گیاه سنگی

مشخصات :اسٓ عّٕی ٌیا ٜسٍٙی ٚ Lithopsاسخا٘ٛادٔ Aizoaceaeٜیثاضذ  .ایٗ جٙس
ٔ ٌٝ٘ٛ 50ختّف اس ٌیاٞاٖ چٙذساٌِٛ ٝضتی ٌّخا٘ ٝای داردٞ ٌٝ٘ٛ .ای ایٗ جٙس وٛچه ٞستٙذ ٚ
ا٘ذاس ٜآٟ٘ا ٔعٕٛال اس  2/5سا٘تی ٔتز تجاٚس ٕ٘ی وٙذ  .ا٘ذاْ وّی ٌیا ٜاس د ٚلسٕت یا دٚجفت تز

ي

ٌٛضتی تطىیُ یافت ٚ ٝدر لسٕت فٛلا٘ی ضیاری تیٗ ایٗ لسٕت دیذٔ ٜی ضٛد و ٝضثی ٝت ٝیه جفت
س ًٙوٙار ٔ ٓٞی تاضذ .تزٌٟا ت ٝیه سال ٝوٛتا ٜدر سیز خان ٔتصُ ٞستٙذ ٞ ٌُ.ای ایٗ جٙس ستارٜ
ای ضىُ تٛد ٚ ٜاس ٔیاٖ ضیار تیٗ د ٚتزي خارج ٔیط٘ٛذ  ٚت ٝرٍٟ٘ای سرد ،یا سفیذ  ٚت ٝلطر  2/5سا٘تی
ٔتز ٔی تاضٙذ  .ایٗ ٌیا ٜدر تاتستاٖ ٔحتاج ٘ٛر سیاد است  ٚدر سٔستاٖ تایذ اس آب دادٖ ت ٝآٖ خٛدداری
ضٛد  ٚدر حزرت حذٚد  10تا  13درج ٝسا٘تی ٌزاد لزار تٍیزد

ٞ ٌُ.ا در اؼّة ٌٞ ٝ٘ٛا

درآخزتاتستاٖ ٔ ٚعٕٛال درتعذ اسظٟز یه رٚس آفتاتی تاس ٔیط٘ٛذ.
مراقبتٌ :یا ٜسٍٙی تٛ٘ ٝر سیاد ٌزٔای فزٚاٖ  ،آتیاری ا٘ذن ،رطٛتت خیّی وٓ  ٚخان لّیایی
احتیاج دارد.
کود :السْ ٘یست ت ٝایٗ ٌیا ٜوٛد تذٞیٓ.
خاک :تزای فزا ٓٞآٚردٖ خان ٔطّٛب ٌیا ٜسٍٙی تایذ ضٗ درضت رٚدخا٘ ،ٝخان تاؼچ ٝؼیز
آٞىی  ٚخان آجز را تا ٔ ٓٞخّٛط وٙیٓ.

ازدیادٌ :یا ٜفٛق ا ِعاد ٜجاِة  ٚوٛچه ِیتٛپس ،اٌز چٌ ٝیاٞی وٙذ رضذ استِٚ ،ی پس اس
رضذ تٕاْ ٌّذاٖ را پز ٔی وٙذ  ٚت٘ ٝظز ٌیاٞی ضّٛغ  ٚا٘ثٔ ٜٛی آیذ  .در اٚخز تٟار یا اٚایُ تاتستاٖ،
ٔجٕٛعٌ ٝیا ٜرا اس ٌّذاٖ تیز ٖٚآٚریذ  ٚت ٝآرأی ٌیاٞاٖ وٛچه را جذا وزد ٜدلت وٙیذ ٍٙٞاْ جذا
وزدٖ آٖٞا ریطٞ ٝا صذٔ٘ ٝثیٙٙذ  ٚت ٝتافت ٌٛضتی ٌیا ٜآسیثی ٚارد ٘طٛد  .سپس ٞز ٌیا ٜرا در ٌّذا٘ی
تا لطز دٞا٘ 6 ٝسا٘تی ٔتز ٚیا چٙذ ٌیاٞچ ٝرا تا  ٓٞدر ٌّذاٖ تا لطز دٞا٘ 9 ٝسا٘تی ٔتز حاٚی وٕپٛست
ٔخصٛظ ٌیاٞاٖ وٛضتی  ٚواوتٛس تىاریذ ٔ ٚمذار وٕی ٔاس ٝیا سٍٙزیش ٜرا رٚی سطح يِذاٖ جٟت
سیثایی ظاٞزی تزیشد .در آتیاری تسیار دلت وٙیذ  ٚوٕی خان را ٔزطٛب وٙیذ تا ٌیاٞاٖ ت ٝتٟٙایی
ریط ٝداد ٚ ٜرضذ وٙٙذ ٌ .یاٞاٖ رادردٔای حذٚد  18-20درج ٝسا٘تیٍزاد در ضزایط ٘ٛر ٔٙاسة  ٚوافی
ٍ٘ا ٜداریذ  ٚاجاس ٜدٞیذ تا چٙذ ساعتی اس رٚس را درتاتص ٘ٛر خٛرضیذ لزا ر تٍیز٘ذ ٌ ٚز٘ ٝتافت ٌیاٜ
سٍٙی را اس طزیك واضت تذر اس اٚاسط تا اٚاخز تٟار در دٔای  20-21درج ٝسا٘تٍزاد ٘یش ٔیتٛا٘یذ تىثیز
وٙیذ .سٔا٘ی وٟ٘ ٝاِٟای تذری ت ٝا٘ذاس ٜوافی تشري ضذ٘ذ آٟ٘ا را تیزٖ آٚریذ  ٚدر ٌّذاٖ وٛچه یا
ی  ٚواوتٛس تىاریذ ،اِثت ٝتا ایٗ رٚش
ظزف ٔسطح ٔٙاسة حاٚی وٕپٛست ٔخصٛظ ٌیاٞاٖ ٌٛضت
ساِٟا ط َٛخٛاٞذ وطیذ تا ٌیاٞی تاِػ  ٚوأُ تذست آٚریذ.

