نئورژلیب

مشخصبت  :اسِ ػَْی ایٔ ىیبٙ

 ، Neoregellia carolinaeاس خبٕ٘ادٙ

ّ Bromeliaceaeی ثبضذ .ایٔ جٖس دارای  40ىٕ٘ ٚاس ىیبٛبٓ ْٛیط ٚسجش ىَخبٕ ٚای
دائْی است .ىّٕ٘٘ ٚرد ٕظز ثّ٘ی ثزسیٌ است ٗ ارتفبع آٓ ث 30 ٚسبٕتی ّتز ّی رسذ .ثزه
ٛبی ایٔ ىیب ٙسجش ثزاق ث٘د ٗ ٙث ٚص٘رت ط٘قٚای اطزاف سبق ٚم٘تب ، ٙقزار دارٕذ ٗ در
قسْت إتٜبیی ثبریل ٗ ٕ٘ك تیش ّی ضٕ٘ذ  .در سّبٓ ىَذٛی قسْت ّزمشی ىیب ٙتغییز رٕو
داد ٗ ٙقزّش ثزاق یب ارغ٘إی ّی ض٘د ٗ ىٌ ٛب در ّزمش ىیب ٙتنْیٌ ّی ضٕ٘ذ ىٌ ٛبی
ٕئ٘رصٍیب ث ٚرٕو ثٖفص آثی ٗ ث ٚقطز  2تب  5سبٕتیْتز ث٘دٛ ٗ ٙز ثبر 2تب  3ػذد اس آٓ ٛب ثبس
ّی ضٕ٘ذ.
مراقبت :ایٔ ىیب ٙثٕ٘ ٚر ّت٘سط ،حزارت سیبد ،خبك ْٛیط ٚخیس ،رط٘ثت  70تب
 90در صذ ٗ خبك اسیذی احتیبج دارد.
کودّ :ی ت٘آ ثّ ٚیشآ یل ىزُ در ٍیتز ،در ثٜبر ٗ تبثستبٓ ٛ ،ز سٛ ٚفت ٚینجبر ،ثٚ
ایٔ ىیب ٙم٘د داد.
خبکٕ٘ :ع خبك ّٖبست ٕئ٘رصٍیب ،ت٘رة یب خبك ثزه ّی ثبضذ.

ازدیبد :در اٗاسط تب اٗاخز ثٜبر ،اثتذا خبك ىیب ٙرا ّزط٘ة مزد ٙسپس ط٘ری خبُ
را ثبس مٖیذ م ٚقسْت پبییٔ ریط ٚدر ّؼزض دیذ قزار ثيیزد  .سپس ثب یل چبق٘ی تیش،
پبج٘ضی ث ٚقطز تقزیجی  15-20سبٕتی ّتز را ثب دقت اس ىیبّ ٙبدری جذا مٖیذ  .سپس پب
ج٘ش را ْٛزا ٙثب ریط ٚدر ىَذإی ثب قطز دٛبٕ 9-11 ٚسبٕتیْتز حبٗی مْپ٘ست ثذر ٗ قَْٚ
قزا دٛیذ .ثزای ّب ٙاًٗ ٗ یب حتی دّٗب ، ٙقَْ ٚرا ثب میس ٚپالستینی ضفبف ثپ٘ضبیذ ٗ در
دّبی  21درج ٚسبٕتیيزاد ٗ ٕ٘ر ّٖبست ٗ مبفی ٍٗی دٗر اس تبثص ّستقیِ خ٘رضیذ ٕيب

ٙ

داریذ  .پس اس ریط ٚدٛی ٗ رضذ ىیب ٙمیس ٚپالستینی را ثذاریذ ٗضزٗع ث ٚتغذی ٚىیب ٙثب
م٘د ّبیغ ضؼیف مٖیذ  .ث ٚایٔ ضنٌ م ، ٚم٘د ّبیغ را در رٗی خبك ْٗٛچٖیٔ ّزمش ىَذآ
ثزیشدْٛ ،یٔ رٗش را ػیٖب در آثیبری ٕیش ث ٚمبر ثجزیذ .سّبٕین ٚىیب ٙج٘آ ث ٚإذاس ٙمبفی رضذ
مزد ،آٓ را در اٗاخز ثٜبر ٗ یب فصٌ ثؼذ ث ٚىَذإی ثب قطز دٛبٕ 13 ٚسبٕتی ّتز ّٖتقٌ مٖیذ تب
ىیب ٙثیص اس رسیذٓ پبییش ٗ سّستبٓ سّبٓ السُ را ثزای رضذ داضت ٚثبضذ.

