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 بذرگیری توت فرنگی: عنوان مقاله 

 

 بذرگیری توت فرنگی

به روش های آسان ومقرون به صرفه  برای کاشت توت فرنگی در گلدان می توانید بذر توت فرنگی را 

در این مقاله شما رابا .تهیه کنید ،تا بتوانید توت فرنگی خوشمزه و خوش طعمی را پرورش ولذت ببرید

 .روش های تهیه بذر توت فرنگی آشنا می کنیم
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 روش های بذرگیری توت فرنگی

 

 بذرگیری توت فرنگی

  تهیه بذر توت فرنگی از فروشگاه

 .می باشد راحت و بدون درد سر این روش تهیه بذر توت توت فرنگی بسیار

 .تهیه نمایید فروشگاه گل وگیاه به راحتی می توانید بذر توت فرنگی را از

 .آن توجه کنید تاریخ انقضا الزم به ذکر است در هنگام تهیه بذر به

 .رشد نمی کند در صورت نداشتن انقضا بذر پس از کاشت

 داخل فریزر نگه دارید یک هفته تا ده روز قبل از کاشت حتما باید بذرها را به مدت

 .سپس اقدام به کاشت بذرها کنید

زم وضرری نور افتاب ال ساعت ۶حداقل  برای کاشت بذرتوت فرنگی انتخاب مکان مناسب و دریافت

 .است

 بذر گیری توت فرنگی توسط مخلوط کن

 .روش های بذرگیری توت فرنگی در منزل استفاده از مخلوط کن است ساده ترین 
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 .عدد توت فرنگی سالم و رسیده را انتخاب کنید ۳تا ۲ابتدا 

 .توت فرنگی ها را به همراه یک فنجان اب داخل مخلوط کن بریزید

 .ا کنیدسپس بذر ها را از پالپ جد

 .مخلوط کنید ثانیه ۵تا  ۳مدت  به

 .ثانیه مخلوط نکنید ۵سعی کنید که بیش از 

 .ممکن است بذرهای توت فرنگی شکسته شود

 .سپس مخلوط کن را خاموش کنید

 .دقیقه مخلوط توت فرنگی ته نشین بشود ۲یا ۱اجازه بدهیدبه مدت 

 .ممکن است اسیب دیده باشد بریزیددور  سپس بذرهایی که درسطح مخلوط کن قرار می گیرند را

 .در این حالت بذرهای سالم ته نشین میشوند

 .توسط صافی بذرهای سالم را جدا کنید وبشویید

 .بذرهای سالم را به دستمال کاغذی انتقال دهید 

 .بگذارید ،بذرها خشک شود سرد وخشک در مکان

 .حال بذرهای توت فرنگی شما اماده کاشت می باشد

 داخل فریزر نگه دارید یک هفته تا ده روز قبل از کاشت حتما باید بذرها را به مدت

 .سپس اقدام به کاشت بذرها کنید

افتاب الزم وضرری  ساعت نور ۶حداقل  برای کاشت بذرتوت فرنگی انتخاب مکان مناسب و دریافت

 .است

 بذر گیری به روش خشک کردن توت فرنگی



 

 بذرگیری توت فرنگی

 .می دهیم برش روش دیگر بذر گیری توت فرنگی این است که الیه هایی از گوشت توت فرنگی را

 .اجازه می دهیدکه این الیه خشک شوند

 .پس از خشک شدن به راحتی می توانید توسط انگشتتان، بذرها را جدا کنید

 .از روش خراش دادن است مطمئن تر این روش

 داخل فریزر نگه دارید یک هفته تا ده روز حتما باید بذرها را به مدت قبل از کاشت

 .سپس اقدام به کاشت بذرها کنید

نور افتاب الزم وضرری  ساعت ۶حداقل  دریافتبرای کاشت بذرتوت فرنگی انتخاب مکان مناسب و 

 .است

 بذرهای توت فرنگی را خراش دهید
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 بذرگیری توت فرنگی

 .است خراشیدن بذرها به وسیله چاقو روش دیگر برای بذرگیری توت فرنگی،

 .عدد توت فرنگی رسیده نیاز دارید۴تا۳برای بذر گیری به

 .قراردهید ظرف در دار  ابتدا باید آنها راداخل

 .ر قرار دهیددر فریز یک شبسپس ظرف توت فرنگی رابه مدت

 .در روز بعد، توت فرنگی ها را از فریزر خارج کنید

 .، به آرامی بذرهای توت فرنگی ها را خراش دهیدچاقو یا وسیله نوک تیز سپس با استفاده از

 .سپس آنها را جمع آوری کنید

 .الزم نیست به طور عمیق توت فرنگی را خراش دهید

 .کاغذی بریزید تا خشک شوددر آخربذرهای توت فرنگی را داخل دستمال 

 .حال بذرها آماده کاشتن در گلدان و باغچه منزلتان می باشد

 داخل فریزر نگه دارید یک هفته تا ده روز قبل از کاشت حتما باید بذرها را به مدت

 .سپس اقدام به کاشت بذرها کنید
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فتاب الزم وضرری نور ا ساعت ۶حداقل  برای کاشت بذرتوت فرنگی انتخاب مکان مناسب و دریافت

 .است

  

 

 


