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شناسایی واریته های بلولیف از این راحت تر 
نمیشود که در تمامی مطالب آموزشی مانند 
بروشور ها، جزوه ، نشریه، راهنمای کشت 
گیاه، ارقام بلولیف به صورت کاماًل واضح 
توسط نماد بلولیف )که در اینجا نشان داده 

شده است ( مشخص شده اند.

همانطور که شما در این بروشور می بینید، تیم تحقیق وتوسعه شرکت رکزوان در حال حاضر واریته هایی را 
برای تمامی فصول کشت تولید کرده است.

شما مطمئن باشید که در آینده واریته های بیشتری با صفت و ویژگی های بلولیف معرفی خواهند شد.
واریته های بلولیف نه فقط در جایی که ویروس کوتولگی زرد کدوییان )CYSDV(یک مشکل منطقه ای  است، 

بلکه به طور کلی به شما برای رسیدن به عملکرد  باالتر کمک می کند و به این دلیل ما توصیه می کنیم که 
با خدمات فنی شرکت رکزوان در تماس باشید. ما همچنین شما را در مورد آخرین توسعه و پیشرفت های 

بلولیف از طریق سایت www.rijkzwaan.com آگاه می نماییم.

  Alfrid RZ  خیار گلخانه ای آلفرد

از واریته های بلولیف )برگ آبی(:
رنگ برگها سبز تیره )برگهای مایل به آبی(

دارای کلروفیل بیشتر در گیاه، سازگار با تغییرات دما، 
دارای تعادل بین رشد رویشی / زایشی، با ویژگی جذب 

مؤثرتر مواد و عناصر غذایی، قابل کشت در تمامی 
فصول سال، پرگل ، میوه کشیده و شیار دار، کیفیت 
و ماندگاری میوه بسیار خوب، دارای مقاومت باال به 

بیماری های ویروس موزائیک خیار )CMV(، ویروس 
کوتولگی  زرد کدوئیان  )CYSDV(، ویروس موزائیک 

زردی کدو )ZYMV(، ویروس زردی آوند خیار 
)CVYV(، مقاومت نسبی به سفیدک حقیقی و گموز

بلولیف یک صفتی است که ما می خواهیم برخی از ارقام جدید خیار رکزوان را با 
آن متمایز کنیم. )تشخیص دهیم(.

اگر چه که بلولیف یک شکل و فرم از مقاومت نیست. آن قطعًا یک صفت است که 
به تولید کنندگان برای نگهداری سالمتر گیاهانشان کمک می کند. واریته های دارای 

صفت بلولیف، سالم تر به  نظر می رسند چون رنگ گیاه سبز تیره است. )به دلیل 
داشتن رنگ سبز تیره در گیاه سالم تر به نظر می رسند(

همچنین طول دوره کشت بلولیف طوالنی است.

مقاومت های معمول و رایج در گیاهان خیار، گیاه را در برابر آفات و بیماریها از 
طریق دادن مقاومت نسبی یا باال به آنها حفاظت می کنند.

هنگامی که یک واریته صریحًا گفته می شود که دارای مقاومت طبیعی باالتری است، 
اما نمی توان آن راکاماًل مقاوم  دانست، به آن مقاومت مزرعه ای گفته می شود و 

آن دقیقًا  همان چیزی است که بلولیف می باشد.

مزایای گیاهان بلولیف
 کلروفیل بیشتر در گیاه

 تحمل و سازگاری با تغییرات دما
 تعادل بین رشد رویشی / زایشی

 جذب مؤثر تر مواد و عناصر غذایی
 رنگ سبز تیره )برگهای مایل به آبی(

 دارای کلروفیل بیشتر در برگها
 ارقام بلولیف در طول فصل کشت برگهای سبزتری دارند. این 

بدان معنی است که گیاه، به طور متوسط، کلروفیل بییشتری در 
برگهایش نسبت به سایر ارقام دارد. کلروفیل یک ماده ضروری 

برای ترکیب مواد فتوسنتزی است. بنابراین ارقام بلولیف می 
توانند از مقدار نور موجود )در دسترس( استفاده بهتری بکنند 

که جهت ترکیب مواد فتوسنتزی در گیاه مفید است.

مزایای گیاهان بلولیف بلولیف )برگ آبی( چیست؟

چه چیزی بلولیف را تا این حد 
متفاوت می کند؟

شناسایی ارقام بلولیف

واریته بلولیف برای تمامی فصول
 سازگاری در برابر تغییرات دما

گیاه با رنگ سبز تیره تر ، فعالتر است و 
بنابراین بهتر می تواند با تغییراتی که اغلب 

در شرایط آب و هوایی خارجی اتفاق می افتد، 
کنار بیاید)سازگار شود(.تغییراتی ناگهانی 
در دما و نور، با گیاه سبزتر بهتر کنار می 

آید)سازگار می شود.(

 تعادل بین رشد رویش / زایشی
تعادل بهترین رشد رویشی گیاه و تولید میوه 
تا آنجایی که ممکن است به مدت طوالنی تری 

زرد شدن گیاه را به تأخیر می اندازد. گیاه 
برای دوره طوالنی تری فعال باقی مانده و 

تولید محصول خیار با کیفیت خوب را ادامه 
می دهد.

 بهره وری در جذب غذایی
انتقال و تبدیل عناصر غذایی ضروری مؤثرتر 

صورت گرفته و در تمامی قسمتهای گیاه 
بهترپراکنده می شود. پراکنش مناسب عناصر 
سبب تولید بیشتر و کیفیت باالتر محصول می 

گردد. 

 رنگ آمیزی سبز تیره »برگ مایل به آبی«
این قابل رویت ترین )مشخص ترین( جنبه یک 

واریته بلولیف است که همچنین به صورت 
بصری )چشمی( آن را از سایر ارقام متفاوت 

می سازد.حتی زمانی که شیوع باالیی ویروس 
کوتولگی زرد کدوییان )CYSDV( وجود دارد. 
گیاه برای مدت زمان طوالنی تری به رنگ سبز 

باقی می ماند.
 همچنین در مورد سایر عوامل بیماری زا به 

عنوان مثال مثل فوزاریوم، سفیدک دروغی، ما 
میدانیم که آنها در گیاه سبزی که به خوبی در 
حال رشد است؛ با سرعت کمترینفوذ کرده و 
خسارت می زنند. همچنین گیاهی که به رنگ 

سبز تیره است کمتر برای آفاتی مثل مگس 
سفید و تریپس جذاب است و مورد آخر اما 

مطمئنا نه کم اهمیت، آنکه کارکردن با گیاهی 
که رنگ سبز سالمی دارد بسیار لذت بخش تر 

است.


