آكیمنس

مشخصات :ىیا ٙآمیْٖس اس خإ٘ادّ Gesneriaceae ٙیباضذ ،آمیْٖس اسِ
جٖس ایٔ ىیا ٙب٘د ٗ ٙدارای ىٕ٘ٛ ٚای ّختَفی است .ىٕ٘ٛ ٚای ایٔ ىیا ٙتٍ٘یذ ىَٜای سیاد
ٍٍ٘ٚای یا ضیپ٘ری ب ٚرٕو ٛای ص٘رتی  ،بٖفص ٗ ٕارٕجی ّی ْٕایٖذ  .ایٔ ىیا ٙدارای ریشُٗ
است مّ ٚعْ٘ال فصٌ سرد را اس ایٔ طزیق ّی ىذرإذ  .آمیْٖس ّعْ٘ال ب ٚص٘رت ب٘ت ٚای،
با بزىٜای تخِ ّزغی یا ٕیش ٙای ٗ ٍبّ ٚضزس ّی باضذ ّ .عْ٘ال ىٌ ٛا در اٗاسط اٍی اٗاخز
تابستآ ظاٛز ّی ضٕ٘ذ  .در پاییش بایذ تعذاد آبیاری را مِ مزد ٙتا بزىٜا خطل ضٕ٘ذ  .بعذ اس
خطل ضذٓ بزىٜا ،ریشُٗ ٛا را جّع آٗری مزد ٗ ٙدر طً٘ سّستآ آ ٓ ٛا را در درجٚ
حزارتی حذٗد  10-16درج ٚسإتیيزاد ٕيا ٙداری ّی ْٕایٖذ .در اٗایٌ بٜار بایذ ب ٚمطت
ریشُٗ ٛا اقذاُ مزد.
مراقبت :ایٔ ىیا ٙبٕ٘ ٚر ّت٘سط  ،دّای ٘ٛای ّعتذً تا ىزُ ،آبیاریی ّت٘سط،
رط٘بت ٕسبی  70تا  90درصذ ٗ خاك مْی اسپزی یعٖی  PHحذٗد ٕ 6یاس دارد.

كودّ :ی ت٘آ ٛز دٗ ٛفت ٚیل بار ،بّ ٚقذار  2ىزُ در ٍیتز در ٖٛياُ رضذ تا ضزٗع
ىٌ دٛی ،ب ٚایٔ ىیا ٙم٘د داد.
خاك :خاك ّٖاسب پزٗرش آمیْٖس ضاٌّ  2قسْت خاك بزه ٗ

 6/1قسْت

م٘د داّی پ٘سیذّ ٙی باضذ.
ازدياد :بزای تنثیز ایٔ ىیا ،ٙاس اٗاخز بٜار تا اٗایٌ تابستآ ،قَْٛ ٚای إتٜایی ساقٚ
را ب ٚإذاس 8-9 ٙسإٖتیْتز اس ىیا ٙجذا مٖیذ  .سپس إٜٓا را در پ٘در ٘ٛرّ٘ٓ ریط ٚسایی فزٗ
بزدٛ ٗ ٙز س ٚقَْ ٚرا در ىَذإی با قطز دٛإ 9 ٚسإتیْتز حاٗی مْپ٘ست ىَذإی با پایٚ
پیت بناریذ .در رٗش دیيز تنثیز ایٔ ىیا ،ٙىیاّ ٙادری را اس ىَذآ بیزٗٓ آٗرد ٗ ٙب ٚآراّی
ریطٛ ٚا را باس مزد ٗ ٙبخطٜایی اس ریط ٚیا ْٛآ ریشُٗ را جذا مٖیذ ٗ در ىَذإٜایی با
إذاسٛ ٙای ّطاب ٚدر رٗش اًٗ ،بناریذ  .در ٛز دٗ رٗش ،ىیا ٙبایذ در دّایی حذٗد
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ابت ٗ ضزایط ٕ٘ر مافی دٗر اس تابص ّستقیِ خ٘رضیذ قزار دادٙ
درج ٚسإتیيزاد ،رط٘بت ث
ض٘د.

