گاردنیا

مشخصات  :اسِ عَْی ىیاٙ

 ، Gardenia Jasminoidesاص خإ٘ادٙ

ّ Rubiaceaeیثاضذ ایٔ رٖس اص  25ىّْٕ٘ ٚختَف ،اصىیاٛآ ْٛیط ٚسثض دسختچ ٚای
ٗ یا دسخت م٘چل ،تطنیٌ ضذ ٙاست ّ .عْ٘ال استفاع ٗىستشش ىّٕ٘ ٚزم٘س ت60 ٚتا 120
سإتی ّتش ّی سسذ .تّ٘ی چیٔ ّی تاضذ ٗ تشىٜای سثض تیش ، ٙتشاق ٗ ٕیض ٙای داسد  .ىٌ ٛای
َآٓ ّٖفشد ،سفیذ ٗ ّعغش است ٗ اص اٗاخش تٜاس تا اٗاخش خشداد ظاٛش ّی ىشدد .ىاسدٕیا سا ّی
ت٘آ ،دس تاتستآ  ،خاسد اص ىَخإ ٚیا آپاستْآ ٗ دس فضای تاص قشاس داد .ایٔ ىیا ٙاحتیاد تٚ
یل دٗس ٙخ٘اب صّستإی داسد ٗ تایذ دس ایٔ ُدت دسر ٚحشاست  12دسر ٚسإتیيشاد تاضذ.
مراقبت :ىاسدٕیا تٕ٘ ٚس صیاد ،حشاست تاال ،آتیاسی ّعٍْ٘ی ،سع٘تت ٘ٛای  50تا 70
دسصذ ٗ خاك اسیذی احتیاد داسد.
کود :م٘د ّ٘سد ٕیاص ایٔ ىیا ٙسا ّی ت٘آ تّ ٚیضآ  2ىشُ دس ٍیتش ٛ ،ش ٛفت ٚینثاس ،اص
اسفٖذ تا آتآ ّ٘سد استفاد ٙقشاس داد.
خاکّ :خَ٘عی اص خاك رٖيَی ّ ،اس ٗ ٚم٘د حی٘إی تشای سضذ ىاسدٕیا ّغَ٘ب
است ایٔ خاك تایذ فاقذ ّ٘اد آٛنی تاضذ.

ازدیاد :اص اٗاسظ تا اٗاخش تٜاسّ ،ی ت٘آ ىاسدٕیا سا تنخیش مشد  .تشای ایٔ ّٖظ٘س،
قَْٛ ٚای إتٜایی ساق ٚسا م ٚعً٘  8تا  10سإتیْتش ،تا قیچی تاغثآی رذا مٖیذ ٗ دس پ٘دس
٘ٛسّ٘ٓ سیط ٚصایی فشٗ تثشیذ  .سپس ٛش یل سا دس ىَذإی تا قغش دٛإ 9 ٚسإتیْتش حاٗی
مْپ٘ست تا پای ٚپیت ،قشاس دٛیذ  .إٜٓا سا تا میس ٚپالستینی ضفاف تپ٘ضإیذ ٗ دّا سا حذٗد
 18تا  20دسر ٚسإتیيشاد ٕي ٚداسیذ ٗ دقت مٖیذ م ٚخاك ت ٚإذاص ٙمافی ّشع٘ب تاضذ .پس
اص دٗ ّا ٙسیط ٚدٛی إزاُ خ٘اٛذ ضذ ،تعذ اص آٓ ،ىیا ٙسا ی ٚىَذآ تا قغش دٛإ 11 ٚتا 13
سإتی ّتش ،حاٗی مْپ٘ست ىَذإی تا پای ٚپیتّٖ ،اسة ىیاٛإی م ٚت PH ٚپاییٔ احتیاد
داسٕذ ،تناسیذ.
عوارض و درمان :دس ص٘ستی م ٚىیا ٙپژّشد ٙضذ ٗ ٙغٖچٛ ٚا سیضش ْٕایٖذ ،تایذ
ىَذآ سا تّ ٚحٌ ىشّتشی تثشیذ ٗ اراص ٙدٛیذ سغح خاك قثٌ اص آتیاسی خطل ض٘د ،صیشا
ایٔ عاسض ٚدس احش ٘ٛای سشد ٗ ّشع٘ب حادث ّی ض٘د اىش ّطاٛذ ٙمشدیذ تشه مِ سٕو
ضذ ٙإذ ٗ ٍن ٚای دیسل ّإٖذی سٗی إٜٓا ت ٚچطِ ّی خ٘سد ،تشىٜای ىاسدٕیا سا تا سِ
حطش ٙمص ٕف٘ری سْپاضی مشد ٗ ٙپس اص  48ساعت دیسنٜا سا تا پاسچٕ ٚشُ پاك مٖیذ

.

تشىٜای ىاسدٕیا دساحشاّالح ٗر٘د دسآب یا خاك ٗ یا مْث٘د آ ،ٔٛصسد ّیطٕ٘ذ فقظ سىثشىٜا
سثض تاقی ّی ّإٖذ  .صخْٜای پٖث ٚای سفیذ ،سٗی تشىٜا ٗ دس قاعذ ٙإٜٓا ٕیض ٕتیز ٚفعاٍیت
س حطش ٙمص ٕف٘ریٛ ،ش دٗ ٛفت ٚینثاس ،ىیا ٙسا سْپاضی مٖیذ
حطش ٙای آفت است .تا ُ
تطٖيی ّفشط دس تاتستآ تاعج سیضش تشىٜا ّی ض٘د .سعی مٖیذ سغح خاك سا ْٛیطٚ
ّشع٘ب ٕي ٚداسیذ .سع٘تت تاالی ّحیظ ّی ت٘إذ ىَٜا سا صسد مٖذ .اىش رشیآ ّالیِ ٘ٛا سا
تشقشاس مٖیذ ّطنٌ تش عشف ّی ض٘د  .ىیا ٙساٍِ دس ا حش اّالح ّ٘ر٘د دس آب ٗ یا عذُ
سع٘تت مافی ،غٖچٛ ٚایص سا اص دست ّی دٛذْٛ ،چٖیٔ دس احش غثاس پاضی سٗی ىَٜا ،إٜٓا

.

سٕو خ٘د سا اص دست ّی دٖٛذ  .اىش ِٛدیذیذ تشىٜای رذیذ سیض ٛستٖذ  ،ىیا ٙاص مْث٘د
عٖاصش غزایی سٕذ ّی تشدٛ .ش دٗ ٛفت ٚینثاس آٓ سا تغزیّ ٚصٖ٘عی مٖیذ.

