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  کاشت بذر توت فرنگی  :عنوان مقاله 

 

توت فرنگی دارای ریشه سطحی و عطر بوی مطبوع و طعمی بسیار خوشمزه است و به راحتی می 

توانید آن را در گلدان در منزل یا فضای باز پرورش دهید ،،لذت ببریددر این مقاله شما را با نحوه 

 .مراحل کاشت بذر توت فرنگی نکات مهم آن آشنا می کنیم

 تهیه بذر توت فرنگی

 

 کاشت بذرتوت فرنگی

 .تهیه نمایید فروشگاه گل و گیاه و مغازه بذرتوت فرنگی را به آسانی می توانید از

 .باشد تولید امسال توجه داشته باشید که بذر

 .تاریخ انقضا محصولی به عمل نمی آید گذشت در صورت

 گلدان مناسب برای کاشت بذر توت فرنگی
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 کاشت بذرتوت فرنگی

 .خوبی داشته باشد زهکش از گلدانی برای کاشت بذر توت فرنگی استفاده نمایید که

 .باشد اطراف گلدان یا حتی در کف گلدان سوراخ های زهکش می تواند در

 .می باشد رونده و ریشه ای کوچک توت فرنگی در واقع میوه ای است که به صورت

 .استفاده نمایید گلدان کوچک میتوانید از

 . کوچکترین سایز گلدانی است سانتی متر ۲۰ و عمق سانتی متر ۳۰تا  ۲۵ گلدانی با قطر

 .آبیاری افزایش می یابد تعداد دفعات الزم به ذکر است که هر چه گلدان کوچکتر باشد

خنک  نسبت به گلدان های تیره ریشه گیاه میتوانید از گلدان های روشن استفاده نمایید در این صورت

 .می ماند تر

 .استفاده کنید که گرما را به بیرون هدایت می کنند رسیو سفالی همچنین میتوانید از گلدان های

 زمان کاشت مناسب توت فرنگی

قبل از بیدار شدن گیاه از خواب  اوایل بهار یمه خواب است تاکه در حال ن اواخر پاییز توت فرنگی را از

 .میتوان جابجا نمود و در محل دیگری کاشت

 . کاشت پاییزه و بهاره آن امکان پذیر است
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 .به دست می آید تابستان سال آینده باشد محصول، پاییزه در صورتی که کاشت

کاشته شود گل هایی که چند هفته بعد از کاشت اگر گیاه در بهارو قبل از بیدار شدن از خواب زمستانه 

 . تا گیاه قویی شود چیده شوند روی بوته ظاهر میشود، بهتر است

 .میتوان از آنها محصول برداشت نمود تابستان این بوته ها در بهار سال بعد گل داده و در

ت سرمای زمستانه، جوانه های گل در فصل پاییز به کوتاه شدن طول روز به وجود می آیند ولی به عل

 .نمی شود گل ها تا فصل بهار ظاهر

 توت فرنگی نیازهای اکولوژیک بذر

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

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

 .گیاه تان برسد

 نحوه کاشت بذر توت فرنگی در گلدان

 

 کاشت بذرتوت فرنگی

 .یک مرحله عقب تر از نشا می باشد کاشت بذر در واقع

 . بنابراین شما باید بذر ها را ابتدا در گلدان بکارید
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 . قرار دهید داخل دستمال خشک دانه ها را قبل از کاشت در

 .به مدت یک هفته تا ده روزقراردهیدفریزر مثل خشکو مکان سرد در

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

 .استفاده نمایید خاک برگ برای کاشت در گلدان از

 .پس از ریختن خاک سطحش را صاف نمایید

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

 .را بکارید عدد بذر ۳ در داخل هر حفره

 .میلیمتر می باشد۳میلیمتر می باشد عمق کاشت شما ۱ذرتون اگراندازه ب به طور مثال

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

 .آبیاری نمایید آبپاش اب تا زمان جوانه زدن بذرها ، آنها را 

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

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

 .قرار دهید مکان آفتابی گلدان را در

 .طول میکشد که بذر توت فرنگی جوانه بزند هفته۳ معموال

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

 .انتقال دهید باغچه خود یا گلدان دیگر باید به

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

 .قرار دهید خورشید

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

 .بوته های توت فرنگی را با دقت به زمین منتقل کنید

 .فرنگی را بچینید توت اولین شکوفه

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



 برداشت بذرتوت فرنگی

 

 کاشت بذر توت فرنگی

 .میوه می دهد هفته پس از کاشت۱۴ گیاه توت فرنکی معموال

 .دورتادورش قرمز شد، یک روز به آن وقت بدهید سپس آن را بچینید فرنگی زمانی که توت

 .ها تمام شد زمانیکه باردهی بوته

 .را باقی بگذارید های کوچک برگ های زائد را بزنید و تنها شاخه

 .تان نترسید از لخت شدن بوته

 .ها دوباره رشد خواهند کرد برگ

 .کنید تقویت خاک گلدان را

استفاده  های کمپوستیکود اید یا های خود بوته که جدا کرده توانید از همین برگ برای تقویت خاک می

 .کنید

 نکات مهم در مورد بذر توت فرنگی

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

 .باقی می مانند کوچک

http://padinaflower.com/product/%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86/
http://padinaflower.com/wp-content/uploads/2019/06/6-4.jpg


 .آبیاری نمایید دو بار یا هفته ای یک

 .میوه تولید نکند سال اول گیاه توت فرنگی ممکن است

است؛ البته این گیاه تاحدی به سرما نیز  درجه سانتی گراد ۲۵تا  ۱۵ دمای مناسب برای توت فرنگی

 .مقاوم است

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

 .تحمل می کند

بپوشانید تا میوه به طور مستقیم با خاک تماس نداشته  خاک اره و کاه توانید خاک سطحش را بامی 

 .به خوبی تامین گردد رطوبت خاک باشد و

 


