ٝای است و ٝتٔٛی جشایز سٔٛاتزا ٔی تاشذ
 ٚتزٌٟای تزاق ،تخٓ ٔزغی  ٚسثش رٚشٗ دارد ٌّٟ .ای ٘عّثهی ٔا٘ٙذ آٖ ارغٛا٘ی ٔایُ تٝ
صٛرتی ٔ ٚیا٘ ٝآٖ سرد رً٘ است  .ایٗ ٌّٟا ٔعطز ٞستٙذ  ٚاس اٚاسط تا اٚاخز تاتستاٖ ظاٞز
ٔی ش٘ٛذ.
مراقبت :اٌشاو ْٛتٛ٘ ٝر ٔتٛسط ٌ ،زٔای ٔعِٕٛی ،خان ٕٞیش ٝخیس ،رطٛتت 50
تا  70درصذ ٚخان وٕی اسیذی احتیاج دارد.

كود :وٛد ٔٛرد ٘یاس ایٗ ٌیا ٜرا ٔیتٛاٖ تٔ ٝیشاٖ ٌ 2زْ در ِیتزٞ ،ز ٞفت ٝیىثار ،اس
فزٚردیٗ تا شٟزیٛرٔ ،صزف وزد.
خاک :خان ٛٔٛٞسی تزای رشذ اٌشاوٙٔ ْٛاسة است.
ازدیاد :اٌشاو ْٛرا ٔیتٛاٖ اس طزیك وشت تذر ،در اٚاخز سٔستاٖ تا اٚاسط تٟار تىثیز
ٕ٘ٛدٌ .یا ٜتىثیز شذ ٜدر ایٗ سٔاٖ ،در اٚا یُ تا اٚاسط پاییش ٕٞاٖ ساَ تا آخز تٟار ساَ تعذ
ٌُ خٛاٞذ داد  .تذرٞا را تیذ ت ٝصٛرت تٙه ،در سیٙی تذر ،یا ٌّذا٘ی تا لطز دٞا٘ٝ
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سا٘تیٕتز ،حاٚی وٕپٛست ٔخصٛص تذر  ٚلّٕ ،ٝتىاریذ  ٚدر دٔای  21درج ٝسا٘تیٍزاد
ٍ٘ٚاٞذاری وٙیذ .سٔا٘یى٘ ٝشاء ٞا تشري شذ٘ذ ،خان را ٔزطٛب وزد ٚ ٜتا دلت آٟ٘ا را در
آٚریذ ٞ ٚز یه را در ٌّذاٟ٘ایی تا لطز دٞا٘ 9 ٝسا٘تیٕتز ،حاٚی وٕپٛست ٌّذا٘ی تا پایٝ
پیت تىاریذ٘ .شاء ٞا را در ٔزاحُ تِٛی ٝرشذ تسیار حساس تٛد ٚ ٜدر اثز رطٛتت سیاد تٝ
راحتی پٛسیذٔ ٜی ش٘ٛذ .تٙاتزایٗ اس آتیاری سیاد خٛدداری وٙیذ.

