كریپتانتوس

مشخصات :اسن علوی ایي گیاُ  ، Crypanthusاص خاًَادُ Bromeliaceae
هیثاضذ .ایي جٌس داسای  22گًَِ هختلف ،اص گیاّاى ّویطِ سثض مَتاُ است ،مِ ّوگی
تَهی تشصیل ّستٌذ  .تشعنس جٌس ّای دیگش خاًَادُ تشٍهلیاسِ ،تشگْای ایي جٌس دس
قسوت تحتاًی ،تِ فشم فٌجاًی دس ًیاهذُ اًذ ،تا آب ٍ هَاد غزایی سا دس خَد ًگِ داسًذ

.

تشگْای گَضتی تعضی اص گًَِ ّای ایي جٌس داسای سًگْای گًَا گَى هی تاضٌذ  .گلْای
سفیذ سِ گل تشگی ایي جٌس هعوَال صیثا ًیستٌذٍ ،لی تا هٌظشُ جالة تَجْی مِ داسًذ،
ینی اص تْتشیي گیاّاى آپاستواًی تِ ضواس هی سًٍذ.
مراقبت  :گیاُ مشیپتاًتَس تِ ًَس هتَسظ تا صیاد ،گشهای فشاٍاى ،خاك ّویطِ خیس،
سعَتت َّای  50تا  70دسصذ ٍ خاك موی اسیذی احتیاج داسد.

كود :ایي گیاُ تِ مَد احتیاج ًذاسد.
خاکّ :وچٌیي تایذ اص خاك سثل ٍ هتخلخل ،تشای سضذ هغلَب مشیپتا ًتَس،
استفادُ مشد.
ازدیاد :تشای تنثیس مشیپتاًتَس  ،مافی است تا گیاُ تالغ سا تناى دادُ ٍ یا ضشتِ ای
تِ گیاُ تضًیذ .تذیي تشتیة پاگیاُ سست ضذُ ٍ تِ ساحتی اص گیاُ تالغ جذا هیطَد  .اص آًجایی
مِ سیطِ دّی پا گیاُ دس هذت صهاى عَالًی صَست هی گیشد  .تْتش است عول تنثیش سا صا
اٍاسظ تا اٍاخش تْاس اًجام دّیذ تا دس عَل تاتستاى ،گیاُ ضوا فشصت سیطِ دّی داضتِ
تاضذیا گیاُ سا تِ آساهی دس گلذاًی تا قغش دّاًِ  6تا  9ساًتیوتش ،حاٍی موپَست هخصَظ
تزس ٍ قلوِ قشاس دّیذ ٍ سپس آًْا سا تا میسِ پالستینی ضفاف هحصَس مٌیذ دها  20دسجِ
ساًتیگشاد ٍ ضشایظ ًَس هٌاسة ،تِ هذت  3تا  4هاُ ًگاُ داسیذ  .صهاًی مِ سیطِ دّی ماهل
هی ضَد ٍ آًگاُ هی تَاًیذ آى سا تِ گلذاى هٌتقل مٌیذ

 .سیطِ ّای سست ٍ ضعیف

مشیپتاًتَس تِ ساحتی صذهِ خَاٌّذ دیذ ٍ تایذ دس اهش تنثیش ماهال تا احتیاط سفتاس مشد.
عوارض و درمان :اگش دس عَل صهاى سضذایي گیاُ هطاّذُ مشدیذ ،لنِ ّای سَختِ
سٍی تشگْا ایجاد هی ضَد ،احتواال غثاس پاضی سا دس آفتاب اًجام دادُ ایذ ٍ اگش ًَك تشگْا
عاسضِ دیذُ سا قغع مٌیذ آتیاسی صیاد اص حذ گیاُ تلف خَاّذ ضذ  .اگش صخوْای سفیذ سًگ

پٌثِ ای ضنل دس ٍسظ گیاُ تِ چطن تخَسد  .تایذ تا یل سن مص ًفَری ّش دٍ ّفتِ ینثاس
سوپاضی ًواییذ تا عالین تش عشف گشدد َّ .ای گشم ٍ تطٌگی گیاُ ًَك تشگْا سا چشٍمیذُ ٍ
الغش ٍ ًاصك هی مٌذ ّوچٌیي ًَس من هی تَاًذ تاعث خطنیذگی ٍ سیضش تشگْا ضَد.

