پپرومیا

مشخصات  :اسن علوی ایي گیاُ

 ، Peperomia coperataاص خاًَادُ

 Piperaceaeهی تاضذ .ایي جٌس داسای تیص اص  1000گًَِ هختلف اص گیاّاى ّویطِ
سثض تاالسًٍذُ است كِ اغلة آًْا تشگْای صیثایی داسًذ  .گل ّای پپشٍهیا ٍتِ سًگ سفیذ یا
صسد است كِ سٍی سٌثل كَتاّی ،هاًٌذ دم هَش ظاّش هی ضَد  .گًَِ هزكَس تَهی ًَاحی
استَایی اهشیكا تَدُ ٍ استفاع آى تِ حذٍد  8تا  25ساًتی هتش ٍ گستشش آى تِ

 12تا 15

ساًتی هتش هی سسذ  .تشگ ّای آى تسیاس صیاد ٍ قلثی ضكل هی تاضٌذ كِ اص قسوت هشكضی
گیاُ خاسج هی ضًَذ  .تشگْای پپشٍهیا صَستی كوشًگ هی تاضذ .گلْا تِ سًگ سفیذ ٍ تِ
ضكل گآلریي سٌثلِ هاًٌذ ٍتِ طَل  12تا 15ساًتی هتش ّستٌذ ٍ اص اٍایل تْاس تا اٍاخش پاییض
تِ چطن هی خَسًذ.
مراقبت :ایي گیاُ تِ ًَس هتَسط ،حشاست صیاد ،خاك ّویطِ خیس ،سطَتت 50تا
 90دسصذ ٍ خاك قلیایی احتیاج داسد.
کود :كَد هَسد ًیاص ایي گیاُ س ا هیتَاى تِ هیضاى  2گشم دس لیتشّ ،ش دٍ ّفتِ یكثاس
اص فشٍسدیي تا هْش هاُ ،هَسد استفادُ قشاس داد.
خاک :خاك هٌاسة ٍ هطلَب صًذگی پپشٍهیا ،هخلَطی اص خاك تاغچِ ،خاك تشگ
ٍ هاسِ هی تاضذ.

ازدیاد :تشای تكثیش ایي گیاُ هخصَصا ًَع كَچك آى  ،تْتش است تشگِ
دهثشگ ،اص اٍاسط تْاس تا اٍاسط تاتستاى جذا كٌیذ ٍ دهثشگ ساتا حفظ حذٍد

ا سا تا
2/5تا 3

ساًتیوتش اص طَل آى تا یك چاقَی تیض تثشیذ .سپس تشگْا سا دس یك ظشف هسطح حاٍی
كوپَست تزس ٍ قلوِ فشٍ كٌیذٍ تعذ اص آى یك آتیاسی سثك اًجام دّیذ  .پٌْك تشگ تایذ تا
اضذ اها تِ صیش خاك فشٍ ًشٍد  .قلوِ ّا ی تشگی پپشٍهیا سا دس دهای 20
خاك تواس داضتِ ب
دسجِ ساًتیگشاد ٍ دس ًَس هٌاسة ًگاُ داسیذ  .تشگْای پژهشدُ ٍ فاسذ ،تایذ تالفاصلِ خاسج
ضًَذ .سیطِ دّی تا دٍ هاُ طَل خَاّذ كطیذ ٍ گیاُ جذیذ دس هحل اتصل تشگ تِ دهثشگ
تِ ٍجَد هی آیذ  .صهاًی كِ گیاُ تِ اًذاصُ  3تا  5ساًتیوتش سضذ كشد آى سا تیشٍى آٍسدُ ٍ
دسگلذاًی تا قطش دّاًِ  9ساًتیوتش حاٍی كوپَست گلذاًی تا پایِ پیت تكاسیذ.

