گلو كسینیا

مشخصات :اسِ ػَْی ایٔ ىیا ،Gloxinia speciosa ٙاس خإ٘ادّ Gesneriaceae ٙیثاضذ.
ایٔ خٖس دارای  20ىّٕ٘ ٚختَف اسىیاٛآ ػَفی تا ریطٛ ٚای غذ ٙای است  .ىّٕ٘٘ ٚرد ٕظز م ٚتیطتز تٚ
ػٖ٘آ ىیا ٙىٌ در آپارتْإی استفادّ ٙی ض٘د ،تّ٘ی تزسیٌ است ٗ ارتفاع آٓ ت 20 ٚتا  25سإتیْتز ٗ ىستزش
آٓ ت 30 ٚسإتیْتز ّی رسذ .ىیا ٙىَ٘مسیٖیا تقزیثا تذٗٓ ساق ٚتا تزىٜای ّستطیَی تخِ ّزغی ،ت ٚرٕو سثش
تیز ٗ ٙآتذار ٗ ّخَْیّ ،یثاضذ  .ىَٜای ایٔ ىیا ٙتٖفص یا ارغ٘إی ت٘د ٗ ٙاس اٗاسط تٜار تا اٗاخز تاتستآ ظاٛز
ّی ضٕ٘ذ.
مراقبت :ىَ٘مسیٖیا تٕ٘ ٚر ّت٘سط ،ىزّای سیاد ،آتیاری فزاٗآ ،رط٘تت ّحیطی  50تا  90درصذ ٗ
خاك مْی اسیذی احتیاج دارد.
كود :م٘د ّ٘رد ٕیاس ایٔ ىیا ٙرا ّی ت٘آ تّ ٚیشآ  3ىزُ در ٍیتز ٛ ،ز ٛفت ٚینثار ،اس اٗائٌ تٜار تا
سّآ ىٌ دٛیّ ،صزف مزد.
خاکّ :خَ٘طی اس خاك تزه ٗ ّاس ٚتٕ ٚسثت ّساٗی ،خاك ّطَ٘ب ىَ٘مسیٖیا است.
ازدیادٗ :قتی ایٔ ىیا ٙىٌ داد ،تایذ ت ٚتذریح آب دادٓ را مِ مٖیِ ت ٚط٘ری مٖٛ ٚياُ سرد ضذٓ
تزىٜا آتیاری ماّال قطغ ضذ ٙتاضذ  .إٓيا ٙغذٛ ٙا را اس خاك درآٗرد ٗ ٙدرّحَی خطل ٗ سزد ٕي ٚداری
مٖیذ .ىَ٘مسٖیا اس طزیق قَْ ٚتزىی ،تقسیِ ت٘ت ٗ ٚما ضت تذر تنثیز ّی ض٘د  .رٗش ماضت تذر ،تٜتزیٔ

رٗش ّیتاضذ .در رٗش قَْ ٚىیزی تزه دار اٗایٌ تاتستآ  ،تزىٜا را تا دقت اسىیا ٙخذا مٖیذ

 .دّثزىٜا

راتاحفظ  4تا  5سإتیْتز اس طً٘ آٓ  ،م٘تا ٙمزد ٗ ٙدر پ٘در ٘ٛرّ٘ٓ ریط ٚسایی فزٗ تثزیذ  .سپس در ىَذإی
تاقطز دٛإ 9 ٚسإتیْتز حاٗی مْپ٘ست ىَذإی تا پای ٚپیت تناریذ  .رٗی قَْٛ ٚا راتا میس ٚپالستینی ضفاف
تپ٘ضإیذ ٗ إٜٓا را دردّای  20درخ ٚسإتیيزاد ٗ ٕ٘رّٖاسة ٕيا ٙداریذ  4تا ٛ 6فت ٚتؼذ ریط ٚدٛی إداُ ّی
ض٘دْٛ .چٖیٔ ّی ت٘إیذ تزه را رٗی تافت ٕزُ ٗ صاف تزه تزىزدإیذ سپس تزضٜای

تْیشی ّیآ

رىثزىٜای اصَی ایداد مٖیذ سپس تزه را ت ٚحاٍت طثیؼی تزىزدإیذ رٗی سطح خاك درسیٖی تذر تخ٘اتإیذ
ٗ خاك را ّزط٘ب مٖیذ .رٗی سیٖی را تا میس ٚپالستینی ضفاف تپ٘ضإیذ 4 .تا ٛ 6فت ٚطً٘ ّی مطذ تا
ریط ٚدٛی ص٘رت تيیزد ٗإٓياّ ٙیت٘إیذ ىیاٛچ ٚرا ّٖتقٌ مٖیذ  .تزای ماضت تذر ٕی ،در اٗاسط تٜار ،تذرٛا
را ت ٚط٘ر پزامٖذ ٙدر سیٖی تذر حاٗی مْپ٘ست تذر ٗ قَْ ٚتناریذ  .سپس تا پ٘ضص پالستینی یا ضیط ٚای
آٓ ار تپ٘ضإیذ ٗ در دّای  21درخ ٚسإتیيزاد ٕياٛذاری مٖیذ  .پس اس  4تا  6ىیاٛچ ٚرضذ ّینٖٖذ ٗ .تشره
ّیطٕ٘ذ سپس ٛزخ٘إ ٚرا در ىٌدإی تا قطز دٛإ 6 ٚتا  9سإتیْتز ،حاٗی مْپ٘ست ىَذإی تا پای ٚپیت،
تناریذ دقت مٖیذ م ٚخاك ْٛیطّ ٚزط٘ب تاضذ ٗ ٕ٘ر مافی ت ٚىیا ٙتزسذ.

