بنفشه آفریقایی

مشخصات :اسٓ ػّٕی تٙفش ٝآفشیمایی  ، Saintpaulia ionanthaاص خا٘ٛادٜ
ٔ Gesneriaceaeی تاشذ .ایٗ جٙس داسای  ٌٝ٘ٛ 12اص ٌیاٞاٖ چٙذ سإِٞ ٝیش ٝسثض
ػّفی استٛٔ ٌٝ٘ٛ .سد ٘ظش تٔٛی ٘ٛاحی ٔشوضی افشیما تٛد ٚ ٜاستفاع آٖ ت ٝحذٚد  8تا 12
سا٘تی ٔتش ٌ ٚستشش آٖ ت ٝحذٚد  15تا  22سا٘تی ٔتش ٔی سسذ  .تشي ٞای تٙفش ٝآفشیمایی
٘سثتا سثض تیش ،ٜت ٝشىُ لّثی تا وشوٟای ٔخّٕی است ٞ ٌُ .ای ایٗ ٌیا ٜت ٝصٛست ٔٙفشد ٚ
دس تٕاْ ساَ سٚی ٌُ آریٗ وٛچه چتشی ظاٞش ٔی ش٘ٛذ  .ایٗ ٌّٟا شثی ٝتٙفشٔ ٝؼِٕٛی
تٛدِٚ ٜی ٌّثشٌٟا تمشیثا ٔذٚس  ٚوشیذٔ ٜی تاشٙذ .حذالُ حشاست دس صٔستاٖ  ،تشای ایٗ
ٌیا 13 ،ٜدسج ٝسا٘تی ٌشاد است  ٚآتیاسی ٘یضٔ ،خصٛصا تا آب سشد٘ ،ثایذ ا٘جاْ تشٛد.
مراقبت :تٙفش ٝآفشیمایی تٛ٘ ٝس ٔتٛسط ،حشاست صیاد ،خان ٕٞیش ٝخیس ،سطٛتت
 70تا  90دسصذ  ٚخان وٕی اسیذی احتیاج داسد.

کود :وٛد ٔٛسد ٘یاص ایٗ ٌیا ٜسا ٔیتٛاٖ تٔ ٝیضاٖ ٌ 3شْ دس ِیتشٞ ،ش ٞفت ٝیىثاس اص
اسدیثٟشت تا ٟٔش ٔأ ،ٜصشف ٕ٘ٛد.
خاک :خان جٍّٙی ٘شْ  ٚلاتُ ٘فٛر یا تٛسب تا وٕی خان تشي تشای پشٚسش ایٗ
ٌیاٙٔ ٜاسة است.
ازدیاد :تشای تىثیش تٙفش ٝآفشیمایی ٔی تٛا٘یذ دس فصُ تاتستاٖ لّٕ ٝتشٌی تٟی ٝوٙیذ
سٌٟای تاِغ ،أا ٘ ٝخیّی پیش سا تا دٔثشي ،جذا وٙیذ  ٚدٔثشي سا دس پٛدس ٛٞسٔ ٖٛسیشٝ
.ب
صایی فشٚوشد ٚ ٜدس وٕپٛست ٔخصٛص تزس  ٚلّٕ ٝلشاس دٞیذ  .دسج ٝحشاست ٔحیط سا تا
صٔاٖ سیش ٝصایی  18تا  21دسج ٝسا٘تیٍشاد ٍ٘ا ٜداسیذ .تىثیش اص طشیك تزس  ٓٞا٘جاْ ٔی
شٛد .تشای ایٗ واس تزسٞا ی تٙفش ٝآفشیمایی سات ٝصٛست پشاوٙذ ٜدس ٌّذاٖ وٓ ػٕمی تىاسیذ
 ٚخان سا وٕی ٔشطٛب ٕ٘اییذ  .تا شیش ٝیا پالستیه شفاف سٚی ٌّذاٖ ٔحتٛی تزس سا
تپٛشا٘یذ .ایٗ واس سا تایذ دس اٚیُ تٟاس دس حشاست  18تا  21دسج ٝسا٘تی ٌشاد ا٘جاْ دٞیذ.
عوارض و درمان ٌّٟ :ای تٙفش ٝآفشیمایی دساثش وٕثٛد ٔٛاد غزای سیضٔغزیٔ ،تفشق
 ٚپژٔشدٔ ٜی ش٘ٛذ  .تشای اصتیٗ تشدٖ ػالیٓ ،آٟ٘ا سا طثك دستٛس تغزیٔ ٝصٛٙػی ٕ٘اییذ  .غثاس
پاشی دس آفتاب  ٚیا آتیاسی اصتاال ،ػأُ ایجاد ِىٞ ٝای ل ٜٟٛای سٚی تشٌٟا ٔیثاشذ  .تٙفشٝ
آفشیمایی احتیاجی ت ٝغثاس پا شی ٘ذاسد  ٚاص صیش ٌّذا٘ی آتیاسی ٔی شٛد  .اٌش ٔشاٞذ ٜوشدیذ
ت ٝطٛس ٘اٌٟا٘ی ٌیا ٜشٕا صسد شذٌّ ،ٜذاٖ ساتٛٞ ٝای ّٕٔ ٛاص اوسیژٖ ٔٙتمُ وٙیذ ٕٔ .ىٗ
است ٛٞای وثیف  ٚیا ٌاص آشپضخا٘ ٝایٗ ػالیٓ ساایجاد وشد ٜتاشذ ٛٞ .ای ٌشْ ٚخشه،
تاػث پیچیذٌی  ٚخشىی تشٌٟا ٔی شٛد ٕٞ .چٙیٗ ٛٞای سشد ٔی تٛا٘ذ تشٌٟا سا پژٔشدٚ ٜ
خٓ وٙذ .اٌش ٔما ْٚششایط تشای ٌیا ٜشٕا ٔساػذ است ِٚی ٌیإ٘ ٌُ ٜی دٞذ ت ٝخان

ٌّذاٟ٘ا وٛد ٔایغ اضاف ٝوٙیذ ٌّٟ .ای شفاف  ٚوٕشً٘ ٔشتٛط ت ٝصذٔ ٝلطشات آتی است وٝ
ٍٙٞاْ غثاس پاشی سٚی ٌّٟا سیخت ٝاست  ٚآتیاسی صیاد اص حذ ٌّٟ ٓٞا  ٚبسٌٟای ٌیا ٜسا ٔی
پٛسا٘ذ دس تٕاْ ط َٛساَٞ ،فت ٝای دٚتاس آتیاسی وافی است ٌّ .ذاٟ٘ای خیّی تضسي تاػث
ٔی ش٘ٛذ تٙفش ٝآفشیمایی٘ ٌُ ،ذٞذ .دس ایٗ صٛست تاد ٚساَ ٌّذاٖ سا تؼٛیض ٘ىٙیذ.

