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 آموزش نحوه کاشت و پرورش گیاه توت فرنگی: عنوان مقاله 

   

 Fragaria: نام انگلیسی 

گل سرخیان : خانواده 

اروپا : بومی 

متعلق به خانواده گل سرخیان و بومی جنگلهای اروپاست که گونه  ,توت فرنگی گیاهی علفی چند ساله 

و از قرن چهاردهم به سبب خواص دارویی آن معرفی  وحشی آن دارای گل و برگ های کوچک میباشد

در صورت کاشت . رقم های موجود از تالقی بین گونه های مختلف به دست آمده اند . شده است 

های الزم و انتخاب رقم های مناسب میتوان تا بیست تن در هکتار محصول  اجرای مراقبت  ,صحیح

. برداشت کرد 

 

ت فرنگی های وحشی از جنگل به زمین زراعتی منتقل شد و از آن به در قرن چهاردهم در فرانسه، تو

ریشه توت فرنگی افشان، ظریف و سطحی است و بیشتر در عمق . عنوان یک گیاه اهلی استفاده گردید



هایی است  کشت بدون خاک یا هیدروپونیک از جمله روش . سانتی متر خاک فعالیت می کند ۳۰تا  ۲۰

  در این نوع کشت برای تولید محصول، به هیچ. فداران بسیاری یافته استهای اخیر طر که در سال 

در این روش هیدروپونیک، بذر گیاه در یک بستر کشت بدون خاک، . شود وجه از خاک استفاده نمی

صورت محلول به گیاه داده  غذایی مورد نیاز از طریق سیستم آبیاری و به  شود و مواد  کاشته می

. شت در محیط گلخانه انجام می شوداین نوع ک. شود می

برگها مشتمل بر سه برگچه خشن و کرک دار برنگ سبز تیره بوده که در برخی از ارقام شفاف می 

گلبرگ سفید که در قسمت تحتانی خود به یک زائده کوچک متصل است،  ۵ساختمان گل شامل . باشند

کاسبرگ سبز رنگ بوده که در قسمت تحتانی تقریبا به یکدیگر جوش خورده می  ۵کاسه گل شامل 

. عدد باشد ۵تعداد کاسبرگها در برخی از ارقام زراعتی ممکن است بیش از . ندباش

. شود هایی است که در بهار به بازار عرضه می های نوبرانه و از اولین میوه توت فرنگی طبیعتا از میوه

ی در حالت معمولی و در مناطق معتدل زمان برداشت میوه در اواخر اردیبهشت ماه تا اوایل تیر است ول

توان  به عبارت دیگر می. توان زمان رسیدن میوه را به جلو انداخت های خاصی می امروزه با فن آوری

با استفاده از وسائل و امکانات امروزی اقدام به پیش رس کردن و تولید توت فرنگی خارج از فصل 

ه برای پیش رس های اضافی ک البته هزینه. تری ادامه داد  نمود و عرضه توت فرنگی را مدت طوالنی

. شود به علت قیمت بیشتری که محصول نوبرانه دارد جبران خواهد شد کردن ایجاد می

مشکل استفاده از گلخانه در درجه . ترین وسیله برای پیش رس کردن استفاده از گلخانه است مطمئن

گلخانه اول هزینه سنگین احداث گلخانه و نیاز به تخصص و تجربه کافی برای کشت توت فرنگی در 

توان نشاء توت فرنگی را ابتدا اواسط تیرماه تا اوایل شهریور در خزانه  برای این منظور می. است

انتظار کشت کرد 

ارقام توت فرنگی به گروه ارقام بهاره یعنی بوته هایی که در سال یکبار میوه می دهند و ارقام چهار 

. گردندفصله که در سال بیش از یکبار میوه می دهند، تقسیم می 

عبارتند از گورال، آلیسو، تیوگو، رد گانتلت، اسیتا، کاتس کیل، فرسنا : ارقام بهاره 

این ارقام بسیار قوی الرشد و خزنده بوده و از اواخر اردیبهشت تا اواخر تابستان و : ارقام چهار فصله 

از جمله .تولید می شوندمیوه ها ریز و به تعداد زیادتری در هر بوته . گاهی اوایل پاییز میوه می دهند

. آنهامی توان به استرا، هومی جنتو اشاره نمود

: دسته بندی ارقام مختلف توت فرنگی 

ها و حساس به کپک خاکستری  روز کوتاه، مقاوم به بیماری: کردستان 

روز کوتاه با سازگاری باال برای مزارع : کویین الیزا 

ه روزکوتاه و مناسب برای مزارع و گلخان: پاروس 



روز خنثی کاربرد در کشت تابستانه و زمستانه : سلوا 

روز کوتاه، زودرس میوه درشت، سفت و قرمز تیره : کاماروزا 

: شرایط کاشت و پرورش توت فرنگی 

: آبیاری توت فرنگی 

. تان خشک شد، گیاه را دوباره آبیاری کنید هرگاه چند سانتی متر باالیی خاک گلدان توت فرنگی  

وری تنظیم کنید که نه گیاه دچار حالت غرقابی شود و نه اینکه چند روز بی آب بماند و بعد آبیاری را ط

مواظب باشید که . خصوصاً اگر در مرحله میوه دهی است. از پژمرده شدن شاخ و برگ آب دریافت کند

در هوای خشک و گرم، گیاه آبیاری منظم تر و . شود خاک گلدان سریع تر از خاک باغچه خشک می

کند،  تر شود هم دفعات و میزان آبیاری که طلب می تان بزرگ خواهد و هر چه توت فرنگی روزانه می

. شود بیشتر می

: خاک مناسب برای کشت توت فرنگی 

توت فرنگی خاک های نرم را ترجیح می دهد خاک های شنی رسی برای کاشت توت فرنگی مناسب ترد 

. باشد ۶٫۵تا  ۵٫۵مناسب برای خاک باید بین   PH. اما در دیگر خاک ها نیز رشد می کند

: دمای مناسب کشت توت فرنگی 

نیاز . متری از سطح دریا توت فرنگی رشد خوبی داشته و نیمه مقاوم است ۸۰۰تا ۴۰۰ در ارتفاع 

دمای مناسب برای . درجه در نظر گرفته اند ۷تا  ۶ساعت دمای  ۴۰۰تا  ۲۰۰سرمایی این گیاه را 

بدون . درجه سانتی گراد است؛ البته این گیاه تاحدی به سرما نیز مقاوم است ۲۵ تا ۱۵توت فرنگی 

درجه را هم تحمل  ۱۸-روی بوته ها را بپوشانید تا دما ی . درجه را تحمل می کند ۵-تا دمای  پوشش 

. می کند

: کاشت توت فرنگی در گلدان 

حتما از گلدان مخصوص توت فرنگی که  گلدان مورد نظر را با خاک مناسب و سالم پرکنید برای این کار

. در بازار موجود است استفاده کنید 

دو سوم گلدان را با خاک مناسب پر کنید و سپس آرام آرام به گلدان آب بدهید تا زمانی که آب از ته 

. گلدان شروع به تخلیه کند

دقت داشته . سانتی متری درست کنید ۵حفره خاکی با ارتفاع تقریبا  ۶بعد از انجام کامل این مرحله 

سانتی متر فاصله وجود داشته باشد ؛ پهنای حفره ها نیز بیش  ۱۵باشید که بین هر حفره باید حداقل 

. سانتی متر نباید باشند ۷٫۵از 



ا از محل اولیه خود به آرامی خارج کرده و بعد از حاال نوبت انتقال نشاء توت فرنگی است ، نشاء ر

آنکه خاک اضافه را از ریشه تکانده و جدا کردید آن را به آرامی به درون گلدان منتقل نمایید ،مراقب 

. باشید تا ریشه ها جدا یا دچار شکستگی نشوند

رامی کمی فشار دهید، پس از انتقال و کاشت نشاء توت فرنگی گلدان را با خاک پر کرده و خاک را به آ

. دقت کنید که فقط تا سطح طوقه گیاه خاک بریزید

پس از کاشت توت فرنگی در گلدان، در اولین مرحله، گلدان را تا حد اشباع آبیاری کنید در حدی که آب 

. از سوراخهای ته گلدان خارج گردد

به این دلیل که توت فرنگی در  گلدان توت فرنگی خود را در محلی از خانه که آفتاب گیر باشد قرار دهید

. مکانی گرم و پر نور بهتر و سریعتر رشد می کند

: آفات و بیماری های توت فرنگی 

شن و . استفاده از یک زمین عاری از علف هرز میتواند منجر به ریزش حشرات به باغچه شما شود

رای حشرات بزرگتری مثل ب. ماسه بیشتری را در خاک بریزید تا رطوبت موجود درخاک را از بین ببرد

. سوسک ژاپنی گیاهان را با سیر خرد شده و روغن دانه نئین اسپری کنید

کپک خاکستری گیاه توت فرنگی 

سفیدک آردی گیاه توت فرنگی 

سوسک ژاپنی گیاه توت فرنگی 

کنه های عنکبوتی گیاه توت فرنگی 

حلزون در گیاه توت فرنگی 

: روش های تکثیر توت فرنگی 

. ریق جنسی و غیر جنسی صورت می گیردازدیاد بط

: ازدیاد جنسی  –الف 

ازدیاد توت فرنگی بوسیله بذر مخصوص ارقامی است که طبیعتا تولید ساقه رونده نمی کنند و یا 

ارقامی که ساقه های رونده کمی دارند و همچنین جهت تولید ارقام جدید از روش ازدیاد بذری استفاده 

. می شود

: جنسی ازدیاد غیر  – ب 



در ازدیاد غیر جنسی که تقسیم بوته خوانده می شود بوته هایی را که خوب رشد کرده و قوی هستند 

پس از خارج کردن از زمین به چند بوته کوچکتر که هر کدام دارای مقداری ریشه می باشند تقسیم 

الم پایه های در این روش باید از بوته های س. کرده و سپس آنها را در محل اصلی نشاء می کنند

. مادری استفاده گردد

روش ازدیاد از طریق ساقه های رونده بدین صورت می باشند که پس از ریشه دار شدن ساقه های 

رونده در تابستان از بوته مادری جدا و در محل سایه نشاء کرده و سپس در فصل پاییز بوته های 

. انتخابی را به زمین اصلی انتقال می دهند

: زمان کاشت توت فرنگی 

خواب است تا اوایل بهار قبل از بیدار شدن گیاه از  توت فرنگی را از اواخر پاییز که در حال نیمه 

بنا براین کاشت پاییزه و بهاره آن امکان پذیر . خواب میتوان جابجا نمود و در محل دیگری کاشت 

ل آینده به دست می آید و اگر گیاه در تابستان سا ,  در صورتی که کاشت پاییزه باشدمحصول . است

بهارو قبل از بیدار شدن از خواب زمستانه کاشته شود گل هایی که چند هفته بعد از کاشت روی بوته 

این بوته ها در بهار سال بعد داده و در . بهتر است چیده شوند تا گیاه قویی شود , ظا هر میشود 

جوانه های گل در فصل پاییز به کوتاه شدن طول روز به . تابستان میتوان از آنها محصول برداشت نمود

. گل ها تا فصل بهار ظاهر نمی شود , وجود می آیند ولی به علت سرمای زمستانه 

: هرس توت فرنگی 

در توت فرنگی هرس وجود ندارد بلکه بجای آن موضوع حذف مطرح است یعنی هنگام باردهی 

زند و به جایشان بوته هایی تازه که از قدرت و پرمحصول بود های کم محصول را کنده دور می اندا بوته

نشان اطالع دارند اوایل تابستان می کارند تا زمان الزم وجود داشته باشد که به اندازه کافی ریشه و 

همیشه باید گیاهان پر محصول و عالی . برگ و جوانه زده و تا بهار سال بعد برای محصول آماده گردند

البته بوته های پر محصول معموالً کمتر ساقه های رونده می دهند برای . گذاری کرد را بادقت عالمت

مجبور کردن بوته به ساقه رونده دادن باید بوته هایی که سال قبل عالمت گذاری شده اند را نگذارند در 

ه ناچار به سال بعد میوه بنشینند بدین طریق که گلهایشان را با دست چیده دور می اندازند تا بجای میو

. دادن ساقه های رونده شوند در مقابل به آبیاری آنها توجه زیادی می شود
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