تولمیا

مشخصات  :اسن علوی ایي گیاُ

، Tolmiea menziesiiاس خاًَادُ

saxifragaceaeهی تاضذ .ایي جٌس دارای یل گًَِ ّویطِ سثش است مِ تِ عٌَاى گیاُ
آپارتواًی پزٍرش دادُ هی ضَد ٍ تَهی غزب اتاسًٍی است  .ارتفاع تَلویا تِ  15ساًتی هتز
ٍ گستزش آى تِ  40ساًتی هتز هیزسذ .ایي گیاُ ریشهْای رًٍذُ ٍ حاٍی تار ٍ تزگْای ضثیِ
تِ تزگْای افزا ،دارد  .در اٍاخز هْز رٍی ضاخْای تاریل آى مِ در حذٍد  45تا  60ساًتی
هتز طَل دراد ،گلْای لَلِ ای سثش -سفیذ تا رگِ ّای قزهشتِ طَل  1/5ساًتی هتز ظاّز هی
ضًَذ .تَلیوا تِ طَر جالثی تَلیذ ًْال جذیذی در اًتْای ریشٍم ّای خَد ،رٍی تزگْا هی
ًوایذ.
مراقبت :ایي گیاُ تِ ًَر هتَسط ،گزهای هعوَلی ،خاك ّویطِ خیس ،رطَتت 50
تا  70درصذ ٍ خاك موی اسیذی احتیاج دارد.
خاک :خاك َّهَسی تا موی هاسِ ٍ ضي تزای پزٍرش تَلیوا هٌاسة است.
ازدیاد :اساٍاسط تْار تا اٍاخز تاتستاى ،تِ دٍ رٍش هی تَاى ایي گیاُ را تنثیز مزد .
آساى تزیي رٍش ایي است مِ ینی اس تزگْا را ّوزاُ تا گیاّچْای مِ رٍی آى ضنل رفتِ،

تذٍى ایٌنِ اس پایِ هادری جذا مٌیذ رٍی سطح خاك هحنن مٌیذ  .اتتذای ایي مار تِ گیزُ
دست ًشًیذ ٍ اجاسُ دّیذ گیاُ رضذ مٌذ ٍ هحنن ضَد  .در رٍش دیگز  ،تزگْای داری
گیاّچِ را تِ ّوزاُ  2/5تا  3ساًتیوتز اس ساقِ جذا مزدُ ٍ دهثزه یا ّواى اًتْای ساقِ را
در گلذاى هحتَی موپَست هخصَظ تذر ٍ قلوِ ،فزٍ تثزیذ.
عوارض و درمان :لنِ ّای سَختِ رٍی تزگْای ایي گیاُ در اثز ًَ رهستقن آفتاب
خصَصا اس پطت ضیطِ ،ایجاد هی ضَد َّا ی سزد ،در سهستاى ٍ آتیاری تیص اس اًذاسُ
تزگْا ٍ ساقِ ّا را هی پَساًذ  ٍ .حطزات رٍی سطح خاك را اغلة ریطِ خَار ّستٌذ،
هی ضَد تا یل حطزُ مص تواسی سوپاضی مزد در صَرتی مِ رضذ گیاُ هتَقف ضذُ ٍ
تزگْای جَاى ریش ّستٌذ  .گلذاى را تعَیض كًیذ ٍ یا اس مَدّای هایع ّز دٍ ّفتِ ینثار
استفاد ًواییذَّ .ای گزم ًیش هی تَاًذ تزگْای تَلویا را قَُْ ای ٍ لَلِ مٌذ  .گلذاى را تِ
هحل خٌل تزی هٌتقل ًواییذ.

