آناناس زینتی

مشخصات  :اسٓ عّٕی آ٘ا٘اس

comosus

 ٚ Ananasاص خا٘ٛادٜ

ٔ Variegatusیباضذ .آ٘ا٘اس ٌیاٞی است بٔٛی بشصیُ  ٚوّٕبیا بشٌٟای آٖ چشٔی بّٙذ ٚ
٘یض ٜای با ٘ٛاسٞای طِٛی وشْ  ٚسفیذ سً٘ دس ِب ٝاست حاضی ٝبشٌٟا خصٛظ با خاسٞای
لشٔض سً٘ ٔی باضذٍٙٞ .اْ پیذایص ٌُ ،قسٕت ٔیا٘ی ٌیا ،ٜتٕأا ب ٝسً٘ لشٔض دس ٔی آیذ .
ایٗ ٌیا ٜاص سٗ س ٝیا چٟاس ساٍِی تِٛیذ ٔی ٜٛوٛچىی ٔا٘ٙذ آ٘ا٘اس ٔعِٕٛی ٔی ٕ٘ایذ وٝ
بسیاس سخت  ٚخطبی است  ٚلابُ خٛسدٖ ٕ٘ی باضذ اٌش ٔی ٜٛآ٘ا٘اس چیذ٘ ٜطٛد بشي
ٞای خذیذی سٚی آٖ ظاٞش ٔی ض٘ٛذ.
مراقبت :آ٘ا٘اس صیٙتی ب ٛ٘ ٝس ٔتٛسطٛٞ ،ای ٌشْ ،آبیاسی ٔتٛسط تا صیاد ،سطٛبت
٘سبی  50تا  70دسصذ خان وٕی اسیذی احتیاج داسد.
كود :وٛد ٔٛسد ٘یاص ایٗ ٌیا ٜسا ٔی تٛاٖ بٔ ٝیضاٖ ٌ 1شْ دس ِیتش ٞ ،ش دٞ ٚفت ٝیىباس،
اص فشٚسدیٗ تا ضٟشیٛس ٔاٛٔ ،ٜسد استفاد ٜلشاس داد.

خاكٔ :خّٛطی اص د ٚلسٕت تٛسب ،ین لسٕت خان بشي  ٚوٕی ،خان ٔٙاسبی
بشای ایٗ ٌیا ٜاست.
ازدیادٍ٘ :ا ٜداسی آ٘ا٘اس صیٙتی دس آپاستٕاٖ بسیاس ٔطىُ است ٌّ .ذاٖ آٖ بایذ
دسخای بسیاس ٌشْ  ٚسٚضٙی لشاس بٍیشد تا بشي ٞا سً٘ صیبای خٛد ساب ٝدست آٚس٘ذ  .پس
بخای آٖ پا خٛش ٞایی بٚ ٝخٛد
اص تِٛیذ ٔی٘ ٜٛیض ،بشي ٞای اِٚی ٝب ٝتذسج صسد ضذٜ ٚ ٜ
ٔی آیٙذ ؤ ٝیتٛا٘ٙذ تِٛیذ ٌیا ٜخذیذ بٕٙایٙذ آ٘ا٘اس ابّك سا ٔی تٛاٖ ب ٝد ٚسٚش تىثیش وشد .
با استفاد ٜاص بشٌٟای سٚصت و ٝباالی ٔیٔ ٜٛی سٚیٙذ  ٚپا خٛضٟایی و ٝدس اطشاف پایٝ
ٔادسی بٚ ٝخٛد آٔذ ٜا٘ذ  ٚسٚش ا َٚوٕی ٔطىُ است .دس ایٗ سٚش ،قسٕت باالی ٔیٜٛ
سا ب ٝفاصّ 1/5 ٝسا٘تیٕتش ٔا٘ذ ٜب ٝپای ٝبشٌٟای سٚصت ،بشیذ ٚ ٜبٔ ٝذت یه سٚص دس ٔىاٖ
دٚس اص تابص ٔستمیٓ خٛسضیذ لشاس دٞیذ تا خطه ضٛد ،سپس دس پٛدس ٛٞسٔ ٖٛسیط ٝصایی
فش ٚبشدٚ ٜب ٝآسأی داخُ ٌّذاٖ با لطش دٞا٘ٝ

 11سا٘تیٕتش  ،حاٚی وٕپٛست ٌذا٘ی

رس  ٚلّٕ ٝلشاس دٞیذ ٌ .یاٌّ ٚ ٜذاٖ سا با ویس ٝپالستیىی ضفاف بپٛضا٘یذ  ٚدٔای
ٔخصٛظ ب
سا  24تا  27دسخ ٝسا٘تی ٌشاد ،تا صٔاٖ سیط ٝدٞی ؤ 2 ٝا ٜیا بیطتش طٔ َٛی وطذٍ٘ ،اٜ
داسیذ .دس سٚش د ،ْٚصٔا٘ی و ٝپاخٛضٟا ب ٝا٘ذاص 10 ٜسا٘تیٕتش سضذ وشد٘ذ ،آٟ٘ا سا با یه
چالٛی تیض اص پایٔ ٝادسی خذا وٙیذ ٞ ٚش پا خٛش سا دس پٛدس ٛٞسٔ ٖٛسیط ٝصایی فش ٚبشدٜ
 ٚب ٝتٟٙایی دس ٌّذا٘ی با لطش دٞا٘ 11 ٝسا٘تیٕتش حاٚی وٕپٛست ٌّذا٘ی ٔخصٛظ بزس ٚ
لّٕ ٝبىاسیذ آٍ٘اٌّ ٜذاٖ سا با ویس ٝپالستیىی ضفاف بپٛضا٘یذ  ٚخان سا ٔشطٛب  ٚدٔا سا
 24دسخ ٝسا٘تیٍشاد ٍ٘ا ٜداسیذ سیط ٝدٞی حذٚدا ٔ 2ا ٜطٔ َٛی وطذ .صٔاٖ تىثیش اص اٚاسط
بٟاس تا اٚاسط تابستاٖ ٔی باضذ.

عوارض و درمان :اٌش سضذ ٌیا ٜضٕا ٔتٛلف ضذ  ٚیا اص ٌُ ٔ ٚی ٜٛاثشی ٘بٛد ،بایذ
بذا٘یذ ،یا ٛٞا سشد است  ٚیا ٌّذاٖ ب ٝتغزیٔ ٝصٛٙعی احتیاج داسد  .بشٌٟای صسد ضذِ ٚ ٜىٝ
ٞای ل ٜٟٛای دس سطح صیشیٗ بشي ٘طا٘ ٝفعاِیت حطش ٜآفت است .اٌش ٞفت ٝای یىباس با سٓ
حطش ٜوص ٘فٛری ،طبك دستٛسٌ ،یا ٜسا سٕپاضی وٙیذ عالیٓ بش طشف ٔی ضٛد  .ل ٜٟٛای
ضذٖ ٘ٛن بشي  ٚخطه ضذٖ آٖ دس اثش خطىی ٛٞا یا وٓ آبی ٌیا ٜحادث ٔی ضٛد اٌش
ٔطاٞذ ٜوشدیذ بشي ٞای خطه  ،چشٚویذ ِِٝٛ ٚ ٜضذ ٜاست ٌ ،یا ٜسا بٔ ٝحُ ٌشٔتشی
ٔٙتمُ وٙیذ  ٚآبیاسی سا ا٘داْ دٞیذ  ٚ.اٌش بشٌٟا ل ٜٟٛای  ٚچشٚویذ ٜضذ٘ذ ٌیا ٜسا بٔ ٝحُ
خٙىتشی ببشیذِ .ىٞ ٝای سٛخت ٝدس ٚسط بشي٘ ،طاٍ٘ش ایٗ است و ٝغباس پاضی ٌیا ٜدس
آفتاب ا٘داْ ضذ ٚ ٜبشٌٟا آفتاب سٛخت ٝشد ٜا٘ذ  .دس ایٗ صٛست بشٌٟای اص بیٗ سفت ٝسا با
واسد خیّی تیض حزف وٙیذ ٛٔ .اد بشاق وٙٙذ٘ ٜیض بشای ٌیأ ٜضش است  ٚب ٝبشٌٟا ٔٙظش ٜصً٘
صدٌی ٔی بخطذ ،پاسچ٘ ٝشْ یا اسفٙح ٔشطٛب بشای تٕیضی بشٌٟا وافی است

ٕٞ .چٙیٗ

آبیاسی صیاد اص ٞش لاعذ ٜبشٌٟای ٌیا ٜآ٘ا٘اس سا ٔی پٛسا٘ذ  ٚبشٌٟا سیضش ٔی وٙٙذ  ٚدس
تابستاٖ ٞفت ٝای د ٚباس  ٚدس صٔستاٖ ٞفت ٝای یىباس آبیاسی وافی است.

