استفانوتیس یا یاسمن

مشخصات :اسن علوی ایي گیاُ

 ، Stephanotis Floribundaاس خاًَادُ

 Asclepiadaceaeهی تاضذ.ایي گیاُ تَهی هاداگاسنار است  .ارتفاع آى تِ تیص اس یل
هتز هی رسذ .گیاّی پیچیذُ ّویطِ سثش ،تا تزگْای تخن هزغی ضنل ٍ تِ رًگ سثش تیزُ
هی تاضذ .گلْای استفاًَتیس سفیذّ ،ویطِ سثش ،تا تزگْای تخن هزغی ضنل ٍ تِ رًگ سثش
تیزُ هی تاضذ  .گلْای استفاًَتیس سفیذ ،لَلِ ای ،ستارُ ای ضنل ٍ هعطز ّستٌذ مِ در
اٍاسط تْار تا اٍاسط پاییش تِ صَرت دستجاتی اس تغل تزگْا خارج هی گزدًذ  .ایي گیاُ در
سهستاى تِ رطَتت موتزی ًیاس دارد.
مراقبت :ایي گیاُ تِ ًَر هتَسط گزهای عادی ،خاك ّویطِ خیس ،رطَتت  70تا
 90درصذ هحیط ٍ خاك قلیای احتیاج دارد.
کود :مَد هَرد ًیاس ایي گیاُ را هی تَاى تِ هیشاى  3گزم درلیتزّ ،زّفتِ ینثار ،اس
فزٍردیي تا هْز هاُ هَرد استفادُ قزار داد.

خاک :هخلَطی اس خاك تاغچِ ٍ مَ د داهی پَسیذُ تزای پزٍرش استفاًَتیس
هٌاسة است.
ازدیاد :یاسوي هعطز ٍ سیثای هاداگاسنار ،اگز تِ ضنل اًثَُ رضذ مزدُ تاضذ ،قلوِ
ّای خَتی هی دّذ  .گیاُ سالن جَاًِ ّایی تَلیذ هینٌذ مِ هی تَاًیذ قثل اس گلذّی ٍ ّن
رای تنثیز استفادُ مٌیذ  .اس اٍاسط تْار تا اٍایل تاتستاى ،تا یل
تعذ اس گلذّی ،اس اًْا ب
چاقَی تیش قلوِ ّای اًتْایی را تِ طَل  10ساًتیوتز جذا مزدُ ٍ در پَدر َّرهَى ریطِ
سایی فزٍ تثزیذ ،سپس ّز یل را در گلذاًی تا قطز دّاًِ

 6ساًتیوتز حاٍی موپَست

هخصَظ تذر ٍ قلوِ تناریذ  .خاك را موی هز طَب مزدُ ٍ تا میسِ پالستینی ضفاف
تپَضاًیذ .در دهای  20درجِ ساًتیگزاد ،هوني است حذٍد  3هاُ تعذ ،ریطِ دّی اًجام
گیزد .سهاًینِ رٍیص جذیذ آغاسضذّ ،ز دٍ قلوِ را در گلذاى تشرگتزی تناریذ تا دٍر یل
حلقِ سیوی در دٍجْت هخالف رضذ مٌذ ٍ یا ّز دٍتا سِ قلوِ را در گلذاى دیگزی قزار
دّیذ تا دٍر یل هیلیِ چَتی تلٌذ تپیچٌذ  .در هزاحل اٍلیِ تنثیز آتیاری تیص اس اًذاسُ ًثایذ
اًجام ضَد.

