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این گیاه بی نظیر از تالقی گوجه . گوجه گیالسی چند سالی است که زینت بخش ساالد ها شده است 

فرنگی وحشی با گوجه فرنگی خانگی توسط یکی از کشاورزان در بخش فلوریدا تولید شده و امروزه 

 . طرفداران زیادی را به خود اختصاص داده است

 : معرفی

امروزه این گیاه به سبب آسانی رشد و پرورش از محبوبیت . کاشت گوجه گیالسی بسیار آسان است

 .بسیاری برخوردار شده است

 cherry و نام انگلیسی  Solanum lycopersicum var. cerasiforme گوجه گیالسی با نام علمی

tomato شناخته می شود و متعلق به خانواده solanaceae  می باشد. 

 .گوجه گیالسی نسبت به گوجه زیتونی آبدار تر است. عم میوه های این گیاه ترش می باشد ط

اگر اولین بار است که میخواهید کاشت بذر را در منزل خود امتحان کنید ،کاشت گوجه گیالسی شما را 

 .پشیمان نخواهد کرد

 .د شدبا یکبار کاشت این گیاه شما تمام طول فصل از میوه آن بهره مند خواهی



 .کاشت گوجه گیالسی درون گلدان ، باغچه و باکس گل امکان پذیر است

 : ویژگی های ظاهری

 .گل می روید ۸تا  ۴در هر خوشه . گل این گیاه کامل بوده و به صورت خوشه ای است : گل

 .برگ های این گیاه مرکب و متناوب هستند : برگ

رای حفره هایی است که دانه ها در آن تشکیل می گوجه فرنگی دا. میوه در این گیاه سته است  :میوه

 شوند

 

 نگهداری

 : نور

 .کاشت گوجه گیالسی نیازمند نور کافی است

 .بدین منظور بهترین مکان برای کاشت این گیاه در تراس یا پشت پنجره جنوبی یا باغچه می باشد

 .گوجه گیالسی در سایه نیز رشد میکند

 .میوه های این گیاه در سایه کوچک می شود

 .گیاه می شود( اصطالحا اتیوله شدن ) سایه سنگین سبب رشد علفی 

 .ساعت نور کامل خورشید است ۸کاشت گوجه گیالسی نیازمند 

 . این گیاه به جا به جایی حساس نیست می توانید در صبح گیاه را به جایی پر نور منتقل کنید

 :دما

 .رجه سانتی گراد استد ۲۶تا  ۲۳بهترین دما برای کاشت بذر گوجه گیالسی دمای 

 .در سینی کاشت بکارید هفته قبل از آخرین سرما بذر را ۸تا  ۶برای نشا کاری می توانید 

 .برای کاشت گوجه گیالسی بهترین زمان فروردین است

 .این گیاه برای میوه دهی نیاز به نور و گرمای کافی دارد

 : آبیاری



 .استکاشت گوجه گیالسی نیازمند آبیاری منظم و کافی 

 .بدین منظور از زمان کاشت بذر تا زمان میوه دهی خاک نباید خشک شود

 .خشکی خاک موجب ترک برداشتن میوه ها می شود

 .آبیاری بیش از حد نیز موجب ریزش گل و عدم و میوه دهی خواهد شد

 .خاک همواره باید مرطوب باشد

 .بر اساس اقلیم و شرایط آب و هوایی منطقه فاصله آبیاری متغییر است

 .خاک نباید غرقاب شود

 .حتما زهکشی گلدان را رعایت کنید

 .اگر نشا را درون خاک باغچه می کارید حتما به زهکشی باغچه توجه داشته باشد

 : رطوبت

 .ده عملکرد باشددر کاشت گوجه گیالسی رطوبت می تواند تسریع کننده رشد و افزاین

 .این گیاه حساس به رطوبت نیست

 .رطوبت بیش از حد می تواند باعث افزایش بیماری های قارچی شود

 : خاک

 .رسی را به جهت نگهداشتن آب می پسندد –این گیاه خاک لومی 

 .برای کاشت گوجه گیالسی درون گلدان بهتر است از خاک مخصوص کاشت بذر استفاده کنید

 .می توانید از ترکیب پیت ماس ، کوکوپیت ، پرلیت و خاک برگ استفاده کنید

همچنین می توانید خاک باغچه را به واسطه افزودن پیت ماس و پرلیت سبک کرده و از آن استفاده 

 .کنید

 .از خاک بیش از حد رسی یا بیش از حد شنی برای کاشت گوجه گیالسی بپرهیزید

 .یشنهاد می شودخاک مخصوص کاشت بذر نیز پ

 : کوددهی



 .برای کاشت این گیاه به صورت گسترده باید ابتدا آزمون خاک را انجام دهید

 .بر اساس آزمون خاک و عناصر موجود ، کمبود ها را با کودهای موجود جبران کنید

 . برای کاشت گوجه چری درون باغچه کافیست به خاک باغچه کود دامی پوسیده شده اضافه کنید

 .انید از کودد های مخصوص گوجه فرنگی استفاده کنیدمی تو

 .پیشنهاد ما در ابتدا کاشت بذر استفاده از کود هربان است

 : داربست بستن

 .در زمان کاشت گوجه گیالسی می توانید از داربست استفاده کنید

 .داربست شما باید فلزی یا چوبی باشد

 .داربست های پالستیکی برای گیاه مضر است

 .گیاه به وسیله داربست به شما میوه هایی تمیز تر و سالم تر خواهد دادتربیت 

تراکم بوته در زمانی که از داربست در کاشت گوجه گیالسی استفاده میکنید بیشتر از زمانی خواهد بود 

 .که بوته بر روی زمین می خوابد

 

 : مراقبت ویژه

 .بهترین فصل کاشت بذر گوجه گیالسی فصل بهار است

 .این گیاه را می توان در تمام طول سال کشت کرد

 .برای کاشت درون گلدان یا باکس می توانید از باکس های موجود استفاده کنید

 .ی سفالی لعاب دار پیشنهاد خوبی برای این گیاه هستندگلدان ها

 .گیاه را در معرض باد شدید نکارید

 .می توانید از داربست برای گسترش این گیاه استفاده کنید

 .ماه زمان مورد نیاز است ۲از زمان کاشت بذر تا زمان میوه دهی حدود 

 



 : برداشت

 .ی تبدیل به میوه می شوندگل ها بعد از چند روز در صورت عدم وجود تنش آب

 .میوه ها در ابتدا سبز رنگ هستند

 .به مرور زمان و دریافت گرما میوه ها قرمز رنگ می شود

 .میوه های رسیده به راحتی از بوته جدا می شوند

 .اگر گوجه گیالسی به راحتی از بوته جدا نمی شود زمان برداشت آن فرا نرسیده است

 .در هنگام برداشت به هیچ وجه بوته را نکشید

 .برای برداشت میوه گوجه گیالسی نیاز به کاتر یا چاقو نخواهید داشت

 

 


