آكمئب

مشخصبت  :اسِ عَْی آمْئب،

 ٗ Aechmea fasciataاس خبٕ٘ادٙ

ّ Bromeliaceaeی ببضذ .آمْئب ىیبٛی است بّ٘ی آّزینبیی جٖ٘بی ّخص٘صب بزسیٌ
م ٚب ٚارتفبع 50تب  60سبٕتی ّتز ّی رسذ  .بزىٜبی آٓ  ،سبش یب سبش ّتْبیٌ ب ٚخبمستزی بب
ٍبّ ٚضزس ٗ خبردار است  .ىٌ ٛب ٍٍ٘ٛ ٚبی ضنٌ ٛستٖذ م ٚدر ابتذا ب ٚرٕو آبی ب٘دٗ ٙ
سپس قزّش رٕو ّی ض٘د  ٗ .اس اطزاف بٗ ٚسیَ ٚبزامتٛ ٚبی خبردار ص٘رتی ّتزامْی
پ٘ضیذ ٙضذ ٙإذ .بزىٜبی ایٔ ىیبّ ٙعْ٘ال ط٘ری قزار ىزفت ٚم ٚیل قسْت ّج٘ف ّیبٓ
بزىٜب ایجبد ضذّ ٗ ٙعْ٘ال ّی ببیستی ْٛیط ٚدر آٓ ریخت ٚض٘د ٖٛ .يبُ استزاحت ،ایٔ ىیبٙ
درج ٚحزارتی ّعذً  16درج ٚسبٕتی ىزاد السُ دارد  .آمْئب در بٜبر ىٌ ّی دٛذ ٗ پس اس
ىٌ دادٓ بّ ٚزٗر اس بیٔ ّی رٕٗذ ٍٗی ّعْ٘ال تٍ٘یذ یل یب دٗ پبج٘ش ّی ْٕبیذ م ٚایٖٜب
خ٘د پس اس رضذ بزای اسدیبد استفبدّ ٙیطٕ٘ذ ٗ پس اس  2تب  3سبً دٗببر ٙب ٚىٌ ّی رٕٗذ.
مراقبت :ایٔ ىیب ٙبٕ٘ ٚر ّت٘سط٘ٛ ،ای ىزُ ،خبك ْٛیطّ ٚزط٘ة٘ٛ ،ای خطل تب
رط٘بت ٘ٛای ّت٘سط یعٖی  50تب  70درصذ ٗ خبك مْی اسیذی یعٖی  PHحذٗد ٕ 6یبس
دارد.

كود :در بٜبر ٗ تببستبٓ ٛز سٛ ٚفت ٚیل ببر بّ ٚقذار یل ىزُ در ٍیتز ،ببیذ م٘د
ّصزف ض٘د ،م٘د ّصزفی ٕببیذ ب ٚقسِت ّیبٕی ىیب ٙداد ٙض٘د .
خبكّ :خَ٘طی اس خبك بزه ،ت٘رة ٗ قطعبت بسیبر م٘چل آجز بزای تٜ٘یٗ ٚ
سٛنطی خ٘ةّ ،حیط ّٖبسبی را بزای رضذ ایٔ ىیب ٙایجبد ّی مٖذ.
ازديبد :سّبٕی م ٚىیب ٙببٍغ ٗ ىَذإی آمْئب ىٌ ّی دٛذ  .پب چ٘ش ٛبی م٘چنی در
اطزاف پبیة ّبدری بٗ ٚج ٗد ّی آیذ  .در ضزایط طبیعی خبٕ ٚیل تب س ٚج٘إ ٗ ٚدر ضزایط
ّحیطی عبٍی پب ج٘ضٜبی بیطتزی خ٘اٛیِ داضت  .بسیبر ّ ِٜاست م ٚبذإیذ ،تب سّبٕی مٚ
إذاس ٙپب ج٘ش ب ٚإذاس ٙیب إذاس ٙىیبّ ٙبدری ٕطذٕ ،ٙببیذ آٓ را جذا مزد ٖٛ .يبّی م ٚپب
تذا خبك ىَذآ را خیس ٗ سپس بب استفبد ٙاس یل
ج٘ضٜب ب ٚإذاس ٙمبفی رضذ مزدٕذ ،اة
چبق٘ی تیش ،بب دقت إٜٓب را اس پبیّ ٚبدری جذا مٖیذ  .سپس قَْٛ ٚب را در ىَذإی بب قطز
دٛبٕ 11 ٚسبٕتیْتز ،حبٗی مْپ٘ست ّخص٘ظ بذر ٗ قَْ ٚبب پبی ٚپیت ٗ یب مْپ٘ست
یيزاد ٕيب ٙداریذ .خبك
ّخص٘ظ خبٕ٘اد ٙإٓبٕبس بنبر یذ  .آٓ را در دّبی  20درج ٚسبٕت
ىَذآ را ْٛیط ٚمٖتزً مٖیذ ٗ تٖٜب سّبٕی مٕ ٚیبس است آبیبری مٖیذ خبك خیَی خیس
ٕببضذ .ایٔ مبر ب ٚسزعت ریط ٚدٛی ٗ رضذ ىیب ٙمْل ّی مٖذ

.ىَذإٜب را دٗر اس تببص

ت بستبٓ
ّستقیِ خ٘رضیذ ٕيب ٙداریذ تب سّبٕی م ٚب ٚإذاس ٙمبفی ّقبُٗ ضٕ٘ذ  .بٜبر یب اٗایٌ ا
بٜتزیٔ سّبٓ بزای تنثیز ایٔ ىیب ٙاست  .ب ٚخبطز بسپبریذ  ،ىیبّ ٙبدری پس اس ىَذٛی
ّیّیزد .بٖببزایٔ تْبُ پب ج٘ضٜبی آٓ را جذا ٕنٖیذ.

