گازمانیا

مشخصات  :اسن علوی ایي ىیاُ

 ، Guzmania lingulataاس خاًَادُ

 Bromeliaceaeهی باضذ .ایي ىًَِ ،بَهی ضزق ٌّذٍستاى ،ىیٌِ ،ملوبیا ٍ بزسیل است
ٍ ارتفاع آى بِ  30ساًتیوتز هی رسذ  .ىاسهاًیا بزه ّای بزاق ،سبش رٍضي ،باریل ٍخطي
دارد .ىل ّای ىاسهاًیا بِ ٍسیلِ بز امتِ ّای قزهش رًو احاطِ ضذُ مِ در هیاى آًْا ىلْای
سرد هتوایل بِ سفیذ قزار ىزفتِ است  .ىلْا دٍام سیادی ًذارًذ اها بزامتِ ّای هثلثی قزهش
رًو بزای هذت طَالًی باقی هاًذُ ٍ رًو خَد را حفظ هی ًوایٌذ.
مراقبت :ایي ىیاُ بِ سایِ تا ًَر هتَسط ،حزارت باال ،خاك ّویطِ خیس رطَبت
َّای  70تا  90درصذ ٍ خاك اسیذی احتیاج دارد.
کود :مَد هَرد ًیاس ىیاُ ىاسهاًیا را هی تَاى بِ هقذار یل ىزم در یل لیتزّ ،زسِ
ّفتِ ینبار ،اس بْار تا تابستاى ،هصزف ًوَد.

خاک :هخلَطی اس تَرب ،خاك باغچِ ٍ خاك بزه تجشیِ ًطذُ بزای پزٍرش ایي
اضذ .
ىیاُ هطلَب هی ب
ازدیاد :بزای تنثیز ىاسهاًیا هی تَاًیذ در اٍایل بْار ،پاجَش ّایی را مِ در مٌار
پایِ هادری بَجَد آهذُ ٍ بِ اًذاسُ مافی بشره ضذُ است را ،جذا مٌیذ ٍ آى را در ىلذاى
هحتَی موپَست هخصَظ بذر ٍ قلوِ ،بناریذ  .ىلذاى را در ًَر مافی قزار دادُ ٍ رطَبت
هحیط را باال ًيِ داریذ.
عوارض و درمان :اىز پس اس هذتی ،هطاّذُ مزدیذ مِ ىیاُ هادری خطل ضذى
است ٍلی پایياُ ضزٍع بِ رضذ مزدُ است ،بذاًیذ مِ ایي اتفاق ماهال طبیعی است

 .صبز

مٌیذ ىیاُ اصلی ماهال خطل ضَد ،آًياُ پایياُ را جذا مزدُ ٍ درخشُ اسفاىٌَم یا پیت
بناریذ .لنِ ّای سفیذ رٍی بزىْای ىاسهاًیا بِ علت غبارپاضی با آب سٌيیي است  .تطٌيی
ضذیذ ّن هی تَاًذ بزىْا را خطل ٍ قَُْ ای مٌذ  .بزىْای پاییٌی ىیاُ در اثز َّای سزد
هی هیزًذ .ىیاُ را بِ هحل ىزهتزی ببزیذ اىز ایي اتفاق بعذ اس ىلذّی رخ دّذ ،جای
ًيزاًیً ،یست ٍ عوز ىیاُ توام ضذ ُ است .در تابستاى در اثز قارچ بَتزی تیس مِ خَد
ًاضی اس َّای سزد ٍ هزطَب است ،ىیاُ ىاسهاًیا هی پَسذ .ىلذاى را با سن قارچ مص
سوپاضی ًوَدُ ٍ بِ هحل ىزهتزی ببزیذ  .اىز دیذ ساقِ ىل دٌّذُ ،ىل ًوی دّذ ،احتواال
َّای هحیط سزد ٍ خطل است ٍ یا ًَر مافی بِ آى ًوی رسذ حتی هوني است بِ تغذیِ
هصٌَعی احتیاج داضتِ باضذَّ .ای خیلی سزد ٍ یا باتالقی ضذى خاك ىلذاى باعث سیاُ
ضذى اًذام ىیاُ خصَصا در سهستاى هی ضَد  .با باسدیذ سّنطی ٍ ىزم مزدى هحیط،

عَارض بزطزف خَاّذ ضذ ًَ .ك بزىْا ّن در َّای ىزم ٍ خطل قَُْ ای ضذُ ٍ خطل
هی ضَد.
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