وریسیا

مشخصات  :اسن علوی ایي گیاُ

 ، Vriesia splendensاص خاًَادُ

 Bromeliaceaeهیثاشذ .ایي جٌس داسای  190گًَِ ،اص گیاّاى چٌذسالِ گلخاًِ ای
صیٌتی است گل آریي گًَِ ّای هختلف  ،گًَاگَى تا حالت ّای هَسب یا افقی هی تاشذ .
تِ طَس ملی گًَِ ّایی مِ داسای گلْای صسد ّستٌذ ،دس سٍص تِ گل هی سًٍذ ٍآى ّایی مِ
گلْای سفیذ داسًذ ،دس شة گل هی دٌّذ گًَِ هزمَس ،تَهی گیٌِ است ٍ استفاع آى تِ
حذٍد  45ساًتی هتش هی سسذ  .گیاُ ٍسیضیا حالت سٍصت داسد ٍ شاهل تشگْای سثض تیشُ تا
لنِ ای عشضی اسغَاًی تیشُ هی تاشذ .گلْای ایي گیاُ شوشیش هاًٌذ

تَدُ ٍ دم گلی دس

حذٍد  60ساًتی هتش داسد مِ ًصف آى شاهل گل آریي سٌثلِ تا تشامتِ ّای قشهض ٍ گلْای
صسد است .گلْا دس اٍاخش تاتستاى ظاّش هی شًَذ.
مراقبتٍ :سیضیا تِ ًَس هتَسط ،حشاست صیاد ،خاك ّویشِ خیس ،سطَتت 70تا 90
دسصذ ٍ خاك اسیذی احتیاج داسد.

کود :مَد هَسد ًیاص ایي گیاُ سا هیتَاى تِ هیضاى یل گشم دس لیتشّ ،ش سِ ّفتِ
ینثاس ،هصشف ًوَد .مَد ًثایذ تِ قسوت هیاى گیاُ دادُ شَد.
خاک :هخلَطی اص خاك تشه ٍ خشدُ آجش تشای صّنشی خَب ،خاك هطلَب
ٍسیضیا است.
ازدیاد :ایي گیاُ تا سٍش ماشت تزس تنثیش هیشَد  .تزسّا سا تِ صَست پشامٌذُ دس
سطح موپَست هخصَص تزس ٍ قلوِ ،تناسیذ  .خاك سا هشطَب مشدُ ٍ ظشف سا تا میسِ
پالستینی شفاف ٍ یا شیشِ تپَشاًیذ دهای هحیط تایذ دس حذٍد  27دسجِ ساًتیگشاد ثاتت
تواًذ تا تزس ّا ّ 3فتِ تعذ جَاًِ تضًٌذ  .تعذ اص ظَْس جَاًِ ّا هی تَاًیذ دهای هحیط سا
موی پاییيتش تیاٍسیذ  .صهاًی مِ ًْالْای تزسی  6تا  8تشه تَلیذ مشدًذ  .آًْاسا تیشٍى آٍسدُ
ٍّش یل سا دس گلذاًی تا قطش دّاًِ  6ساًتیوتش ٍموپَست هخصَص ٍ گیاّاى خاًَادُ
آًاًاس ٍ یا موپَست گلذاًی تا پایِ پیت تناسیذ .شوا هی تَاًیذ ٍسیضیا سا پس اص گلذّی ،تا
جذا مشدى پاچَشْای آى ًیض تنثیش مٌیذ.

