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 معرفی شرایط تکثیر و نگهداری گل سینره: عنوان مقاله 

 

 Cineraria:نام انگلیسی 

 Compositae: خانواده 

گل سینره مشابه . گیاه سینره از اواخر زمستان تا اوایل بهار گل می دهد و گیاه یکساله تا دو ساله است

زمانی که همه گل ها . گل میناست و در رنگ های آبی، صورتی، بنفش، سفید و یا دو رنگ وجود دارد

سینره یکی از محبوب ترین گیاهان سفره ی هفت . باز شدند، در مدت کوتاهی گل دهی تمام می شود

گل سینره دارای برگ های قلبی شکل به رنگ سبز تیره است که در فصل . سین، گل سینره می باشد

لید می بهار گل هایی با گلبرگ های پر و بسیار زیبا به رنگ های آبی، صورتی، قرمز، بنفش و سفید تو

. کند

سینره گیاهی موقت است و پس از خزان گل ها عمر بوته تمام می شود، با این وجود زیبایی این گل 

. باعث شده تا طرفداران زیادی خصوصا در بازار شب عید داشته باشد

های ریز و رنگی خود یکی از گیاهان آپارتمانی پرطرفدار به شمار  سینره یا سینرر یا سینراریا با گل

های مختلفی تلفظ  گیرد و با نام ای در اروپا مورد استفاده قرار می این گل به طور گسترده. رود می

های بزرگ قلبی  این گیاه تک و چند ساله با برگ. سرزمین اصلی گل سینره جزایر قناری است. شود می

ها  ی از رنگا های رنگارنگ با طیف گسترده گل. های سبز روشن دارند این گیاهان برگ. شکل هستند

ها به  که شبیه به پاپاتیا هستند و در تابستان در انتهای ساقه( های صورتی، بنفش، آبی و پاستیلی رنگ)

شود، در  جا دیده می گونه که در کشورمان در روزهای نزدیک عید همه همان. شوند سمت باال باز می

این . ل نو میالدی خواهان زیادی داردهای زینتی و زیبایش در عید سا کشورهای اروپایی نیز به دلیل گل

گل برای پرورش در گلدان و بصورت گل آپارتمانی مورد استفاده قرار می گیرد که بر اساس اندازه گل 

: نمونه سینره وجود دارد  ۳

سانتی متر  ۴۰سینرر هیبریدگلدرشت با بلندی 

ر سانتی مت ۷۰تا  ۴۵سینرر ستاره ای در رنگ های بسیار متنوع و بلندی 

. سانتیمتر می باشد  ۶۰تا  ۳۰سینرر پر گل و پا کوتاه بصورت معمول بلندی بوته این گیاه بین 



سانتیمتر است و به تعداد زیاد تولید می  ۵این گیاه گلهایی شبیه گل مینا دارد که قطر این گلها حدودا 

ین گیاه بزرگ کرکدار برگهای ا. شوند و زمانی که همه گلها باز شدند به تدریج عمرشان تمام می شود

. و شبیه برگ خیار است

: شرایط کشت و پرورش گل سینره 

: خاک مناسب پرورش گل سینره 

این خاک از دو . خاک مناسب برای کاشت گل سینره، خاک دارای زهکشی خوب و مواد آلی کافی است

 .سوم خاک پرقوت باغچه، یک سوم خاکبرگ به همراه کود آلی پوسیده تشکیل میشود

: ر مناسب گل سینره نو

های جنوبی آپارتمان بهترین قرار دادن گیاه در پنجره. نور کافی و غیر مستقیم نیاز داردگل سینره به 

 .الزم به ذکر است تابش مستقیم نور خورشید به گیاه باعث رنگ پریدگی گلها خواهد شد. مکان است

: دمای مناسب گل سینره 

. درجه سانتیگراد حفظ کنید ۱۸تا  ۱۳دمای محیط نگهداری آن را بین 

 :آبیاری گل سینره 

درنگهداری ازسینره می توان با مه پاشی . این گل طالب رطوبت است ومی بایست مرتب آبیاری گردد

سعی کنید خاک گلدان را مرطوب نگه دارید و آبیاری را از قسمت پایین و . روزانه، بر شادابی گل افزود

. دهیداز طریق زیر گلدانی انجام 

: کوددهی و تغذیه سینره 

اغلب بذر آن طوری کشت می شود که در نوروز . ماه پس از کاشت بذر، به گل می رود ۹تا  ۶حدود 

هفته برای گل آغازی و نمو گل کافی است، اما  ۵-۶درجه به مدت ۱۰-۱۳یک دوره سرمای . گل بدهد

هفته می توانند اثر سرما را  ۱۰تا  ۸گیاهان با سن . گل انگیزی در مدت دو هفته ای انجام می شود

میلی گرم در لیتر می تواند جایگزین سرما شود، اما  ۱۰۰هورمون جیبرلین با غلظت  . درک کنند

هفته طول می کشد جهت نمو سریع ،  ۶پس از گل انگیزی که حدود . باعث طویل شدن گیاهان می گردد

. دما را می توان افزایش داد

: تکثیر گل سینرر 

توان در فصل بهار سال  توان استفاده کرد با کاشتن بذر در اواسط بهار می ذر گیاه برای تکثیر میاز ب

داری داشت بذرها را  توان در اواسط زمستان همان سال گیاه گل آینده و با کاشت بدرها در اوایل بهار می

ینره بسیار یک قسمت شن کاشت بذر س+قسمت خاک برگ  ۲توان در خاکی سبک همانند مخلوط  می

سبک است و باید به شکل سطحی کاشته شود زیرا برای جوانه زنی به نور محیط نیاز دارد و بعد از 



کاشت آبیاری آب دهید با مالیمت بسیار انجام داد تا در خاک جابجا نشود بهتر است برای آبیاری از 

جوانه زنی در حدود یک  درجه سانتی گراد ۲۲-۲۰آبفشان استفاده کرد دمای مناسب برای جوانه زنی 

درصد و بعد از ظهور گیاهچه ها  ۱۰۰کشد در زمان جوانه زنی رطوبت محیط به میزان  هفته طول می

و بعد از ظهور اولین برگها دمای  ۲۱-۱۸مورد نیاز است بعد از جوانه زنی دمای  ۷۰-۴۰به میزان 

های  توان آنها را به گلدان میبرگی شد  ۶-۴های کوچک  درجه مناسب است بعد از آنکه نهال ۱۵-۱۷

درجه به مدت دو هفته مناسب است اما با ادامه رشد  ۲۰-۱۸مستقل منتقل کرد در زمان انتقال دمای 

شود که در این  های گل می برگ دارند به تدریج وارد مرحله گلدهی و تشکیل جوانه ۱۰-۸گیاهانی که 

فی است و محیط گرم از جمله دالیل عدم تولید هفته کا ۵-۴درجه سانتی گراد به مدت  ۱۰مراحل دمای 

. یابد های گل دما افزایش می شود بعد از شکل گیری غنچه های با کیفیت در این گیاه می گل

 

 


