آزاله یا خرزهره هنذی

مشخصات :اسِ عَْی خشصٛشٖٛ ٙذی  ، Rhododendron simsiiاص خإ٘ادٙ
ّ Ericaceaeی تاضذ .ىٕ٘ simsii ٚتّ٘ی چیٔ است ٗ استفاع ٗ ىستشش آٓ ت ٚحذٗد
ّ 1/5تش ّی سسذ .تشىچٛ ٚای ایٔ ىٕ٘ ٚسثض تیشٕ ،ٙیض ٙای یا ٗ تخِ ّشغی تاسیل ّی تاضذ .
ىٌ ٛای آصاٍّ ٚعْ٘ال اٗاسط تٜاس تاص ّی ضٕ٘ذ ٗ ت ٚضنٌ قیفی ،ت ٚقطش  5تا  8سإتی ّتش ٗ
ت ٚطً٘  3سإتی ّتش ٛستٖذ .ىٌ ٛا ت ٚص٘ست خ٘ض ٚای اص  2تا  5ىٌ دس إتٜای ضاخٚ
ظاٛش ّی ضٕ٘ذ.
مراقبت :ایٔ ىیا ٙتٕ٘ ٚس ّت٘سط ،حشاست ّعٍْ٘ی ،آتیاسی ّت٘سط تا صیاد ،سط٘تت
 70تا  90دسصذ ٗ خاك اسیذی احتیاج داسد.
کود :م٘د ّ٘سد ٕیاص خشصٛشٖٛ ٙذی سا ّی ت٘آ تّ ٚیضآ  3ىشُ دسٍیتشٛ ،ش ٛفتٚ
ینثاس ،اصفشٗسدیٔ تا ضٜشی٘س ّ ،صشف ْٕ٘د.
خاکّ :خَ٘طی اص پیت ّاس ،خاك تشه حاصَ ٚاصتشىٜای ماج ٗ م٘د داّی تشای
پشٗسش ایٔ ىیاّٖ ٙاسة ٗ ّطَ٘ب است.

ازدیاد :اص اٗایٌ پاییض م ٚدٗس ٙاستشاحت ضشٗع ّی ض٘د ٗ ج٘إٛ ٚا تٗ ٚج٘د ّی
آیٖذّ .یضآ آب سا تایذ ّتعادً مشد ٗم٘د دٛی سا قطع ْٕ٘د ٗ دسج ٚحشاست ّحیط دس حذٗد
 10دسجٕ ٚيا ٙداضت .ایٔ ماس تایذ تا آغاص ىَذٛی یعٖی اٗایٌ تٜاس اداّ ٚپیذا مٖذ .تشای تنثیش
آصاٍّ ٚی ت٘إیذ اص اٗاخش تٜاس تا اٗاسط تا تستآ ،تٗ ٚسیَ ٚیل چاق٘ی تیض ،اص ساقٛ ٚای ٕیْٚ
خطثی ،قَْٛ ٚای ساق ٚای تا إتٜایی تٜی ٚمٖیذ ٗ دس مْپ٘ست ّخص٘ظ تزس ٗ قَْٚ
تناسیذ .خاك ىَذآ سا مْی ّشط٘ب مٖیذ ٗ تشای ایٖن ٚقَْ ٚضْا آب تافتٜای خ٘د سا
اصدست ٕذٛذ ،سٗی آٓ سا تا میس ٚپالستینی ضفاف تپ٘ضإیذ .ىَذإٜا سادس حشاست  16دسجٚ
سإتی ىشاد ٗ ٕ٘سمافی ٕي ٚداسی مٖیذ.
عوارض و درمان  :اىش دس طً٘ ّذت صٕذىی آصاٍ ،ٚحَقٛ ٚای سفیذ سٕيی سٗی
تشىٜا ّطاٛذ ٙمشدیذ ،تا یل سِ حطش ٙمص ٕف٘ری ٛفت ٚای ینثاس سْپاضی مٖیذ تا عالیِ
تشطشف ىشددّ٘ .اظة ىَٜا تاضیذ م ٚسِ سٗی إٜٓا ٕشیضد٘ٛ .ای سشد تشىٜا ىیا ٙسا سیاّ ٙی
مٖذ .تشىٜای صسد ٗ آغطت ٚت ٚتاس عٖنث٘ت سا  ِٛتایذ ٛش دٗ ٛفت ٚینثاس تا سِ مٖ ٚمص
سْپاضی ْٕاییذ .تاّیٔ سط٘تت دسماٛص مٖ ٚسیض قشّض م ٚایٔ عالیِ سا تٗ ٚج٘د ّی آٗسد،
ّ٘ثش استٕ٘ .س مِ ّحیط یا مَسیِ تیص اصحذ خاك ّی ت٘إذ تشىٜا سا مْشٕو مٖذ .ىیا ٙسا
تّ ٚحٌ پشٕ٘ستشی تثشیذ ٗ تا آب تاسآ ٗ یا آب حاصَ ٚاص رٗب تشفل یخچاً ،یا آب
ج٘ضیذ ٙسشد ضذ ٙىیا ٙآصاٍ ٚسا آتیاسی مٖیذ تا عالیِ تشطشف ض٘د  .دس ص٘ستی م ٚغٖچٛ ٚا
تاص ٕطٕ٘ذّ ،ی ت٘آ فْٜیذ م ٚآتیاسی صیاد اص حذ ت٘د ٗ ٙیا ٘ٛای ىشُ عاٌّ آٓ است

.

تشىٜای جذیذ دس اثش مْث٘د ّ٘اد غزایی سیض تاقی ّی ّإٖذ ٗ ىَٜا  ِٛتطنیٌ ْٕی ضٕ٘ذ

.

ّ٘اد تشاق مٖٖذ ٙضیْیایی ت ٚىیا ٙضذت صذّ ٚسسإذ ٗ ٙسٗی ٗ تشىٜا ٍنٛ ٚای ق ٜٙ٘ای
ایجاد ّی مٖذ.

