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معرفی گل آنمون یا آالله پرپر: عنوان مقاله   

 

 Ranunculus asiaticus magic : نام علمی گل آنمون

 هلند :کشور تولید کننده

 goldsmith SYNGENTA | شرکت سینجنتا گلداسمیت هلند : شرکت تولید کننده

 buttercup : گل آالله نام انگلیسی

 Ranunculaceae آالله :خانواده

 آالله پرپر ، گیاه آنمون ، گل آنمون ، گل آنمان ، آالله مچاله : نام های دیگر گل آالله

ranunculus tecolote , tough to love  ،spearworts  ،Persian Butetercup 

 ،الواننارنجی،صورتی،سفید،لرمز،زرد :رنگ گل

 ، پرپرپرگل  :فرم

 آسان :درجه بندی کاشت

 اوایل بهار : کشت فصل

 بهار و تابستان : زمان گل دادن گل آنمون

 روز 30تا  15 : زنی گل آنمون جوانه زمان مدت

 درجه 14تا  10 : زنی جوانه مناسب دمای

 چند ساله :زندگی دوره

 سانتیمتر 70تا  50 :فاصله کشت

 (به علت پوشش دار بودن بذر) سانتیمتر یا دو برار بذر  1 :کشت عمك

 ٪90 :نامیه لوه

 %100 :درصد خلوص

 آفتاب متوسط تا زیاد :نور

 متوسط :آبیاری

 پرلیت% 20+ کوکوپیت% 30+ پیت ماس% 50ترکیب برای کاشت  :خاک مناسب

: خصوصیات   



 یکی از زیباترین و محبوب ترین گیاهان گل دار در دنیا •

 PERSIAN BUTTERCUP معروؾ به آالله پُرپَر ایرانی •

 گلهای بسیار زیبا در چند طبمه با رنگ لرمز •

 بذرهای پوشش دار که دور بذرها پوشش تؽذیه ای دارند •

 کاشت آسان و مناسب برای باؼچه و گلدان •

تست شده می باشد% 100محصول  • . 

  

بوده و دارای درجه کیفی بسیار باال می باشد   F1 بذرهای این واریته از آالله  

 .بذرها پوشش دار هستند لطفا لبل از کاشت درون آب لرار ندهید :توجه

 

یکی از زیباترین و محبوب  Ranunculus asiaticus magic گل آالله پرپر یا آنمون با نام علمی •

 .ترین گیاهان گل دار در بین دوستدارن گل و گیاه می باشد

      بخصوص اروپا بحساب همچنین این گل یکی از پرطرفدارترین گل های زینتی در سراسر دنیا  •

 .می آید

 .، خصوصا در دسته گل عروس ها به کار می روداین گل بعنوان شاخه بریده •

 .زیبایی این گل در نوع خودش والعا بی همتاست کافیست یک بار به آن نگاه کرده تا عاشك آن شوید •

آنمون ها دارای انواع مختلفی هستند که واریته پر گل یا پُرپَر آن جزو معروفترین و البته گران ترین  •

 .آنها هستند

هستند که همین خصیصه باعث شده جزو لشنگ  ارای گل های چند طبمه خاص و بزرگ این واریته د •

 .ترین گلها در خیلی از نمایشگاه های مطرح دنیا باشد

آالله گیاهی است دایمی با ریشه های متورم و ژوخه مانند که در لسمت باالی خود دارای چندین  •

 .جوانه فلس دار پوشیده از کرک، است

برگ ها . سانتی متر است ۲۰ –۲۵ن گیاه خشن، ساده و یا منشعب بوده و ارتفاع آنها ساله های ای •

 .به ویژه، در لاعده گیاه زیاد بوده و کم و بیش بریده بریده و دندانه دار هستند

باشد و شامل رنگ های لرمز، صورتی، نارنجی، بنفش،  رنگ گلبرگ های گل آالله بسیار متنوع می •

 .ه روشن دار استزرد تا سفید و سای



 .گلبرگها و کاسبرگ ها بسیار نازک و کاؼذی هستند و ساله آن نیز بسیار ظریؾ است •

 آالله را در پارکها و باؼچه ها به صورت طرح های منظم، نامنظم و حاشیه کاری می توان کشت •

 همچنین می توان آالله را در فالورباکس ها و در بالکن های منازل کاشت •

 .کاربرد آالله به صورت گلدانی نیز امکان پذیر است تولید و •

 : نحوه کاشت گل آنمون یا آالله

بذرهای این محصول از شرکت گلد اسمیت و سینجنتا پوشش دار و به اندازه ساچمه های کوچک  •

 .هستند

بذرهای پوشش دار بذرهایی هستند که به علت ریز بودن بذرها شرکتها برای اینکه بذرها لابل  •

 شخیص باشند و کشت آسانی داشته باشند این عمل صورت میگیردت

 .اصطالحا پوشش را دور بذرها پیچیده و این پوشش ها همگی دارای مواد مؽذی هستند •

در هنگامی که بذرها در دمای مربوطه لابل کاشت لرار میگیرند پوشش ها در اثر رطوبت از بین  •

واد رسانی و کود رسانی مختصر به بذرها و رشد بهتر آنها رفته و بذر داخل آزاد شده و این باعث م

 می شود

پس توصیه اکید ما این هست به هیچ وجه لبل از کاشت بذرهای پوشش دار آنها را درون آب لرار  •

ندهید باید بصورت مستمیم به اندازه دو برابر لطرشان زیر بستر لرار داده و با آب پاش خوب مرطوب 

 .یاری کامال سبک انجام دهید و رطوبت را باال ببریدنمایید یا اینکه آب

 :  روش کاشت بذر گل آالله پرپر

فوت کندل  ۲۰۰۰تا  ۱۵۰۰در ابتدای کار نور الزم نیست ولی زمانی که جوانه زنی انجام شد بین  •

 .نور فراهم کنید یعنی یک نور ؼیر مستمیم آفتاب کافی می باشد( هزار لوکس ۲۰تا  ۱۵)

 .الی یک ماه زمان خواهد برد ۱۵جوانه زنی بین  •

درصد تهیه کنید آنها را مخلوط  ۱۰پرلیت + درصد ۳۰کوکوپیت +درصد ۶۰مخلوطی از پیت ماس  •

 .کنید و در زمان لرار دادن در گلدان فشار دهید

 سپس بذرها را روی بستر لرار داده و یک الیه به اندازه نیم سانتی متر روی بستر بپاشید •

سپس آن را خوب با آب پاش مرطوب کنید طوری که الیه آب تا لسمت نیم سانتی سطح خاک خوب  •

 . نفوذ کند یا اینکه یک آبیاری سبک انجام دهید



 درصد برسد ۱۰۰روی بذرها را با یک مشما فریزر خوب با کش ببندید طوری که رطوبت به  •

درجه متؽیر  ۱۳تا  ۱۰ند دما می تواند بین هرچ. درجه نگهداری کنید ۱۰سپس در مکانی در دمای  •

 .درجه سانتیگراد است ۱۰باشد ولی بهترین دما برای جوانه زنی گل آالله بذرها حدود 

درجه باشد  ۱۴توجه کنید کاشت این گیاه با سایر گیاهان دیگر در دما می باشد چنانچه دما بیشتر از  •

 .آمده کیفیت خوبی نخواهند داشت یا جوانه زنی ایجاد نشده یا اینکه گیاهان بعمل

 .درصد برسانید ۴۰زمانی که بذرها ریشه زنی کردند باید رطوبت را کم کرده و به  •

برگی شدن گیاه می توانید آنرا به یک گلدان بزرگتر انتمال دهید و یا با  ۴یا  ۲بعد از جوانه زنی و  •

 .فاصله کاشت مناسب در باؼچه بکارید

 :یا بذر آالله ترجمه شده از سایت گلد اسمیتروش کاشت بذر آنمون 

شود تا زمان گسترش  شرایط بهینه برای رشد جوانه را از روزی که محصول کاشته می : زنی  جوانه

های  زمانی که رشد لپه. روز ظاهر شود ۲۱-۱۴انتظار داشته باشید که سر ریشه طی . ها فراهم کنید لپه

 .نابالػ را مشاهده کردید، سینی بذر را از داخل محفظه بیرون بیاورید

ممیاس بپوشانید تا رطوبت موجود  ی نازک از ورمیکولیت میان ید با یک الیهتوان بذرها را می :پوشش

 .در آن حفظ شود

 .داشته باشد ۱تا  ۰٫۷۵و هدایت الکتریکی بین  ۶تا  ۵٫۸بین  pH باید :خاک

تا  ۱۵)فوت کندل  ۲۰۰۰تا  ۱۵۰۰باید  ۲۹تا  ۱۵بین روزهای . زنی نیاز نیست نور برای جوانه :نور

 .نور فراهم کنید( هزار لوکس ۲۰

در . یا تا زمانی که سر ریشه ظاهر شود، آن را با آب اشباع کنید ۱۴برای روزهای صفر تا  :رطوبت

 .ساعت اتفاق بیفتد ۱۸از میزان رطوبت بکاهید؛ خشک شدن باید طی  ۱۵روز 

 .(۱۴تمریباً تا روز )درصد تا زمانی که سر ریشه ظاهر شود  ۱۰۰ :رطوبت هوا

 .، زمانی که دیگر سر ریشه ظاهر شده است۱۵درصد در روز  ۴۰ :زدایی رطوبت

های لابل استفاده و گیاهان باکیفیت  درجه برای اینکه بیشترین تعداد ممکن از جوانه ۱۳تا  ۱۰بین  :دما

های لابل استفاده و گیاهان جوان  درجه، کیفیت جوانه ۱۸٫۵تا  ۱۳٫۵با افزایش دما بین . حاصل شود

 .یابد نیز کاهش می

ی  بهره بگیرید تا هدایت الکتریکی آب در محدوده ppm ۷۵-۶۰در  ۱۷-۵-۱۷یا  ۱۴-۴-۱۴از  :کود

 .بماند ۱تا  ۰٫۷۵



 : پس از جوانه زنی آالله شرایط نگهداری گل

شوند و نیاز به این  ها آؼاز می ی افزایش پوشش گیاهی از زمان گسترش لپه شرایط بهینه در طول دوره

 .کافی رشد کنددارد که ریشه به حد 

 .داشته باشد ۱٫۷۵تا  ۱٫۲۵و هدایت الکتریکی بین  ۶تا  ۵٫۸بین  pH باید : خاک مناسب

مطمئن . نور فراهم کنید( هزار لوکس ۳۰تا  ۲۵)فوت کندل  ۳۰۰۰تا  ۲۵۰۰باید  : نور مورد نیاز

لوغ نگیرد و دهی پیش از ب تا گل( ساعت ۱۳زیر )شوید که گیاهان ساعات روز کوتاهی را سپری کنند 

هزار  ۵۰الی  ۴۰)هزار فوت کندل  ۵الی  ۴، ۵۲تمریباً پس از روز . ی پیاز مانند رشد نکند ساله

 .فراهم کنید( لوکس

 درجه ۱۳الی  ۱۱بین  : دمای مناسب

 .ساعت رخ بدهد ۱۸شرایط نسبتاً مرطوب را در نظر بگیرید؛ خشک شدن باید طی  : رطوبت مورد نیاز

 درصد ۴۰ : رطوبت هوا

بهره بگیرید تا هدایت الکتریکی آب  ppm ۱۲۵-۷۰در  ۱۷-۵-۱۷یا  ۱۴-۴-۱۴از  : کوددهی و تؽذیه

 .فسفر فراهم کنید ppm ۱۲تا  ۸بین . بماند ۱تا  ۰٫۷۵ی  در محدوده

آن را به میزان . اگر شرایط بهینه فراهم نشود، امکان دارد به آن نیاز پیدا کنید  :های رشد کننده تنظیم

 .اسپری کنید ppm ۲۵۰۰تا  ۱۵۰۰

 : برداشت و نگهداری ریشه های ژوخه ای گل آالله

پس از دوره گلدهی ولتی بوته ها خشک شدند، شاخ و برگ گیاه لطع کرده، آبیاری را متولؾ کرده  •

 .و ریشه ها را در بستر به حال خود رها می کنند

 .پس از طی دوره خفتگی در پاییز دوباره آبیاری می شود تا گیاهان رشد کنند •

سپس آنها را در . گاهی پنجه ها را از خاک خارج کرده و پس از تمیز کردن، در سایه خشک می کنند •

 .شن خشک تا هنگام کشت دوباره نگهداری می کنند

 : آفات و بیماری های گل آالله

 .رات سبزند که بر گل آالله هجوم می آورندشته های کوچک حش :شته ها

عالئم پوسیدگی ریشه در ابتدا به عنوان پژمردگی عمومی و افتادگی ظهور می کند که  :پوسیدگی ریشه

اگر به پوسیدگی ریشه توجه نشود کل گیاه لهوه ای و حالت . حتی با آبیاری نیز بر طرؾ نمی شود

 .خیس پیدا می کند و سپس می میرد



 .پرندگان عالله زیادی به خوردن لسمت خوشمزه ، ترد و نازک شاخه ی جوان گل آالله دارند :پرنده ها

 . از دیگر آفات آن می توان به شپشک و کنه های عنکبوتی اشاره نمود •

در اواخر بهار و .آبیاری بیش از اندازه باعث کاهش گلدهی و در نهایت پوسیدگی گیاه می شود •

 .مکان های کم نور می توانند از عوامل عدم گلدهی باشند تابستان گرماهی هوا یا

 .درجه باعث زرد شدن برگ های پایینی می شود ۲۷دمای بیش از  •

 .برای از بین بردن شپشک و کنه های عنکبوتی می توان با آفت کش ها بر روی گیاه اسپری کرد •

یم و یا شبکه هایی از گیاه محافظت برای جلوگیری از خورده شدن گیاه توسط پرنده ها می توان با س •

 .کرد

برای از بین بردن شته ها مخلوطی از دو لطره صابون یا روؼن در دو فنجان آب در یک بطری تهیه  •

 .و بر روی گیاه اسپری کرد

 


