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 کاشت توت فرنگی در خانه  :عنوان مماله 

 

که بادانستن روش های کاشت آن می  توت فرنگی از میوهای بسیار خوش طعم و خوشمزه ایست 

توانید وارد دنیای کشاورزی شوید و توت فرنگی های ارگانیک و سالم را تهیه و پرورش دهید در این 

 ..مماله شما را با دو روش کاشت توت فرنگی و نحوه نگه داری ان آشنا می کنیم

 به وسیله بذر کاشت توت فرنگی

 .یک مرحله عمب تر از نشا می باشد کاشت بذر در والع

 . در گلدان بکارید ابتدا بنابراین شما باید بذر ها را

 . لرار دهید داخل دستمال خشک دانه ها را لبل از کاشت در

 .لراردهیدیک هفته تا ده روز مثل فریزربه مدت سرد وخشک در مکان

 .این کار درصد بذرهایی که جوانه میزنند را بهبود می بخشد

 .استفاده نمایید خاک برگ برای کاشت در گلدان از

 .سطحش را صاف نماییدپس از ریختن خاک 

 .ایجاد کنید عمك کاشت که سه برابر اندازه بذر و سانتی متر ۱۰فاصله  سپس حفره هایی را به

 .را بکارید عدد بذر ۳ در داخل هر حفره

 .می باشد میلیمتر۳ میلیمتر می باشد عمك کاشتتون۱به طور مثال اگراندازه بذرتون 

 .بذر روی سطحش بریزید دیگر خاک را پس از کاشت سانی متر۰٫۵ سپس

 .آبیاری نمایید آبپاش تا زمان جوانه زدن بذرها با

 .آبیاری با شدت زیاد موجب جابجایی بذرها شده و مانع از رشد بذر توت فرنگی می گردد

 .خاک گلدان نباید خیلی خیس یاخشک باشد باید شرایط رطوبت خاک را تامین نمایید



 .لرار دهید مکان آفتابی گلدان را در

 .طول میکشد که بذر توت فرنگی جوانه بزند هفته۳ معموال

 .شکل گرفت به نشا تبدیل شد سومین برگ گیاه د رصورتی که

 .یا باغچه خود انتمال دهید گلدان دیگر باید به

آن ها را در معرض نور خورشید  به تدریج اگر می خواهید بوته های توت فرنگی را در زمین بکارید،

 .هیدلرار د

 .ساعت بیشتر آن ها را در معرض نور خورشید لرار دهید ۲یا  ۱به این معنی که هر روز 

 .بوته های توت فرنگی را با دلت به زمین منتمل کنید

 .توت فرنگی را بچینید اولین شکوفه

 .ایجاد کند ریشه لوی تری در این صورت گیاه می تواند

 کاشت توت فرنگی با نشا

 

 کاشت توت فرنگی در خانه

 .توت فرنگی را تهیه کنید نشاء سالم
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 .نشاء دلت کافی داشته باشید وخرید انتخاب در

 .بسیار مهم است سالم و سبز برای پرورش بوته توت فرنگی خوشمزه انتخاب نشا

 .باشد انتخاب کنید زهکش مناسب ابتدا گلدانی که دارای

 . پرکنید خاک برگ گلدان مورد نظر را با 

 .گلدان را با خاک پر کنید دو سوم 

 .خاک را مرطوب نمایید آبپاش سپس با

 .درست کنید سانتی متری ۵ با ارتفاع تمریبا حفره  ۶بسپس 

 .فاصله وجود داشته باشد متر سانتی ۱۵حدالل  دلت کنید بین هر حفره باید

 .نباید باشند سانتی متر۵٫۷ حفره ها نیز بیش از پهنا

 .حال می توانید نشا توت فرنگی را انتمال دهید

 .نشاء را از محل اولیه خود به آرامی خارج کنید

 .از ریشه تکانده و جدا کردید آن را به آرامی به درون گلدان منتمل کنید را خاک اضافه بعد از آنکه

 .مرالب باشید تا ریشه ها جدا یا دچار شکستگی نشوند

 .پس از انتمال و کاشت نشاء توت فرنگی گلدان را با خاک پر کرده و خاک را به آرامی کمی فشار دهید

 .دلت کنید که فمط تا سطح طوله گیاه خاک بریزید

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

 .خارج گردد

 .باشد لرار دهید آفتاب گیر گلدان توت فرنگی را در محلی از خانه که

  تمویت بذر توت فرنگی

 . پر کنید پراکسید هیدروژن ودوسوم دیگر آب  یک سوم لیوان

 .محلول فرو ببرید خالل دندان را داخل  له را هم بزنیدوسپس ترکیب به حاص

 .بپاشید سطح خاک به وسیله آن محلول را روی



 .بذرها میکند رشد محلول فوق کمک به

 .عمل می کند اکسید کننده طبیعی پراکسید هیدروژن به عنوان یک

 .به بذرها بدهید هرروز محلول را تا زمان جوانه زدن

 .در هفته بدهید یک بارپس از جوانه زدن محلول را

 آبیاری

 .خاک خیلی خیس و خشک باشد با ید شرایط رطوبت خاک تامین گردد نباید تا زمان جوانه زدن بذرها

نیاز دارد مخصوصا در دوره های میوه دهی اگر میزان آب کم باشد میوه ها  آب زیادی توت فرنگی به

 .کوچک بالی می مانند

 .در هفته آبیاری نمایید یک یا دو بار به صورت هفته ای

 نور

 .نیاز دارد نور آفتاب ۸تا ۶حدالل  توت فرنگی برای رشد روزانه به

به همه  گلدان هایتان را بچرخانید تا آفتاب روز ۴تا ۳هر  اگر در منزل تنها از یک جهت نور دارید

 .سطح گیاه تان برسد

 

 


