آسپلنیوم

مشخصات  :اسٓ عّٕی ایٗ ٌیاٜ

 ٚ Asplenium nidusاس خا٘ٛادٜ

ٔ polypodiaceaeی تاضذ  .ایٗ ٌیا ٜتٔٛی استزاِیا  ،صاپٗ ٙٞ ٚذٚستاٖ ٔی تاضذ  .ارتفاع
ایٗ ٘ٛع سزخس  60تا  130سا٘تیٕتز ٌ ٚستزش آٖ  30تا  60سا٘تیٕتز است .ایٗ ٌیا ٜدر
طثیعت تصٛرت اپی فیت  ٚضثی ٝال٘ ٝجر٘ذٌاٖ ٔی تاضذ  ٚاسایٗ ٌ ٓٞ ٝ٘ٛت ٝصٛرت ٌّذا٘ی
 ٓٞ ٚت ٝصٛرت آٚیش استفادٔ ٜی ضٛد ٕٞ .چٙیٗ دارای فز٘ٚذٞایی است تزاق  ،ا٘عطاف
پذیز٘ ،یش ٜای  ٚچزخی ٔا٘ٙذ و ٝتط َٛتیص اس  50سا٘تیٕتز ٔی رسذ  .عزض فز٘ٚذٞا ٘سثتا
سیاد تٛدٞ ٚ ٜاٌیٞ ٝٙا در لسٕت سیزیٗ فز٘ٚذٞا ت ٝرً٘ سیا  ٜدیذٔ ٜی ضٛد٘ذ ،رٌثزي
ٔیا٘ی فز٘ٚذ ل ٜٟٛای تیزٔ ٜی تاضذ  ٌٝ٘ٛ .دیٍزی اس ایٗ جٙس و ٝاغّة ت ٝعٛٙاٖ ٌیاٜ
آٚیشی پزٚرش دادٔ ٜی ضٛد ،دارای فز٘ٚذٞای سثش تیز ٚ ٜآتطاری است ٔ ٚعٕٛال ٌیاٞاٖ
جذیذی تز رٚی ٌیأ ٜادری تِٛیذ ٔیضٛد.
مراقبت :ایٗ ٘ٛع سزخس تٛ٘ ٝر ٔتٛسطٛٞ ،ا ی ٌزْ ،آتیاری فزاٚاٖ  ،رطٛتت ٘سثی
 50تا  90درصذ  ٚخان لّیایی احتیاج دارد.

كود :وٛد ٔٛرد ٘یاس ایٗ ٌیا ٜرا ٔی تٛاٖ تٔ ٝیشاٖ ٌ 1زْ در ِیتزٞ ،ز دٞ ٚفت ٝیىثار
اس فزٚردیٗ تا ٟٔزٔاٛٔ ،ٜرد استفاد ٜلزا داد.
خاكٔ :خّٛطی اس س ٝلسٕت خان  ٚتزي  ٚیه لسٕت تٛ

رب تزای رضذ

آسپّٙیٙٔ ْٛاسة است.
ازدياد :آسپّٙیٔ ْٛا٘ٙذ تسیاری اس ا٘ٛاع سزخسٟا ،ت ٝسختی تىثیز ٔی ضٛدِٚ ،ی
وسی و ٝعاللٕٙذ تاضذ ٔیتٛا٘ذ ٔٛفك ٔی ضٛد یه ٚرل ٝواغذ سفیذ را سیز تزي ٍ٘ا ٜداریذ ٚ
ضزت ٝآٞست ٝای ت ٝتزي تش٘یذ ٞ .اٌٟای ل ٜٟٛای رً٘ ٔا٘ٙذ پٛدر ،رٚی واغذ دیذ ٜخٛاٞذ
ضذ سپس یه سیٙی تذر یا یه ظزف ٔسطح را تا وٕپٛست ٔخصٛظ تذر  ٚلّٕ ٝتا پایٝ
پیت پز وٙیذ  ٚت ٝآرأی آٖ را خیس ٕ٘ائیذ ٞ ٚاٌٟا را خیّی تٙه تز رٚی سطح خان
تىاریذ  ٚتا یه رٚس٘أ ٝتپٛضا٘یذ تا اس تاتص ٘ٛر سیاد جٌّٛیزی وٙذ  .دٔای ٔحیط را حذٚد
 21درج ٝسا٘تیٍز اد ٍٟ٘ذاریذ سٔا٘ی وٞ ٝاٌٟا جٛا٘ ٝتش٘ٙذ  .اٌز جٛا٘ٞ ٝا خیّی فطزدٚ ٜ
٘شدیه تٞ ٓٞ ٝستٙذ ،تعذادی را حذف وٙیذ تا تمی ٝجٛا٘ٞ ٝا فضای تیطتزی تزای رضذ
داضت ٝتاضٙذٞ .ز چٙذ و ٝتعیذ است چٙیٗ ٔطىّی تٚ ٝجٛد آیذ سیزا عُٕ جٛا٘ ٝس٘ی ٔعٕٛال
ت ٝآْرأی صٛرت ٔی ٌیزد ٚ .لتی ٌیا ٜاٖ جٛاٖ ت ٝا٘ذاس ٜتمزیثی  1تا  2/5سا٘تیٕتز تشري
ضذ٘ذ .آٟ٘ار ا ت ٝصٛرت ته ته در ٌّذاٟ٘ایی یا لطز دٞا٘ 6 ٝسا٘تیٕتز  ،حاٚی وٕپٛست،
تا پای ٝپیت تىاریذ  ٚپس اس ٔذتی تٌّ ٝذاٟ٘ایی تا لطز دٞا٘ 9 ٝتا  11سا٘تیٕتز ٔٙتمُ وٙیذ.

