گل قورباغه ای

مشخصات :اسِ عَْی ایٔ ىیا ، Stapelia ٙاس خإ٘ادAsclepiadaceae ٙ
ّیتاضذ .ایٔ جٖس تّ٘ی آفزیقای جٖ٘تی است ،ساق ٚآٓ خ٘اتیذ ٗ ٙضاخٛ ٚایص چٜار
ى٘ش ،تاٍذار یا دٕذإ ٚدار ٗ تذٗٓ تزه است  .ایٔ ىیا ٙىَٜا مزك دارد ٗ تشرىی دارد م ٚتٚ
ضنٌ سار ٙدریایی ٗ ت ٚرٕو سرد ،خزّایی ٗ ارغ٘إی ٛستٖذ  .ىَٜا اس ّزداد تا ّٜز در
إتٜای ضاخٛ ٚا ظاٛز ّی ضٕ٘ذ ٗ ت٘ی تذی دارٕذ سیستِ ریط ٚای ایٔ ىیا ٙط٘ری است مٚ
ّی ت٘آ إٜٓا را در ىَذآ ٛایی م ٚعْق سیاد ٕذارٕذ پزٗرش داد  .تع٘یض ىَذآ ٛزدٗ ساً
ینثار ص٘رت ّی ىیزد .در سّستآ ت ٚهیا ٙىٌ ق٘رتاغ ٚای آب مْی ّی دٖٛذ ٗ آٓ را در 10
درج ٚسإتیيزاد ٕيا ٙداری ّی مٖٖذ.
مراقبت :ىٌ ق٘رتاغ ٚای تٕ٘ ٚر سیاد ،حزارت ّعٍْ٘ی تا سیاد ،آتیاری إذك٘ٛ ،ای
خطلٗ ،خاك قَیایی احتیاج دارد.
کود :م٘د ّ٘رد ٕیاس ایٔ ىیا ٙرا ّی ت٘آ تّ ٚیشآ  3ىزُ درٍیتزٛ ،ز س ٙ ٚفت ٚینثار،
اس فزٗردیٔ تا ضٜزی٘رّ ،صزف مزد.

خاکّ :خَ٘طی اس خاك تاغچ ٚتا مْی ت٘رب تزای رضذ ٗ ْٕ٘ ىٌ ق٘رتاغ ٚای
ّٖاسة ّیتاضذ.
ازدیاد :ىٌ ق٘رتاغ ٚای را اس طزیق ماضت تذر در اٗاسط تٜار تنثیز ّی مٖٖذ  .تذرٛا
را در سیٖی تذر ،حاٗی مْپ٘ست ّخص٘ظ ىیاٛآ ى٘ضتی تناریذ

ٗ دردّای  20تا 21

درج ٚسإتیيزاد ٕيا ٙداریذ ٜٕ .اٍٜای تذری در ٛ 2فت ٚرضذ خ٘اٛذ مزد  .ایٔ ىیا ٙرا اس طزیق
قَْ ٚىیزی یا تقسیِ ت٘تّ ِٛ ٚی ت٘إیذ تنثیزمٖیذ .سّإی م ٚىیا ٙرضذ مافی مزد ٗ ٙت ٚضنٌ
إث٘ ٙدر ّی آیذ ،در اٗاخز تٜار ،ت ٚآراّی ساقٛ ٚایی را اسىیا ٙجذا مٖید ٗ سعی ْٕاییذ ایٔ
ساقٛ ٚا ْٛزا ٙریط ٚتاضذ .سپس إٜٓا را در ىَذإی تا قطز دٛإ 6 ٚتا  9سإتیْتز حاٗی
مْپ٘ست ىیاٛآ ى٘ضتی ٗ مامت٘س تناریذ  .خاك را ٕسثتا ّزط٘ب ٕي ٚداریذ  .قَْٛ ٚای
ساق ٚای را ٕیش اس اٗایٌ تا اٗاسط تاتستآ ،تا یل چاق٘ی تیش ،اس پایّ ٚادری جذا مٖید  .سپس
إٜٓا راچٖذ رٗسی مٖار تيذاریذ تا در ّحٌ تزش ساق ٚماً تطنیٌ ض٘د ،إٓيا ٙإٜٓا در
ىَذإی تا قطز دٛإ 6 ٚتا  9سإتیْتز حاٗی مْپ٘ست ّخص٘ظ ىیاٛآ ى٘ضتی ٗ مامت٘س
تناریذ.

