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 کوددهی توت فرنگی: عنوان مماله 

 

 

 کوددهی توت فرنگی

در والع .دانستن نیازهای تغذیه ایی گیاه توت فرنگی می تواند در رشدبهتر وعملکرد گیاه کمک کند

فرنگی تاثیر به سزایی دارد تا بتوانید میوه دلخواه خود را با  مناسب جهت رشد و نمو توت کود انتخاب

 .آشنا می کنیم کوددهی توت فرنگی عطر و طعم مطبوع پرورش بدهید در این مماله شما را با

 نکات مهم کوددهی توت فرنگی
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 کوددهی توت فرنگی

 .توت فرنگی باید در آن رشد کند، حتما در تماس با نور افتاب باشد خاکی که  لبل از کاشت

 .دو عامل مهم در کاشت توت فرنگی می باشد هوموس و آب

 .در پرورش توت فرنگی بسیار مهم می باشد حیوانی و کودهای شیمیایی همچنین

 .موجود در کود در آب حل می شود نمک در والع

 .برای جذب در اختیار ریشه لرار می گیرد

 .را به خاک اضافه نمودفسفر و پتاس باید ممداری کود لبل از شخم زدن

 .سپس خاک را شخم بزنید

 .از این طریك کودها به عمك و داخل خاک نفوذ می کند

 .در اختیار ریشه لرار می گیرد

 .بسیار کم است پتاس نسبت به کود فسفر لدرت نفوذ

 .به راحتی به داخل خاک نفوذ کرده و در اختیار ریشه لرا می گیرد کود ازت بلعکس آن

 .نیتروژن ،پتاسیم ،فسفر باشد ممادیر مساوی خاک مناسب رشد توت فرنگی باید دارای
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 .را پرورش دهد کیفیت تری تا از این طریك تغذیه کند وتوت فرنگی های با

 .استفاده کنید نیتروژنکود درصورتی که توت فرنگی نارس و ضعیف بود از

 .توت فرنگی گردد کاهش میوهبرگهای سبز و بیش از حد نیتروژن بیش از حد می تواند موجب تولید

 کود مناسب توت فرنگی

 

 کوددهی توت فرنگی

-روی–ازت  -پتاسیم  -آهن -بر -مولیبدن -منگنز -منیزیم -فسفر -باید حاوی کلسیم کود مناسب در ابتدا

 .باشد آمینو اسیدها و هیومیک اسیدها  -ریزمغذی ها

 .باعث بروز بیماری و مشکالتی در گیاه می شود مواد فوق کمبود هر کدام از

 کلسیم

 .استفاده کنید کلسیم از شروع تا پایان گلدهی توت فرنگی و زمان پرورش میوه از

 .به شمار می رود کمبود کسیم سوختگی انتهایی برگ ، پیچیده و چروکیده شدن برگها در والع از

 .می گردد استحکام میوه موجب وجود کلسیم

 .پذیری گیاه دارد کلسیم نمش مهمی در تشکیل دیواره و غشاء سلولی و لابلیت انعطاف
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های  بیماری لدرت بافت، مانع از ایجاد بسیاری از با حفظ و پایداری سلول های گیاهی و افزایش

 .گردد در محصوالت می فیزیولوژیکی

 فسفر

 .استفاده کنید فسفر ازشروع تا پایان گلدهی توت فرنگی و زمان پرورش میوه از

 .باعث می شود که پهنک برگهای پائین تر به رنگ لرمز مایل به ارغوانی در می آید کمبود فسفر

 .فتوسنتز گیاهان نمش مهمی دارد در فرآیند فسفر

 .یابد تجمع می ها  دانه و در جوان گیاه اندام های فسفر به ویژه در

 منیزیم

 .استفاده کنید منیزیم از شروع رشد بهاره و سبز شدن جوانه تا شروع گلدهی توت فرنگی از

 .میگردد استحکام میوه منیزیم سبب

 منگنز

 .استفاده کنید منگنز از شروع رشد بهاره و سبز شدن جوانه تا شروع گلدهی توت فرنگی از

 .نیز نمش دارد تولید کلروفیل منگنز در گیاهان در

 .شود های دارای واکنش للیایی دیده می معموالً در خاک های آلی و خاک کمبود منگنز

در گیاه  کمبود منگنز روی آن از عالئمهایی بر  برگ ها و گاهاً مشاهده لکه باریک و ضعیف شدن

 .باشد می

 بر

 .استفاده کنید بر در زمان سبز شدن و سفید شدن جوانه توت فرنگی از

 .در مراحل اولیه رشد مشابه هم می باشد کلسیم و بر در والع عالئم کمبود

 .تاثیر می گذارند برگ های جوان هر دو ان ها روی

 .لسمت انتهای برگ میشود  سوختگی و چروکیدگی باعث ایجاد 

 . میوه می گردند بدشکلی موجب

 . مورد نیاز گیاه است کم مصرف بـور از عناصر



 .باشد های ایران رایج می آن در خاک مسمومیت و کمبود

د رحالی که در بعضی از مناطك مشکل کمبود بــور و در بخشی دیگر مشکل مسمومیت ناشی از 

 .خورد فراوانی عنصر بــور به چشم می

 آهن

 .استفاده کنید آهن دوره خواب گیاه و شروع رشد بهاره توت فرنگی از

 .موجب زرد شدن برگ های جوان میشود کمبود آهن

 .در حالی که رگبرگها سبزمی ماند

 در تولید کلروفیل، تنفس و فتوسنتز گیاهان نمش مهمی بر عهده دارد آهن

 ریزمغذی ها

 .استفاده کنیدها ریز مغذی در زمان رشد بهاره گیاه و سبز شدن جوانه توت فرنگی از

 آمینو اسیدها

از آمینو  باردهی توت فرنگی و افزایش گلدهی و رفع تنش و ایجاد مماومت طی زمان باردهی برای

 .یدها استفاده کنیداس

 هیومیک اسیدها

هیومیک  ده روز پس از نشا برای آماده سازی بستر خاک جهت افزایش ریشه زنی بوته توت فرنگی از

 .استفاده کنید اسیدها

 پتاسیم

 .برای توت فرنگی حائز اهمیت است پتاسیم مصرف

 .وجود پتاسیم موجب رساندن آب از ریشه به گیاه توت فرنگی میشود

 .مانع از دست دادن آب می گردد پتاسیم

 .میشود بهبود مزه میوهو افزایش لند مصرف به اندازه پتاسیم موجب

 .آن را افزایش می دهد لابلیت نگهداری و ویتامین ث

 .را تشکیل دمیدهد محتویات گیاهان پتاسیم بخش زیادی از



 .مثل کاتالیزور عمل میکند پتاسیم در والع

 .دهد ه را در برابر آفات و بیماری ها کاهش میآن مماومت گیا کمبود

 .افزایش می دهد سرما پتاسیم مماومـــت گیاهان را به

 .معموالً ضعیف، کوتاه و کوچک هستند کمبود پتاسیم گیاهان مبتال به

ها به علت کمبود این عنصر متولف گشته و فاصله میان گره ها کوتاه  رشد ساله اصلی و شاخه

 .شود می

 .کناره های فولانی پهنک برگ توت فرنگی می شود خشک شدن و لهوه ای شدن اسیم باعثکمبود پت

 روی

 .های رویشی و زایشی است در باز شدن جوانه تأخیر از جمله عالئم کمبود روی،

 ازت

 .برگهای لدیمی به رنگ سبز روشن تبدیل شودگیاه باعث می شود  کمبود ازت

 .میشود رنگ مایل به لرمز میوه ها به در امتداد برگ ها ، دمبرگها و کالهک

 . برگهای جوان برعکس با کمبود ازت سبزتر می شوند

 . باشد مهمترین عنصر غذایی در تغذیه درختان میوه می ازت

 .ها بسیار مهم است در رشدرویشی، گلدهی، تشکیل میوه، عملکرد محصول، رسیدگی میوه ازت

 .دارد نمش فعال ازت در ساخت ترکیبات پروتئین و اسیدهای آمینه و کربوهیدراتها

 .مؤثر است ها بندی میوه رنگ همچنین میزان ازت در

 .شود می افزایش اندازه میوه ها کود حیوانی که با ازت غنی شده باشدباعث

 .بر حجم میوه خواهد داشت اثر غیر مستمیم ازت

 مولیبدن

 . است بسیار شبیه به عالئم کمبود ازت عالئم اولیه کمبودمولیبدن

 زمان مناسب کوددهی توت فرنگی



 

 کوددهی توت فرنگی

 .دارد تغذیه گیاه رشد وپرورش و عملکرد و کیفیت مطلوب توت فرنگی بطور مستمیم بستگی به

و ممدار ماده آلی خاک  pHتحت تاثیر بافت خاک ، بسیار   پرورش توت فرنگی برنامه ریزی برای

 .است

 دبرای تغذیه مطلوب بوته های توت فرنگی می باشاولین گام مهم   آزمون خاک
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