استرپتو كارپوس

مشخصات  :اسن علوی ایي گیاُ

 ، Streptocarpusاس خاًَادُ

 Gesneriaceaeهی تاضذ .ارتفاع استزپتَ ماپَس در طثیعت تِ حذٍد  3هتز هی رسذ .
تزگْا دراس ٍ مطیذُ ،هَاج ٍ هستطیلی – تخن هزغی تَدُ ٍ اس هیاى آًْا ساقِ فاقذ تزه
خارج هی گزدًذ ٍ ّز مذام تِ  5تا  6گل ختن هی ضَد .گلْای ایي گیاُ ًا هٌظن ٍ تِ
رًگْای سفیذ ،صَرتی  ،قزهش ،تٌفص ٍ آتی هی تاضٌذ .در ٍاریتِ ّای جذیذ ٍ اصالح ضذُ
گلْا دٍام موتزی دارًذ.
مراقبت :استزپتَ مارپَس تِ ًَر هتَسط ،حزارت هعوَلی ،آتیاری فزاٍاى ،رطَتت
َّای  50تا  90درصذ ٍ خاك قلیایی احتیاج دارد.
كود :مَد هَرد ًیاس ایي گیاُ راهی تَاى تویشاى  3گزم درلیتزّ ،زّفتِ ینثار ،اس
اردیثْطت تا ّزهاُ ،هصزف ًوَد.
خاک :هخلَطی اس هاسِ ،مَد داهی ٍ تَرب تزای پزٍرش استزپتَمارپَس هٌاسة
است.

ازدیاد :ایي گیاُ تِ چٌذیي رٍش ٍ تِ آساًی تنثیز هیطَد  .تزای ماضت تذر  ،اس
اٍایل تا اٍاسط تْار ،تذرّا را درسیٌی تذر تِ طَر پزامٌذُ تناریذ ٍ سهاًی مِ تشره ضذًذ
آًْا راتِ گلذاًی تا قطز دّاًِ  9ساًتیوتز ٍموپَست گلذاًی تا پایِ پیت قزاردّیذ

 .تزای

ایٌنِ اسطزیق تقسین تزه ،استزپتَمارپَس را سیاد مٌیذ ،تزگْای تالغ ٍلی ًِ خیلی پیز

را

اًتخاب مزدُ ٍسزتا سز تزه را تِ  3 ،2یا  4قطعِ تقسین مٌیذ ٍ تِ صَرت عوَدی در
عوق یل ساًتیوتزی خاك فزٍ تثزیذ  ٍ .یا پس اسایٌنِ چٌذیي تزش هیاى رگثزگْای اصلی
تزگِ ایجاد مزدیذ آًْا را اسطزف سطح سیزیي تزه ،رٍی سطح خاك تخَاتاًیذ

 .خاك

راهزطَب مٌیذ ٍ ایي قلوِ ّا ی تزگی را در دهای  20تا  21درجِ ساًتیگزاد ٍ ًَرمافی ًگِ
داریذ .پس اس  2هاُ ،گیاّاى جذیذ ظاّز هی ضًَذ  .سهاًینِ ایي گیاّاى تِ

 5ساًتیوتز

رسیذًذ ،آًْا را تیزٍى آٍردُ ٍ تِ گلذاًْایی تا قطزدّاًِ  9ساًتیوتز تناریذ  .درطَل عول
تنثیز ،قلوِ ّا را حتوا تا میسِ پالستیمی ضفاف تپَضاًیذ اها هزاقة تزٍس فساد ٍ آلَدگی
در تزگْا ّن تاضیذ.

