گآلویس

مشخصات  :اسِ عَْی ایٔ ىیاٙ

 ، Fuchsia speciesاس خإ٘ادٙ

ّ onagraceaeی تاشذ .ایٔ جٖس دارای  200ىّٕ٘ ٚختَف اس ىیاٛآ خشآ مٖٖذ،ٙ
درخت ٗ درختچ ٚای است .اغَة آٓ ٛا تّ٘ی آّزینای ّزمشی ،جٖ٘تی ٕٗی٘سالٕذ ّی
تاشٖذ .ىٌ ٛای ایٔ ىیا ٙاس یل إذاُ ٍٍّ٘ ٚإٖذ م ٚد ر إتٜا ت ٚچٜار ماسثزه ّجشا ٗ  4ىٌ
تزه رٗی  ِٛقزار ىزفت ٚسٕيٍّ٘ ٚإٖذ ختِ ّی شٕ٘ذ ،تشنیٌ شذ ٙاست  .ىٌ ٛا اغَة تٚ
رٕو قزّش ،ارغ٘إی ٗ ص٘رتی ٛستٖذ  .تزه ٛای آٗیش تخِ ّزغی ٗ یا قَثی شنٌ تا ٍثٚ
دٕذإ ٚدار ٗ ت ٚرٕو سثش رٗشٔ دارد ٗ ىَٜای آٓ اس اٗاخز تٜار تا اٗاسط پاییش ظاٛز ّی
شٕ٘ذ ،تشنیٌ شذ ٙاست  .ىٌ ٛا اغَة ت ٚرٕو سثش رٗشٔ دارد ٗ ىَٜای آٓ اس اٗاخز تٜار
تا اٗاسط پاییش ظاٛز ّی شٕ٘ذ.
مراقبت :ىٌ آٗیش تٕ٘ ٚر ّعٍْ٘ی ،حزارت ّت٘سط ،آتیاری ّعٍْ٘ی تا فزاٗآ،
رط٘تت ٘ٛای 50تا  70درصذ ٗ خاك قَیایی ٕیاس دارد.

کود :م٘د ّ٘رد ٕیاس ایٔ ىیا ٙرا ّی ت٘آ  3ىزُ درٍیتزٛ ،ز ٛفت ٚینثار اسفزٗردیٔ
تا ّٜز ّاّ ،ٙصزف ْٕ٘د.
خاکّ :خَ٘ط س ٚقسْت خاك جٖيَی ،یل قسْت م٘د ماّال تجشی ٚشذ ٗ ٙیل
قسْت ّاس ٚتزای رشذ ىیا ٙىٌ آٗیش ّطَ٘ب تٕ ٚظز ّی رسذ.
ازدیاد :ایٔ ىیا ٙرا ّی ات٘آ اس اٗاسط تا اٗاخز تٜار ٗ یا اٗایٌ پاییش  ٙاس طزیق قَْٚ
ٛای إتٜایی ساق ٚت ٚطً٘  8تا  10سإتیْتز تنثیز مزد .قَْٛٚا را تا یل چاق٘ی تیش جذا مٖیذ
ٗ اس شنستٔ ٗیا فشزد ٙشذٓ ساق ٚشاداب ٗ ى٘شتی ىیا ٙپزٛیش ْٕائیذ  .تزای قَْ ٚسدٓ،
شاخٛ ٚایی را إتخاب مٖیذ مٕ ٚشإٛ ٚای ىٌ دٛی در إٜٓا ٗج٘د ٕذارد ٗ یا ىَٜا را جذا
مٖیذ .سپس إٜٓا را در پ٘در ٘ٛرّ٘ٓ ریش ٚسایی فزٗ تزدٛ ٗ ٙز یل را در ىَذإی تا قطز
دٛإ 6 ٚسإتیْتز  ،حاٗی مْپ٘ست تذر ٗ قَْ ٚقزار دٛیذ ٗ تامیس ٚپالستینی شفاف،
تپ٘شإیذ .تعذ اس ریش ٚدٛی ٗ شزٗع رشذ جذیذٛ ،ز یل را ت ٚىَذإی تا قطز دٛإ 11 ٚتا
 13سإتیْتز ،حاٗی مْپ٘ست ىَذإی تاپای ٚپیتّٖ ،تقٌ مٖیذ  .دّای ّحیط تنثیز را ٕیش 15 ،
تا  18درج ٚسإتیيزاد ٕيا ٙداریذ  .ایٔ ىیا ٙرا ّی ت٘آ اس طزیق ریش ٚدٛی در آب ٕیش تنثیز
مزد ٗ در سّإی م ٚتَٖذی ریشٛ ٚا ت 5 ٚسإتیْتز رسیذ ،قَْٛ ٚا را در ىَذآ ماشت.

