آماٍیف

مشخصات  :اسِ عَْی ىیا ٙآماٍیف

 ٗ Acalyph hispidaاس خإ٘ادٙ

ّ Euphorbiaceaی تاشد  .آماٍیف تّ٘ی جٖ٘ب آسیا ٗ ىیاٛی است تا تزه ٛای سثش
درشت ّتٖاٗب ،تا ٍثّ ٚضزس م ٚتیضی شنٌٕ٘ ،ك تیش ٗ مزمی ٕیش ّی تاشد  .شات٘ٓ ٛای
ایٔ ىیا ٙتَٖد ٗ قزّش رٕو شثی ٚدُ رٗتا ٙاست  .آماٍیف در تْاُ ّدت ساً ىٌ ّی مٖد،
ّٖتٜی در تٜار ٗ تاتستآ ىٌ آٓ تیشتز است ٕ.ي ٚداری آماٍیف در ّٖشً ّشنٌ تٕ ٚظز ّی
رسد ٗ اغَة تزىٜای آٓ ّی ریشد تٖاتزایٔ تزای ّدت ط٘الٕی ْٕی ت٘آ آٓ را در ّٖشً ٕياٙ
داشتّ .عْ٘ال تاید ج٘إ ٚإتٜایی ساق ٚىیاٛآ ّسٔ را ٛزس مزد تا شاخٛ ٚای جإثی
شزٗع ت ٚرشد ْٕایٖد.
مراقبت :ایٔ ىیا ٙتٕ٘ ٚر ّت٘سط٘ٛ ،ای ىزُ ،خاك ّزط٘ب ،رط٘تت ٘ٛای ّت٘سط،
در حدٗد  50-70درصد ٗ خاك قَیایی ٕیاس دارد.
كود :م٘د ّ٘رد ٕیاس ایٔ ىیا ٙتّ ٚیشآ  2ىزُ در ٍیتزٛز دٗ ٛفت ٚیل تار ٗ اس اسفٖد
تا شٜزی٘ر ّا ٙتنار تزد  .ایٔ ىیا ٙخیَی پز ریش ٚاست ٗ ٕیاس سیادی ت ٚم٘د است ٚدارد  .تاید در
ساً دٗ ّزتث ٚىَدآ آٓ را تع٘یض مزد  .در غیز ایٔ ص٘رت ریش ٚىَدآ را پز ّی مٖد ٗ
تزىٜا سرد ّی شٕ٘د.

خاك :س ٚقسْت خاك تزه ،یل قسْت ت٘رب دٗ قسْت ّاس ٗ ٚیل قسْت
م٘د پ٘سید ٙداّی ،خاك ّطَ٘ب ىیا ٙآماٍیف است.
ازدياد :آماٍیف ت ٚسزعت تَٖد شد ٗ ٙپس اس ّدتی شنٌ ٕاّٖاسة ٗ آشفت ٚای تٚ
خ٘د ّی ىیزد .تزای ت ٚدست آٗردٓ ىیاٛی ّتزامِ ٗ ّتعادً ّی ت٘إید آٓ را تنثیز مٖید

.

تٜتزیٔ سّآ ىَدٛی ىیا ٙاس اٗایٌ تا اٗاخز تٜار است م ٚدر ایٔ سّآ ّی ت٘إید ع ٌّ تنثیز
را إجاُ داد .اتتدا قَْٛ ٚای إتٜایی ساق ٚرا ت ٚطً٘  8-10سإتیْتز ٗ یا ساقٛ ٚای تاسٙ
رٗیید ٙشد ٙجإثی را ْٛزا ٙتا پاشٖ ٚجدا مٖید یعٖی قسْتی اس ساق ٚاصَی ت ٚساق ٚجإثی
ّتصٌ تاشد .سپس قَْٛ ٚا را در پ٘در ٘ٛرّ٘ٓ ریش ٚسایی فزٗ تثزید ٗ ٛز یل را در
ىَدآی تا قطز دٛإ 9 ٚسإتیْتز حاٗی مْپ٘ست تذر ٗ قَْ ٚتنارید .إٜٓا را در شزایط دارای
ٕ٘ر مافی ٗ دٗر اس تاتش ّستقیِ خ٘رشید ٕيٜداری مٖید ٗ ىَدإٜا را تا میسٛ ٚای
پالستینی شفاف تپ٘شإید  .خاك ىَدآ فقط در اتتدای عٌْ خیس ّی ش٘د ٗ خیس مزدٓ
دٗتار ٙآٓ طی سّآ ریش ٚدٛی السُ ْٕی تاشد .قَْٛ ٚا را در ّای  20-22درج ٚسإتیيزاد
ٕيا ٙدارید ٗ پس اس ریش ٚدٛی إٜٓا را ت ٚىَدإٜای تا قطز دٛإ ٚحدٗدا  13سإتیْتز  ،حاٗی
مْپ٘ست ىَدإی ّعٍْ٘ی تنارید.

