بلوط ابریشمی یا گریویال

مشخصات :اسٓ عّٕی تّٛط اتزیطٕی

 ، Grevillea robustaاس خا٘ٛدٜ

ٔ proteaecaeی تاضذ robusta ٌٝ٘ٛ .تٔٛی استزاِیا تٛد ٚ ٜارتفاع آٖ در ٌّذاٖ
ٔعٕٛال ٔ 2تز ٌ ٚستزش آٖ  40سا٘تی ٔتز است  .تزي ٞای تّٛط اتزیطٕی سثش تیز ٚ ٜپز
ٔا٘ٙذ ٞستٙذ  ٚتٚ ٝسیّ ٝتارٞای اتزیطٕی پٛضیذ ٜضذ ٜا٘ذ ٍٙٞ ٚاْ جٛا٘ی ،رً٘ آٟ٘ا تز٘شی
وٕزً٘ است .ایٗ ٌیا ٜرا درتاتستاٖ ٔی تٛاٖ خارج اس آپارتٕاٖ درجای خٙىی ٍ٘ ٝداری
وزد  ٚدر سٔستاٖ تایذ آٖ را درحذٚد  5درج ٝسا٘تی ٌزاد ٍٟ٘ذاری وزد.
مراقبت :تّٛط اتزیطٕی تٛ٘ ٝر ٔتٛسط ،دٔای پاییٗ ،خان ٕٞیط ٝخیس ،رطٛتت
 50تا  70درصذ  ٚخان لّیایی احتیاج دارد.

کود :وٛد ٔٛرد٘یاس ایٗ ٌیا ٜرا ٔیتٛاٖ تٔ ٝیشاٖ ٌ 4زْ در ِیتز ٞز دٞ ٚفت ٝیىثار ،اس
فزٚردیٗ تا ضٟزیٛر ٔأ ،ٜصزف ٕ٘ٛد.
خاکٔ :خّٛطی اس خان تاغچ ٝتا وٕی خاوثزي تزای پزٚرش ایٗ ٌیاٙٔ ٜاسة
است.
ازدیاد :تزای تىثیز ٌزیٛیال ،تٟتز است ،در اٚایُ تاتستاٖ ،لّٕٞ ٝای سال ٝای را تٝ
ط 5 َٛتا  8سا٘تی ٔتز اس ضاخٞ ٝای جا٘ثی ،جذا وٙیذ  ٚدر ٌّذاٟ٘ای حاٚی وٕپٛست تذر
 ٚلّٕ ، ٝلزار دٞیذ ٚ .حزارت ٔحیط را 15تا  18درج ٝسا٘تی ٌزاد ٍ٘ا ٜداریذ  .ایٗ ٌ ٝ٘ٛراتٝ
ٚسیّ ٝتذر ٘یش تىثیز ٔی وٙٙذ  .تذر را ٔی تٛا٘یذ در اٚایُ تٟار در درج ٝحزارت

 13تا 16

درج ٝسا٘تیٍزاد در ظزٚف وٓ عٕك ،تىاریذ  ٚسطح ظزف را تا ضیط ٝتپٛضا٘یذ  ٚخان را
ٔزطٛب ٍ٘ ٝداریذ تعذ اس رضذ ٘طاءٞا آٟ٘ا را در ٌّذاٖ ٔحتٛی وٕپٛست ٌّذا٘ی لزار دٞیذ.
عوارض و درمان :اٌز تزٌٟای تّٛط اتزیطٕی در طٛتُ ٔذت رضذ ت ٝسفیذن آرد
ٔا٘ٙذی آغطت ٝضذ ،در صٛرتی و ٝتزٌٟا سرد ضذ ٚ ٜسطح سیزیٗ آٟ٘ا ت ٝتارٞای عٙىثٛتی
آغطت ٝضذ٘ذ ،تا یه سٓ و ٝٙوص ٞز دٞ ٚفت ٝیىثار سٕپاضی وٙیذ ٛٞ .ای خطه  ٚلطٍٙی
اعث سمٛط آٟ٘ا ضٛد  .تزٌٟای ٌیا ٜتّٛط
ٔفزط ٌیأ ٜی تٛا٘ذ تزٌٟا را ل ٜٟٛای وزد ٚ ٜب
اتزیطٕی در سٔستاٖ در اثز ٛٞای خیّی سزد ٔی افتٙذ ٔ .ی تٛا٘یذ ٌّذاٖ راتٔ ٝحُ ٌزٔتزی
ٔٙتمُ وٙیذٕٔ .ىٗ است ٔطاٞذ ٜوٙیذ و ٝرضذ ٌیا ٜوٙذ ضذ ٚ ٜسالٞ ٝا طٛیُ ٔی ض٘ٛذ
ریطٞ ٝا را تاسدیذ وٙیذ ،ضایذ احتیاج ت ٝتعٛیض ٌّذاٖ  ٚیا تغذیٔ ٝصٛٙعی داضت ٝتاضیذ
ٛٞای ٌزْ ٔحیط  ٚاوسیژٖ وٓ تزٌٟا را چزٚن دار  ٚخطه ٔی وٙذ ٕٞچٙیٗ ٘ٛر وٓ وٓ

.

ٔحیط تزٌٟا را سثش وٕزً٘  ٚتیحاَ ٔی ٕ٘ایذِ .ىٞ ٝاتی سٛخت ٝرٚی تزٌٟا ٘اضی اسٔٛاد
تزاق وٙٙذ ٜضیٕیایی است.

