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مقدمه

در سال هاي اخیـر تولیدکننـدگان تـوت فرنگـي تـالش زیـادي کرده انـد تـا بـا اسـتفاده از ارقـام مرغـوب و 
یـا بـه کارگـرفتن علـم و تکنیـک کیفیـت به ویـژه طعم، رنگ و مزه ي ایـن میـوه را بهبـود دهنـد.

تـوت فرنگـي یکي از میوه هاي بسیار خـوب و مناسـب بـراي کاشـت در باغچه ها و باغـات کوچـک است.  
بـه همیـن دلیـل ایـن میـوه پـرارزش و ایـن گیـاه پـر محصـول بیش ازپیش موردعالقـه و توجـه دوستداران 
باغ و باغباني قرار گرفته است. از ایـن رو مـا در سـال هـاي اخیـر شـاهد کشـت توت فرنگـی در سطح وسیعي 

از مزارع کشور بوده ایم.
توتفرنگي به عنـوان یـک میـوه زودرس بـه مصـرف تـازه خـوري مـي رسـد. عالوه برایـن اسـتفاده از ایـن 
میـوه در تولیـد مربـا، ژلـه توت فرنگـی و همچنـین تهیـه شـیریني)کیک( نیز به سـرعت رو به افزایش اسـت. 
بنابراین ميتوان نتیجه گرفت که میوه توت فرنگـی یکي از محصوالت پرطرفدار در دنیا است. همین امر بر 

ضرورت تولید بیشتر این محصول تاکیـد می کنـد.

تاريخچه

گل سـرخیان  )تیـره(  خـانواده  از   )Fragaria ananassa( علمـي  نـام  بـا   Straw berry  فرنگـي  تـوت 
)Rosaceae( است.

 از قرن چهاردهم نوع وحشي ایـن میـوه به واسـطه خواص دارویي آن معرفی شـده است. در قرن هجدهم 
بین دو واریتـه اروپـایي و آمریکـایي دو رگگیـري انجـام شـد و درنتیجه آن اجـداد توت فرنگی های درشت 
میوه امروزي بـه وجـود آمدنـد.  در زمـان صـدارت اتابـک اعظـم توت فرنگـی اصالح شـده از فرانسه به ایران 

راه یافت و در نقاط مختلف کشـور کشـت  شـد )رقم اتابکي(.
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مواردمصرفوخواصداروييتوتفرنگی
مصرف میوه به صـورت تازه خوري، پودر و یخ زده اسـت. مصارف دارویـي آن عبـارت اسـت از: رفـع تنگـي 
نفـس و سـرفه های خشـک، درمـان تصلـب شـرایین، درمـان  اخـــتالالت کلیــوي، تقویـت قلب، درمــان 

درد مفاصـــل و رماتیســم، درمــان اســهال، کــاهش فشارخون وغیره.
قسمت های مورد استفاده )مصرفي(: میوه، برگ، ریشه.

ارزشغذاييوبهداشتيتوتفرنگی
گل سـرخ را بـه واسـطه ارزش آن ملکه گل هـا می نامند. توت فرنگـی نیـز در بـین میوه هـا داراي چنـین مقـام 
و ارزشـي اسـت. عوامل اصلي کـه بـه توت فرنگـی ارزش می دهند عبارتنـد از: زیبایي میوه، عطر و طعم خاص آن.

عالوه باکیفیت ظاهري، تـوت فرنگـي مواد پـرارزش درونـي به شرح زیر دارد:
 آب، اســیدهاي مختلــف، مــواد ســفیده اي، قنــد، خاکســتر، ســلولز، پتاســیم، کلســیم، گــوگرد، 

کلــر، اسید فسـفریک. بیشترین مقدار متعلق به آب است که حدود 87 درصد را شامل می شـود. 
عالوه بر مواد معدني فـوق مقـدار کمـي آهـن، منیـزیم، سـدیم، سیلیسـیوم، یـد و بـر نیـز در میـوه ي 

تـوت فرنگـي وجود دارد.

شکل 1 - میوه توت فرنگی

ويتامینها
توت فرنگـی از انواع ویتامین هـا به ویـژه ویتـامین ث )بیش تریـن مقـدار حـدود 100-60 میلی گـرم در 
صد گرم میوه(  تشـکیل شـده اسـت که خـود در تغذیه ی سـالم کودکـان و بیمـاران نقـش بسـیار مــوثري 

A.و کاروتن B2،B،CK  دارد. سـایر ویتامینهاي موجود در توتفرنگي عبارتند از: ویتامین
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مشخصاتگیاهشناسی

 )Chilensis(است. امــروزه از گونــه شیلنســیس )Resea( و گونــه رژا  )Fragaria( تــوتفرنگــي از جــنس فراگاریــا
و ویرجینیــا )Virginia(  همچنین هیبریــد ایــن دو یعنــي آنانــاس )Ananas(  استفاده زراعي ميشود.

توت فرنگـی یکي از گیاهان علفي است کـه می توانـد به وسـیله ی سـاقه های نابجـا تکثیـر شـود و حالت 
دایمـی پیدا کنـد. بـا این حـال به طـور متوسـط  5-3 سـال عمـر می کند. ایـن گیاه حاوي طوقه کوتاه اسـت 

که جوانه هـای جـانبي بـر روي آن قـادر بـه تولیـد سـاقه رونـده و یـا گل آذیـن هسـتند. 

شکل 2- ساختمان بوته توت فرنگی

مشخصاتاندامواعضایمختلفبوتهتوتفرنگی

:)Root(ريشه

ریشـه های نابجا از قسمت پایین طوقه حاصل می شـود و توده ریشـه ای را بـه وجـود مـی آورد. سیستم 
گسترش ریشـه ها در خـاک بـه نـوع رقـم توت فرنگـی، نـوع خـاک و شـرایط آب و هوایي و قدرت رشد 

دارد. بسـتگي  طبیعيگیاه 
در حدود 50-25 درصد ریشه ها در عمـق بـین 8-0 سـانتيمتـري خـاک استقرار پیدا می کنند.25-40 
درصـد از آن هـا بـین 15-8 ســانتيمتـــري خـــاک و 15-10 درصـــد دیگـر نیـز  در عمـــق 15-38 
ســانتيمتـــري عمـــق خاک مستقر می گردند. بنابراین می تـوان نتیجـه گرفـت در خـاک نـرم و سـبک و 
شـني بـا رطوبـت کـم ریشـه ها بیشتر عمودي رشـد می کننـد ولـي در خـاکهـاي رسـي سـنگین بـا وجود 

رطوبـت زیـاد گسـترش ریشـه ها افقي اسـت.
بررسی های مختلف نشان داده اسـت کـه حـدود 90 درصـد وزن ریشه های توت فرنگی در عمـق 15 سانتيمتري 
سطح خـاک قـرار دارنـد. فعالیـت اصـلي ریشـه بـا توجـه بـه سـن گیـاه و فصـل، بین70-10 سانتيمتري سطح 
خاک انجام می گیـرد ولـي تـا عمـق100 سـانتيمتـري خـاک ریشه نفـوذ می کنـد. شعاع گسترش ریشـه ها گاهي 
مواقع به 75 سانتيمتر نیز ميرسد. سیستم کشت بوته هـا نیز در رشد و نمـو ریشـه تـاثیر دارد به طوری کـه در 

سیسـتم کشـت کپـه اي ریشه فراوان تـری نسبت به سیستم کشت ردیفي حاصل می شـود.
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:)Crown(طوقه
طوقـه توت فرنگی بسـیار کوتـاه است و ارتفاعی بـین 10-5 سـانتيمتـر دارد.

 رشـد مریسـتم انتهایي طوقه موجب تشکیل گره و جوانه جدیـد می گـردد. در جانـب طوقـه جوانه هـا 
و برگ هـا به صـورت مارپیچ قرار می گیرنـد. از جوانه هـای جـانبي طوقـه نسـبت بـه شـرایط رشـد، سـاقه ها 

رونده و گل آذیـن حاصل می شـود. ارتفاع بوته توتفرنگي حدود 20-15 سانتيمتر است. 

شکل 3- استولون

:)Stolon(استولون

با تشکیل استولون یا دستک، توت فرنگی می تواند به طریق غیرجنسي تکثیر یابد. 

شکل 4- گل توت فرنگی

استولونها جوانه هـای جـانبي کشـیده اي هسـتند کـه تحـتتـاثیر طـول روزبلنـد بـا 14 سـاعت روشنایي و 
افزایش درجه حرارت شروع بـه رشـد می کننـد و در محـل گره هـای خـود، بوته هـای جدید با ریشـه های 
نابجا به وجود می آورنـد. هـر اسـتولون می توانـد اسـتولونهـاي جـانبي تولیـد نمایـد. به طوری کـه یک بوتـه 
توت فرنگـی به تنهایـی قـادر اسـت تـا100 بوتـه جدیـد تولید کند. بااین حـال عمـاًل فقط20-4 بوته حاصل 

از گیـاه مـادري از نظـر کیفی قابل اسـتفاده هسـتند.
نیـز می توانـد  تولیـد  ازایـن رو  دارد،  وجـود  اسـتولون هـا  تولیـد  و  تشـکیل گل  بین  متقـابلي  اثـرات   

گیـرد. قرار  شیمیایي  ترکیبات  تحت تاثیـر 
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طبق بررسـی های انجام شـده اسـید مـالئین مـانع تشـکیل اسـتولونهـا می شـود. درمقابـل جیبـرلین از 
تشـکیل گل هـا جلـوگیري می کنـد و موجـب افـزایش تولیـد اسـتولونها ميشود.

 شکل5 - استولون

:)Leaf(برگ
برگ توتفرنگي مهم تریـن وظیفـه ی حیـاتي در تغذیـه و تنظـیم فراینـدهاي داخلـي گیـاه را بـه عهـده 
دارد. عمر برگهاي توت فرنگـی به طـور متوسـط 56 روز اسـت کـه در ارقـام مختلـف بـین 21 تـا 77 روز 

دارد. نوسان 
برگ توت فرنگـی از یک دمبرگ و یـک پهنـک سـهبرگچـهاي تشـکیل شـده اسـت. پهنـک برگ شـکل 
بیضي کشیده تا گرد دارد. آرایش برگها بر روي طوقـه کوتـاه به صـورت مارپیچي اسـت. روي برگچه هـا و 
دمبرگ با توجه به سن گیاه مـادري و نسـبت بـه کلون هـای مختلـف تـوت فرنگـيکرکهاي ریز و سـفیدرنگ 
تشکیل ميشـود. تجربیـات نشـان می دهنـد ارقـامي بـا بـرگهـاي سفید روشن به سفیدک حساس هسـتند و 

آنهـایيکـه بـرگـی بـه رنـگ سـبز تیـره دارنـد بیشـتر مـورد حملـه بیماري لکه سفید قرار می گیرنـد. 

شکل 6- گل کامل توت فرنگی

پالستوکرون برگها یعني فاصله زماني بین ظهور نـوک بـرگهـا بـه دمـاي محـیط بسـتگی دارد و در بهار 
و تابستان پالستوکرون کمتر از پاییز است. ازلحاظ دوام برگ بر روی بوته، برخي از گونههـا نظیـر تـوتفرنگـي 
شـیلي، برگ هـا همیشـه سبز دارنـد. بـا این حـال در برخي گونه هـا مانند توت فرنگـی ویرجینیـایي بـا وقـوع 
اولـین سـرماي شـدید برگ هـا از بین می رونـد. ارقام دورگ مقاومت متوسـطی بـه سـرما دارنـد و ارقـام داراي 
بـرگهـاي تیـرهتر نسبت به گرما و خشکي مقاومترهستند. اگرچه تولیـد بـرگ در فصـل رشـد ادامـه دارد امـا 

هنگامی کـه دما به 30 سـانتی گراد می رسـد افزایش تعداد و سطح برگ متوقف می شـود.
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:)Flower(گل
گل هـا در توت فرنگـی به صـورت گل آذینگـرزن دوسـویه مرکـب ظهـور پیـدا می کننـد کـه گـل اولیـه 
زودتر باز می شـود. بزرگ تریـن گل به بزرگ تریـن میـوه تبـدیل می گـردد کـه توسـط دمگـل اصـلي از محل 

طوقه ی گیاه ظاهر می شـوند.
هرگل 1کاسبرگ و 5 گلبرگ به اشکال مختلـف صـاف، پهـن و گـرد دارد. معمـوالً بـر روی هر گلآذین 
حـدود 15عـدد گـل تشـکیل می شـود. بـا این حـال تحقیقـات نشـان داده اسـت کـه در ارقام مختلف بر 

روي هـر گل آذیـن 1 تا 39 عدد گل ظاهر می شـود.
نکته مهم این است که در ارقام مختلف توت فرنگی سهنوع گل وجود دارد:

گلهاي دو جنسي، گلهاي ماده خالص، گلهاي نرخالص.
در گلهـاي دو جنسـي اندام هـای نـر و مـاده یعنـي پـرچم و مـادگي درون یـک گـل به صـورت مجتمع 

قرارگرفته اند.
اگر گل فقط داراي اندام هـای ماده باشد گل را مـاده خـالص می نامنـد. گلـی را هـم کـه انـدام نـر داشـته 

باشـد نـر خالص ميگویند که عمـاًل غیر بارور است. هـر گل 35-20 عدد پرچم دارد. 

شکل 7 - اندام های جنسی توت فرنگی

نکته قابل توجـه این است که گلهاي نر خـالص بایـد حتمـاً از مزرعـه حـذف شـوند زیـرا عدم تشکیل 
میوه در آنها عملکرد را کاهشخواهـد داد. رشـد نکردن تخمدان و پوشـیده شـدن تخمدان توسـط برگ ها 
از مشخصـه هـای گـلهـاي نـرخـالص بـه شـمار مـی رود. الزم بـه ذکـر اسـت کـه گـلهـاي نـر خالص 
مقـدار  آن  نتیجـه  در  کـه  مـيکننـد  تولیـد  زیـادي  اسـتولونهـاي  و  هسـتند  سـریعالرشـد  توتفرنگي 

عملکـرد محصول در واحد سطح به میزان قابل توجـه کاهش می یابـد.
توصیه می شـود براي کاشت از ارقام بـا گـلهـاي دوجنسـي استفاده شود کـه خـودگشـن هسـتند و 

به شـمار می آینـد. مناسبي  گـرده دهنده  گیاهـان 
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استقرار گل بر روي بوتـه تـوت فرنگـي در همـه واریتـههـا یکسـان نیسـت. در بعضـي از آنهـا ممکن 
است طول دمگل از طـول دمبـرگ بلنـدتـر باشـد. گـلهـاي بـدون پوشـش بیشـتر امکان دارد در معـرض 
خطـر سرمازدگي و عوامل نامسـاعد محیطـي قـرار بگیـرنـد بـا این حـال گل هـا و میـوه هایـی که از حرارت و 

نور بیشتري برخوردارند، زودتر ميرسند و برداشت آن هـا آسـان تر است و برعکـس.
تکامل گل در تـوت فرنگـي از بیرون به داخل گل است. گل هـای ایـن میـوه به علت داشـتن کیسـه های 
شـهد در قسـمت پـایین کـه بـه نهـنج متصـل می شـوند حشـرات به ویـژه زنبـورهـاي عسـل را بـه خـود 

جلـب می کننـد. گرده افشـانی در گل هـای توت فرنگـی توسط باد و حشرات انجام می گیـرد.
دانه هـای گرده در اوایل فصـل رشـد مرطـوب و چسـبناک هسـتند. دانه هـای گـرده تشکیل شـده در 

طـي فصل رشد خشک و سـبک تر است.

شکل 8- میوه توت فرنگی

:)Fruit(میوه

توت فرنگـی میوه ای از نوع مجتمع و کاذب دارد زیـرا قسـمت قابـل خـوراک آن نهـنج گوشـتي گنبـدي 
شـکل اسـت. میوه هـای اول بر روي ساقه اصلي انـدازه بزرگ تـری نسـبت بـه میوه هـای در انشـعابات دیگـر سـاقه 
را دارد. در برخي ارقام ماننـد )Lihama( گلبرگهـا تـا زمـان رسـیدن میـوه بـر روي آن بـاقي می ماننـد و باعث 
بدشـکلی شدن و بیماري )Botrytis( میوه می شـود. اندازه و شکل میوه در ارقام مختلف توت فرنگـی متفاوت است.

    

 Senga sengana  توت فرنگی رقم                  Asieta   توت فرنگيرقم                      Senga litessa  توت فرنگيرقم    
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ارقامتوتفرنگی

طبقهبندیارقامتوتفرنگی:

دو نوع طبقه بندی در مورد توت فرنگی اعمـال شـده اسـت کـه براسـاس آن بـه دو دسـته ارقـام بهـاره و چهـار 
فصل تقسیم می شـوند. ارقام بهاره یعني بوتههایيکه در سال یک بـار میوه می دهنـد. ارقام بهاره عبارتند از: 
اتــابکي، آرمــو، تــور، تیوگــا، گــورال، ردگانتلــت، اســیتا، کــاتسکیــل و فرمنــا کــه مناســبکشت 

در مزرعه هستند.
ارقـام چهار فصله که سریع الرشـد و خزنـده هسـتند، از اواخـر اردیبهشـت تـا اواخـر تابسـتان گـاهي 

اوایـل پاییز میوه می دهنـد. در هر بوته میوه هـای ریز و به تعداد زیاد تولید می شـوند.
ارقام چهـار فصـله مناسـب کشـت های گلخانـه عبارتنـد از: کاماروسـو، گاوبوتـا، سـیلوا، اسـترا و هومي 
چنتو. سطح زیر کشت توت فرنگی در ایـران حـدود 2300 هکتـار است کـه عمـده آن در اسـتان کردسـتان 
قـرار دارد. در اصـــفهان کشــت مزرعــه اي بســیار نـــاچیز و پراکنــده اســت و کشــت گلخانه ای آن به 

حدود 1 هکتار می رسـد.

مشخصاتبرخيگونههایتوتفرنگی

توتفرنگیجنگليياوحشي:

نــوعي از توت فرنگی کــه در ســطح وســیعي از دنیــا و همچنــین در منــاطق شــمال کشــورمان 
به صـورت طبیعي رشد می کنـد. این گونـه داراي میوه هـای کوچـک، نـرم و معطـر بـه شـکل بیضـي و رنگ 

قرمز براق است.
فرانسـه  در  می دادنـد.  پـرورش  خـود  باغـات  در  قـدیم  رومی هـای  را  جنگلي  یا  وحشي  توت فرنگـی 
توت فرنگـی جنگلي را در قرن14به مزرعه انتقـال دادنـد کـه از آنگونـه دیگـري به نام توت فرنگی چهارفصل 

حاصل گردید.

توتفرنگیمعطر:
موطن اصلي توت فرنگـی معطـر اروپاي شمالي و سیبري است. ایـن گونـه نسـبت بـه توت فرنگی جنگلـي 

یا وحشي رشد بیش تـری دارد.
توت فرنگـی معطـر که یک گونـه هگزاپلوئیـد محسـوب می شـود، از دو رگگیـري توت فرنگـی جنگلـي حاصـل 
بوته هـا تشکیل می شـوند و  بـاالي  ایـن اسـت کـه گل هـای آن در  از مشخصات میوه توت فرنگـی  شـده است. 
برگ هـا حاوي رگبرگ هـای برجسته هسـتند. میوه هـا بـه رنـگ قرمـز ارغـواني، نرم، بیضی شـکل و معطر است.
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توتفرنگیويرجینیايي:

توت فرنگی ویرجینیایي بومي مناطق شـمال شـرقي آمریکـا اسـت و جـز گونه های اکتاپلوئیـد محسـوب 
می شـود. این گونه برگهاي نازک به رنگ سـبز مایـل بـه آبـي دارد کـه دندانه هـای حاشـیه بـرگ آن 
خشـن اسـت. توت فرنگـی ویرجینیایـیخزانپذیر و دو پایـه بـه شـمار می آیـد. برگ هـا حـاوي دمبـرگ 

طویـل و نـازک هسـتند و طوقـه ضخامت کمتري دارد.
قطر گل بین5/2 تا 6 سانتيمتر اسـت. میوه های آن بـه قطـر 3 سـانتيمتـر، به رنگ قرمـز روشـن و بـه 

شکل کروي هسـتند. این رقم زودرس اسـت و مدت میوه دهی طوالنی در طي فصل رشد دارد. 

توتفرنگیشیلي:

گونه هـای  و جـز  اسـت  و شـیلي  هـاوایي  آرژانتـین،  آرام،  اقیـانوس  بومي سواحل  توت فرنگـی شیلي 
به فرانسه آورده شد. از شیلي  ایـن توت فرنگـی در سال 1721  اکتاپلوئید محسـوب می شـود. 

مشخصه توتفرنگي شیلي این است که بـرگ ضـخیم، بـراق، و بـه رنـگ سـبز تیـره دارد و همیشه سبز است. 
قطر گل 30-25 میلی متر است و میـوه در انـواع بـومي آن 3-1 گـرم و در ارقام تجاري 10 گرم وزن دارد.

در انواع وحشي جنسیت گـل شـامل ارقـام دوپایـه، مـاده- دوپایـه و دوجنسـی اسـت. میوه هـا بـه رنگ 
قرمز تیره، سفت و به شکل گرد تا بیضي هستند ایـن گونـه مقـاوم بـه خشـکي امـا حسـاس به سرما است. 
ارقام تجـاري آن کـه در فرانسـه پـرورش داده می شـد، مـاده خـالص بودنـد. بااین حـال بـراي تولید میوه، 

توت فرنگـی شیلي همراه با توت فرنگـی ویرجینیایي کشت می گردیـد.

توتفرنگیآناناسي:

داچسن در سال 1766 از دو رگگیري رقـم  ویرجینیـایي به عنـوان والـد نـر و رقـم  شیلي به عنـوان والد 
ماده، رقـم جدیدي بـه نـام توت فرنگـی آناناسـي بـه دسـت آورد کـه داراي میوه هـای درشـت تری بـود. 

کشـت ایـن توت فرنگـی کـه یـک گونـه اکتاپلوئیـد اسـت از قـرن 18 آغـاز شـد.
رقـم آناناسي به اجداد توت فرنگی هـای جدیـد مرسـوم اسـت. مشخصـه ایـن گونـه داشـتن گل هـای 
بـرگ  آن  پشـت  رگبرگ هـای  و  اسـت  بیضی شـکل  و  پهـن  برگ هـای  لـوب دار،  کاسـبرگ های  درشت، 

برجسته هسـتند.
تقسیم بندی ارقام توت فرنگی بر اساس واکنش به فتوپریود به دو گروه زیر تقسیم می شوند: 

Camarosa, Sweet charlie:مانند←[Short-Day]   گروه اول: ← روزکوتاه
Selva, Seascape :مانند←[Day neutral] گروه دوم:← روز خنثي

ارقام روزکوتاه:
ارقام روزکوتـاه یا یک فصـل توتفرنگي، تشـکیل جوانـه گـل در پـاییز و هم زمـان بـا کوتـاه شـدن طول 

روز انجام می گیـرد. این جوانه هـا در بهار سال بعد کامل و شکوفا می شـوند.
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ارقامروزخنثی:

ارقام روزخنثـی یا چهارفصـل توت فرنگـی، تشـکیل جوانـه گـل در هـر شـرایط روز امکان پذیـر اسـت و 
به شـرط مناسب بودن دما تبدیل بـه گـل و میـوه می شـوند. ایـن ارقـام در محـدوده دمـایي30-7 درجه 
سـانتی گراد به خوبـی رشد می کننـد. دماهاي کمتر یا بیشتر از ایـن محـدوده رشد گیاه را متوقـف می کنـد. 
در مناطق گرمسیري، دماي تابستان می توانـد عامـل محدودکننـده پـرورش توت فرنگـی روزخنثـی باشد. در 
ایـن منـاطق آبیاري باراني می توانـد بـرای کـاهش دادن دمـا اسـتفاده شـود. کاربـرد مـالچ سـفید بـر روي 
بستر پرورش توت فرنگـی نیز به علت بازتابش نور می توانـد مفید باشد. عملکرد توت فرنگـی در حدود 11000 
کیلوگرم تا 22000 کیلوگرم در هکتار اسـت. یه عنوان یک قاعده کلي، تولید در ارقـام روزخنثی توت فرنگی: 

تـا زمـاني ادامـه می یابـد کـه دمـاي هـوا کمتـر از 30 سـانتی گراد باشد.

ارقاميکفصل:

در حال حاضر پـرورش 3-2 رقـم توت فرنگی میسـر اسـت. در ایـن سیسـتم کشـت امکان افـزایش دوره 
برداشـــت بــه مـدت 6 هفتـــه وجــود دارد. در بهــار خنــک ایـــن دوره تــا 8 هفتــه نیــز بــه طــول 
 Chandler, Sweet Charlie می انجامـد. در سـال های گرم تـر، به حـدود 4 هفتـه کـاهش می یابـد. هـر دو رقـم

با مناطق جنوبي و گرم سازگار هسـتند.
Camarosa به عنوان یک واریته میان رس، براي مناطق با زمستان معتدل مناسب است. جهت فـروش محلـي 

 Sweet Charlie ,از ارقـام مخلـوط در منـاطق معتدلـه شـامل تمـام سـه رقـم مـذکور بـه میـزان، 10 درصـد
 Camarosa استفاده می شـود. بســیاري از پرورش دهندگان از رقــم Chandler 60درصد  Camarosa 30درصـد
اســـتفاده می نماینـد. ایـــن رقــم نســبت بـــه Chandler طعم بهتري دارد و در فـروش محلی نیز از بـازار 
مناسـب تری برخـوردار اسـت. عالوه برایـن حمـل و نقل ایـن رقـم به بازارهاي دور به جهت استحکام بیشتر 

آن، امکان پذیر اسـت.
 Sweet Charlieجهت شروع زودتر دوره برداشـت مورداسـتفاده قـرار می گیـرد، امـا ایـن رقـم بـه خـاطر 

باردهي کمتر، زیـاد کاشـت نمی شـود. 
 Sweet Charlie رقمـی استاندارد براي مناطق معتدل به شـمار مـی رود. ایـن گونـه در مقایسـه بـا دیگـر 

واریتـههـا باردهـی باالتـری دارد. Sweet Charlie بهخاطر انـدازه، رنـگ و طعـم خود از بازارپسـندی بیش تری 
برخوردار اسـت. فاصـله روي ردیف های آن نباید کمتر از 14 اینچ باشد. قلمه رانرها و نشـاهای ریشـه دار در 
ایـن رقـم ازنظر میـزان بـاردهي تقریباً با یکدیگر یکسان هسـتند. با این حال نشاهـاي ریشـه دار از ایـن نظر 
بـرعکـس قلمـه رانـرهـا هسـتند و ایــــن مزیـــــت را دارنـد کـــــه در بعضـــــي از فصل های بهــــار، 

دوره بـــــاردهي آن ها کم نمی شـود.
زمان مناسب بـراي کاشـت قلمـه رانـرهـاي رقـم Chandler در منـاطق مختلـف متفـاوت اسـت )نشاهای 
ریشـه دار باید 5-3 روز زودتر از قلمه رانرها کشت شوند(. کشـت در بســترهــاي 2 ردیفــه بــه عــرض 5 
فـــوت بـا فاصــله روي ردیــف 14  ایــنچ انجام می شـود و تــراکم حــدود 15000 گیاه در هر ایگر دارد.
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: Sweet Charlie

 Sweet Charlieرقمـی مناسـب براي بازارهاي اول فصل اسـت. ایـن رقـم و اگـر در اواسـط زمسـتان بـا 

ردیف هایی  از پالسـتیک پوشـانده شـوند حـدود 7-5 روز زودتـر از رقـم chandler می رسد. پرورش دهندگان 
معموًال بیشتر از 10 درصـد از زمین خـود را بـه ایـن رقـم اختصـاص نمی دهنـد. ایـن درحالـی اسـت که در 

بعضـي سـال ها این مقدار از زمین حدود 25-20 درصـد از سود را به خود اختصاص می دهـد.
بـا  اسـت.  اول خـوب  این رقـم در هفتـه  Sweet Charlie جالب است. کیفیـت محصـول  باردهي  زمان 
این حـال انـدازه میوه هـا به طـور چشمگیري کاهش می یابـد و بـا رقـم chandler به عنـوان یـک رقـم زودرس 
توت فرنگـی  فصـل  آخـر  هفتـه  در  کشـاورزان  سـال ها  از  بعضـي  در  نیسـت.  قابل مقایسـه  میـان رس  تـا 

میوه هـای درشتي از این رقم بـه دسـت می آورنـد.
میوه این گونه داراي قند و اسید بـاالیي اسـت. فاصـله روي ردیف های کشـت ایـن رقـم بایـد 12 ایــنچ باشــد.

 )کشت در بســترهاي دو ردیفــه بــاعــرض 5 فــوت و فاصــله روي ردیــف12 ایــنچ انجام می شود 
کــه تراکم 17500 گیاه به ازاي هر اکر دارد(

زمان مناسب براي کشت این Sweet Charlie به منطقـه بسـتگي دارد، ولـي به عنـوانیـک قاعـده کلـي 
ریشـه  نشـاهـاي  بـه  نسـبت  رانرها  رقـم  ایـن  در  است.   chandler رقم  از  زودتر  روز  آن حـدود 7   کشـت 
نتیجه بهتـري می دهنـد. Sweet Charlie  از لحـاظ مقاومـت نسـبت بـه بیمـاري فیتوفترا )پوسـیدگيطوقـه( از 

ارقـام chandler و camarosa حسـاس تر است.

Camarosaرقم

رقم Camarosa که به طور وسیعي در دنیا کشـت می شـود، از طریـق برنامـه اصـالحي دانشـگاه کالیفرنیـا 
گردید. معرفی 

 ایـن گونـه بهتـرین رقـم توت فرنگـی در منـاطق سـاحلي کارولینـاي شـمالي، کارولینـاي جنـوبي و 
 chandler جرجیا به شـمار می آیـد. در منـاطق بازمسـتان گرم تـر، تولیـد ایـن رقـم برابـر یـا حتـي بیشـتر از
اسـت. در ایـن منـاطق جهت تکامل گل ها و افـزایش عملکـرد در اوایـل مـاه نوامبر از پوشش براي ردیف ها 

می کنند. اسـتفاده 
مشخصه رقـم Camarosa داشـتن میوه هـای محکـم و بـزرگ اسـت. رشـد گیـاه و رانرهـا در تابسـتان 

خـوب اسـت.
رقم   ایـن  میـوه  در  طعـم  بهتـرین  آوردن  به دسـت  بـراي  است.  آنتراکنوز حساس  به  نسبت  رقم  این 
برداشت باید بعد از مرحلـه قرمـز بـراق صورت گیرد و بـه کـارگر آن آمـوزش داده شـود تـا در مرحله قرمـز 

تیـره میـوه برداشـت شـود. فاصـله روي ردیـف در ایـن رقـم بایـد14 ایـنچ باشـد.
کشاورزان معتقد هسـتند که رقـم فـوق را بایـد حـداقل 3 روز زودتـر از chandler کاشـت. با این حال امـروزه 

به نتایجـی دسـت یافته اند که نشـان می دهـد زمان کاشت این رقم می توانـد هم زمان با chandler باشـد.
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ارقامروزخنثیياچهارفصل:

Selvaرقم
رقم selva متعلـق بـهکالیفرنیا است. عملکرد ایـن رقم  باال اسـت و میوه هـای بـزرگ و سـفت دارد. قسـمت 
وسـط میـوه رنگ پریـده اسـت  اما پوسـت آن رنـگ قرمـز درخشـان و بـراقـی دارد. طعم میـوه آن در اوایـل 
تابسـتان لطیـف اسـت. میوه سلوا ازنظـر عمـر انبـارداري و امکـان حمـل  و نقـل مناسـب اسـت. گلـدهي آن 

مـداوم اسـت و در طول سال کـم  و زیـاد می شـود.
Seascapeرقــم

رقـــم seascape  بـه کالیفرنیـــا تعلـق دارد. میـــوه آن بـــزرگ و ســـفت و بـــه مقـــدار زیاد اسـت. 
رقـم از  بهتـر  میـاني  بافـت  رنـگ  و  میـوه  طعـم  دارد.  براقـی  و  درخشان  قرمز  رنـگ  رقـم  ایـن   میوه 

Selva است.

اثرعواملمحیطيوتغذيهرويرشدونموتوتفرنگی

 Tributeرقم
رقم Tribute متعلـق بـه مریلند اسـت. عملکـرد ایـن رقـم  زیـاد و انـدازه بوته هـای آن متوسـط است. رقم  
Tribute میوه ای رنگ قرمز تیره دارد کـه بافت آن تـا حـدودی سـفت اسـت. میوه هـای این رقم  قلبی شـکل، 

براق و جذاب هسـتند. ایـن رقـم تا حدودی به سفیدک پودري مقاوم اسـت.
Tristar رقم

رقم Tristar  از مریلند اسـت. عملکـرد آن متوسـط اسـت و میـوه کشـیده، بـراق، بـا انـدازه متوسـط وبا 
رنگ قرمز تیره دارد،.مزه میوه بسیار مطلوب و بافت آن سفت است.

شرايطآبوهوايي:

این گیاه در برابر سرما نیمـه مقـاوم اسـت. نیـاز سـرمایي آن حـدود 400-200 سـاعت در دمـاي کمتـر از 
7 درجه سـانتی گراد اسـت. در زمسـتان بـدون پوشـش تـا 5- درجـه سـانتی گراد و اگـر روي آن پوشـیده شـود 
تــا دمــاي 18- درجــه سانتی گراد را تحمــل خواهــد کــرد. از لحاظ آب وهوا در شــرایط مرطــوب و نسبتاً 

گرم محصول دهي مناسب دارد. رشـد آن در ارتفاع 800-400 متري از سطح دریا مناسـب  اسـت.

وضعیتآبوخاك:

رقم Tristar  ازنظـر میزان نیاز آبي جز گیاهان پرآب است و در صـورت نبـود آب کافـی میوه هـا ریـز بـاقي 
با مـواد غـذایي فـراوان، زهکشـي مناسـب و PH حـدود 7-6 را می پسـندد.  می مانـد.خـاک سبک شني 
بهتـرین PH بـرای ایـن رقـم  5/6-5/ 5 است. اگر میزان آهک از حد مجاز بیشتر باشد در ایـن گیـاه عارضـه 
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کلـروز بـا زرد شـدن برگ هـا بـروز خواهـد کـرد. هدایـت الکتریکـی آب )EC( حدود 1 دسي زیمنـس بر 
سانتيمتـر برای رقم Tristar  مناسـب اسـت. زمـین موردنظر بـراي کاشـت باید رو بـه جنـوب باشـدتا زودتر 
گـرم شـود. بـراي جلوگیـری از حملـه حلـزون بـه گیـاه، بایـد پـاي بوتـه را بـا سنگریزه و یا پوست تخممرغ 
پـر کـرد.  به طـور مرتب بـین ردیف هـای بوتـه و پـاي خـود بوتـه به طـور کج بیل بزنید. براي جلوگیري از 
خورده شـدن میوه هـا توسـط حیوانـات می توانیـد روي بوته هـا را بـا توري بپوشانید. از اوایـل خرداد در زیـر 
بوته هـا کـاه یـا پوشـال بریزیـد تـا  از رشـد علف هـای هرز و تماس میوه هـا با زمین جلوگیـری شـود.  )کـاه 
جـو بـه علـت نرم تـر بـودن و انعطاف پذیـر بـودن بهتریـن گزینـه است(. در صـورت عـدم دسترسـي بـه 
کـاه می تـوان از صفحه هـای پلی اتیلـن اسـتفاده نمـود. اسـتفاده از کـــود پتاسـه در بوتـه توت فرنگی نقـش 

زیـادي در آب دار شـدن میـــوه دارد )مثل بوته گوجه فرنگـی(.

سیستمآبیاري:

کشاورزان می تواننـد از سیسـتم آبیـاري بـاراني در فصـل پـاییز و سیسـتم آبیـاري قطـره اي در اواخـر 
زمستان استفاده نمایند. در سیستم آبیاري قطره اي لوله های آبیـاري طـوري نصـب شـوند کـه سـوراخ ها به 
سمت باال باشـند و لوله هـا به میزان 2-1 اینچ در مرکـز بسـتر زیرخـاک قـرار گیـرنـد. در گلخانـه از سیستم 
آبیاري و قطـره ای استفاده می شـود. اگـر 2 یـا تعـداد بیشـتري ردیـف بـه ازاي هـر بسـتر در تونل باشد، 
در خـاک درشـت بافت شني(. در  آبیـاري یکنواخـت ضـروري اسـت )مخصوصـاً  لولـه جهـت  3-2 خـط 
اوایل پاییز بعد از انتقـال نشـا آبیـاري تقریبـاً 4-3 سـاعت در هفتـه انجـام مـيشـود و با سرد شدن هوا به 
علت کاهش تعرق گیـاه مقـدار آبیـاري کاهـش می یابـد. در زمسـتان کـه بوتـههـا در حال خواب هسـتند 
بـه هیچ گونـه آبیـاري نیـاز نیسـت. در گلخانـه بـراي نفـوذ نـور بیشـتر بـه گیـاه  هـر بوتـه باید به صـورت 

متناوب با بوته مجاور کشت گردد.

ضدعفونيخاك

بهترین مواد شـیمیایی براي ضـدعفوني خـاک متیل برماید و کلروپیکرین اسـت که بـا طـول مـدت 14 
روز فاصـله از ضـدعفوني تـا کشـت اسـتفاده می شـود. مواد ضدعفوني دیگر بـا فاصله زماني 21 روز است. 
قاعده کلي براي ضدعفوني خاک و آماده سازی بسـتر این است کـه 6 هفتـه زودتـر از زمـان کشـت از متیل 

برماید و کلروپیکرین و تلوئن  ٣٥C- استفاده شـود.
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ازديادوکاشتتوتفرنگی

ازديادتوتفرنگی:

تولیـد سـاقه  الف(ازدیادجنسي: ازدیاد به وسـیله بـذر اسـت و خـاص ارقـامي اسـت کـه طبیعتـاً 
رونده نمی کننـد یا ارقامي کـه سـاقه های رونـده کمـي دارنـد. همچنـین بـراي تولیـد ارقـام جدیـد از روش 
ازدیاد بذري استفاده می شـود. بـذر توت فرنگـی شـبیه اکثـر درختـان میـوه اسـت و گیاهـان شبیه به پایه 
مادر تولید نمی کنـد )به جـز تـوتفرنگيجنگلي(. کشـت بـذر در طرح هـای اصالح رایـج اسـت و بعـد از دو 
رگگیـري در اولـین مرحلـه تکثیـر، از بـذر استفاده می شـود. بـراي ایـن منظـور بـذرهاي استخراج شـده از 
میوه ها را ابتـدا خشـک می کنند. سپس به مدت 20-10 دقیقه توسط اسیدسولفوریک خـراشـدهـي انجـام 
می دهنـد و یـا می تـوان بذرها را تحت عمل پس رسـی از نـوع چینـه سـرمایی قـرار داد. در عمـل چینـه 
سـرمایي بـذرها را در شرایط مطلوب و خنک )5-2 درجـه سـانتيگـراد( بـه مـدت 5-2 مـاه نگهـداري 

می کننـد. محـیط کشت مناسب بذرها، خزه اسفاگنوم مرطوب اسـت و روي بذرها پوشانده نمی شـود.
بذرهاي چینه سـرمایی شـده طـي40-30 روز جوانـه می زننـد. گیاهـان حاصل شـده از بـذر بعـد از 6-8 

هفته و هنگامی کـه3-2برگ حاصل نمودند، بـه مخلـوط آماده شـده خـاک انتقـال داده می شـوند.
ب(ازدیادغیرجنسيیاتقسیمبوتـه: بـه ایـن ترتیـب کـه بوته های قـوي الرشـد را پـس از خـارج کردن از 

زمین به چند بوته کوچک تـر تقسـیم می کننـد که هرکـدام مقـداري ریشـه دارنـد و در محل اصلي نشا می نمایند.
 نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه پـس از ریشـه دارشـدن سـاقه های رونـده در تابستان از بوته مادري جدا 
می نماینـد و در محل سـایه نشـاء می کننـد. سـپس در فصـل پـاییز بوته هـای سـالم و ریشـه دار را به زمین 

انتقال می دهنـد. اصلي 

تقسیمبوته:

این روش براي ازدیاد توت فرنگـی رایج نیست، اما فقـط در ارقـامي از روش ازدیاد تقسیم بوته استفاده 
می شـود کـه سـاقه رونـده کـم تولیـد می کننـد و یا فاقد قدرت تولید ساقه رونده هسـتند. به این ترتیـب 
آورده  بیرون  دقـت  بـا  ریشـه  بـا  همـراه  خـاک  از  هسـتند  طوقـه  چنـدین  حاوي  که  مادري  بوته هـای 
اندام هـای هـوایي و ریشـه از پایه  می شـوند و توسط چاقو و قیچي باغباني طوقه هـای جـوان همـراه بـا 
مادري جدا می گردنـد. بهتـرین موقـع بـرای انجـام ایـن کار هم زمـان بـا فصـل کشـت بوتـه اسـت. گیـاه 
را در زمـین اصلي می کارنـد درصـورت آمـاده نبـودن زمین، اطـراف بوته هـای جداشـده را بـا یـک نـوار 

نگهداري می کننـد. بسـتهبنـدي می نماینـد و در جاي مرطوب و خنک 
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ازديادتوسطساقههایرونده:

رونـده  سـاقه های  روي  بـر  کـه  اسـت  دختـري  گیاهـان  طریـق  از  توت فرنگـی  ازدیـاد  معمول  روش 
تشکیل می شـوند. بوته هـای قوي قادر بـه تولیـد 15-10 عـدد سـاقه رونـده در طـي فصـل رشـد هسـتند. 
بـه  شـرط آن کـه طول روز 14ساعت باشـد و دمـاي محـیط افزایـش یابـد و در طـول روز طی یـک سـاعت 

تولید ساقه رونده به حداکثر می رسـد.
در صورت تماس با خاک و تولید ریشـه همچنیـن وجـود رطوبـت و داشـتن تغذیـه کـافي بوتـههـاي 
و  رونـده  بـین تشـکیل سـاقه  به رشد هستند.  قادر  به طـور مستقل  از حـدود 3-2 هفته  دختـري پـس 
تولیـد گـل و میـوه رقابـت وجود دارد. در نهالسـتان های تجاري در صورت تشکیل گـل، اقـدام بـه حـذف 
آن هـا می کننـد. ایـن نوع بوته هـا در صورت برقـراری شرایط مسـاعد محیطـي در همـان سـال و در منـاطق 

سردسـیر بعـد از زمسـتان در اوایل بهار سال آتي به زمین اصـلي انتقـال داده می شـوند.
 معمـوًال ارقـام همیشـه بـار نسـبت بـه ارقام بهاره، ساقه رونده کمتـري تولیـد می کننـد. در هنگـام 
کاشـت دقـت شـود کـه عمـق حفـره 15-12 سـانتی متر باشـد.وضعیـت ریشـه در بسـتر بایـد به صـورت 
عمـودي باشـد. از قـرار دادن ریشـه ها به صـورت U شـکل خـودداری کنیـد زیـرا باعـث رشـد ضـعیف و 
مـرگ بوتـه می شـود. ریشـه بایـد طـوری باشـد کـه نقطـه رشد یا طوقه )یقه( باالي بستر کاشت قرار بگیرد.

ازديادازطريقکشتبافت:

از  نمـود. همچنـین  میلیون هـا گیـاه جدیـد  تولیـد  بـه  اقدام  بافت  از طریـق کشـت  امروزه می تـوان 
طریـق کشـت نوک مریستم به ضخامت 0/1-0/5 میلی متـر از سـاقه های رونـده تـازه تشکیل شـده، بـراي 
ویروس زدایي پایه های آلـوده اسـتفاده مـيشـود و از محیط کشـت MS اسـتفاده می شـود. بـراي تولید شـاخ 
سـاره های جدیـد بـه محـیط کشـت، سـیتوکینین اضـافه می شـود. سـپس گیاهـان مقاوم سـازی می شـوند و آماده 
کشت می گردنـد. احتمـال تغییـرات ژنتیکـي در ایـن روش وجـود دارد. درصـورت کنتـرل ازدحام ایـن نـوع 

گیاهان در مزرعه عملکـرد افزایـش می یابـد امـا از انـدازه میوه هـا کاسـته می شـود.   

شکل 9- کاشت در سینی نشا
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بسترمناسببرايريشهدهي:

براي ریشـه دهـی قلمه هـای توت فرنگـی حتمـاً از یـک بسـتر مناسـب اسـتفاده شـود. بسـترهاي بـدون 
خاک نیز براي ریشـه دهـی بـه کار می رونـد  ماننـد پیـت، شـن، ماسـه، سـنگ، ورمـيکولیـت، پرلیت، پلي 

استیرن و غیره.
سـینی های نشا 50 خانـه ای براي قلمه هـای با اندازه کوچک تا متوسط مناسب هسـتند. قلمه های بـزرگ 
)بزرگ تـر از 12 سـانتی متر( را در سـیني نشـا جـدا از قلمه هـای کوچک تـر )6-5 سـانتی متر( قرار می دهند. 
اگر قلمه هـای فـوق باهـم باشـند قلمه هـای بزرگ تـر  بـر روي قلمه هـای کوچک تـر سـایه می اندازنـد. در اثر 

رقابـت نـور و ریشـه به دلیل اســتفاده از سیســتم مـه پاش بیمــاري قــارچي Botrytis ایجاد می شـود.

خاكمناسببرایکشتتوتفرنگی:

توت فرنگـی یـک محصـول خوشـمزه اسـت کـه شـما به راحتـی می توانیـد در بـاغ خـود پـرورش دهید. 
به منظـور رشـد بهتـر محصـول و بزرگ و طعـم دار بـودن آن، باید قبل از کاشـت، خاک را آمـاده بهره برداری 
کـرد. توت فرنگـی بـه خـاک نـرم، غنی و بـارور شـده نیازمند اسـت. ازایـن رو قبل از کاشـت باید خـاک را با 

مـواد آلـی غنـی کنید تـا زمین آماده کاشـت شـود.
بوتـه توت فرنگـی بـرای رشـد بهتـر نیـاز بـه نـور خورشـید و گرمـا دارد، بنابرایـن مهـم اسـت کـه محل 

مناسـب را بـرای گیـاه انتخـاب کرد.

شخمزدنواصالحخاك

در قسمت اول به شخم زدن و اصالح خاک می پردازیم.
1-مکانگرموآفتابیرابرایگیاهخودانتخابکنید.

توت فرنگـی هـر روز حـدود 8 تـا 10 سـاعت بـه نـور خورشـید نیـاز دارد. منطقـه ای را بـرای کشـت 
انتخـاب کنیـد کـه نـور خورشـید به طـور کامـل بـه آن بتابـد. این گرمـا و نـور کافی باعث رشـد بهتـر بوته 

شـد. خواهـد  توت فرنگی هـا 
2-منطقهایعاریازعلفهایهرزبرایکشتپیداکنید:

ایـن گیاهـان از پـس رقابـت به خوبـی برنمی آینـد. پـس بـرای این کـه بـه آن ها فرصت رشـد داده شـود، 
بوته هـا را در منطقـه ای بکاریـد کـه رشـد علف هـای هـرز زیـاد نباشـد، چناچـه اندکـی علف هـرز در محل 
کشـت وجـود داشـته باشـد، در صـورت لـزوم می توانیـد آن هـا را با دسـت بکنید و از بیـن ببریـد. بااین حال 

هرگـز مکانـی کـه رشـد علف هـای هـرز در آن بسـیار زیاد اسـت را انتخـاب نکنید.
در صـورت تمایـل می توانیـد توت فرنگـی را در باغ هایـی بـا بسـتر بلنـد پـرورش دهیـد. تنهـا تفاوتی که 
کاشـت توت فرنگـی در بسـترهای بلنـد بـا سـطح زمیـن دارد در ایـن اسـت کـه گیـاه را فقـط بایـد تا عمق 

بسـتر بکارید.
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3-خاکرابابیلباغبانیویاگاوآهنشخمبزنید:
توت فرنگـی بـه خـاک نرم و شـل نیـاز دارد، بنابراین بایـد زمین چند بار قبل از کاشـت با بیـل، گاوآهن و 
یـا هـر دسـتگاهی شـخم زده شـود. برای ایـن منظور کل خاک بـاغ را به عمق 30 سـانتی متر شـخم می زنند 
و صـاف می کننـد تـا همـه سـنگالخ ها از بیـن برونـد و یـک زمین صاف و نرم برای کشـت به دسـت آیـد. اگر 

خـاک بـاز هـم کمی سـخت به نظر رسـید، می تـوان آن را با اضافـه کردن کمپوسـت نرم و اصـالح کرد.
4-بهخاکاضافهکنید:

 pH .هنـگام کار بـا مـواد آلـی، توت فرنگـی عالقـه زیـادی بـه مـواد مغـذی و خـاک کمـی اسـیدی دارد
ایـده آل توت فرنگـی بیـن 5/5 و  6/5 اسـت. شـما می توانیـد مواد مغذی و برخی از اسـیدیته ها را با اسـتفاده 
از مـواد آلـی بـه خـاک اضافـه کنید. حـدود 10 سـانتیمتر ماده آلـی را به خاک، اضافـه نمایید و با اسـتفاده 

از بیـل و چنـگک آن را بـا خاک مخلـوط کنید.
مـواد آلـی مناسـب بـرای توت فرنگـی شـامل کـود کشـاورزی، کـود گیاهـی و کـود پیـت مـاس یـا خزه 
تـورب دار اسـت. بـرای آزمایـش pH خـاک، از کیـت تسـت خاک اسـتفاده کنیـد. ایـن کیـت را می توانید از 

فروشـگاه های ابـزارآالت کشـاورزی و بـاغ خریـداری نماییـد.
5-خاکرازهکشیکنید:

 زهکشـی یـا اصـالح خـاک بـرای ایجـاد رطوبـت و تخلیـه مناسـب انجـام می شـود. توت فرنگی هـا، نیـاز 
بـه خـاک مرطـوب و زهکشـی مناسـب دارنـد. بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف، 5,1 سـانتی متر پرلیـت یـا 
ورمیکولیـت را در سـطح خـاک قـرار دهید و آن را به وسـیله بیل یا چنگک صاف کنیـد. پرلیت و ورمیکولیت 
هـر دو باعـث حفـظ آب در خـاک می شـوند، بنابرایـن خـاک را مرطـوب نگـه می دارنـد و از تبخیـر آب 

جلوگیـری می کننـد.
6-بهخاککودبزنید:

کـود را بـه خـاک بدهیـد. یـک الیـه نـازک از کـود را بـر روی کل بـاغ پخـش کنیـد. بـا اسـتفاده از یـک ماشـین و 
ابـزارآالت، کـود را بـه تمـام نقـاط بـاغ برسـانید. بهتریـن کـود بـرای توت فرنگـی، یـک کـود متعادل کننده 
اسـت کـه مقادیر مسـاوی از نیتروژن، فسـفر و پتاسـیم، ماننـد 5-5-5 دارد. البته شـما می توانیـد کودهایی 
را خریـداری کنیـد کـه مخصـوص توت فرنگـی و سـایر گیاهـان میـوه ای فرموله شـده اند و از فروشـگاه های 

کشـاورزی قابـل تهیه هسـتند.

آمادهسازیخاكبرایتوتفرنگیگلدانی

در قسمت دوم این مقاله به چگونگی آماده سازی خاک برای توت فرنگی گلدانی می پردازیم.

1-گلدانمناسبیراانتخابکنید:
رشـد توت فرنگـی و کشـت موفـق آن بسـتگی بـه انتخاب مـکان و گلـدان مناسـب دارد. مهم تـر از همه، 
گلدان هایـی را انتخـاب کنیـد کـه دارای سـوراخ زهکشـی در پاییـن هسـتند. گلـدان باید به قطـر 20 تا 30 
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سـانتی متر باشـد. گلدان هایـی کـه می توانیـد بـرای توت فرنگـی اسـتفاده کنیـد عبارتند:
ظروف سفالی لعاب دار

ظروف و گلدان های مخصوص توت فرنگی
گلدان های پالستیکی رنگی )رنگ های سبک و روشن، زیرا ریشه گیاه را خنک نگه می دارند(

2-گلدانراتانیمهازخاکگلدانپرکنید:
خـاک گلـدان چندمنظـوره تـا زمانی برای کاشـت توت فرنگی ایدهآل اسـت کـه pH آن بیـن 5/5 تا 6/5 
باشـد،. شـما می توانیـد pH را بـا اسـتفاده از یک کیـت آزمایش خاک آزمایـش کنید. بیـش از نیمی از ظرف 

را پـر نکنیـد تا بـرای افزودن مواد دیگر جا داشـته باشـد.
3-اصالحخاکباپرلیتوکمپوست:

بقیـه قسـمت های ظـرف را بـا مقادیـر مسـاوی پرلیت و کمپوسـت پـر کنید. ایـن کار را با دسـت یا یک 
بیـل انجـام دهیـد تـا همه چیز کاماًل مخلوط شـود. کمپوسـت، خـاک را از مـواد مغذی، غنی سـازی می کند. 
پرلیـت بـه خـاک کمـک می نمایـد تـا رطوبت را حفـظ کند بـدون اینکه آبـی بمانـد. این یـک روش ایده آل 
بـرای کاشـت توت فرنگی اسـت. شـما می توانیـد به جـای پرلیـت از ورمیکولیت اسـتفاده نمایید. زیـرا تقریباً 

هماننـد هـم عمـل می کننـد. همچنین می توانیـد کود یا ماسـه را سـاالنه به خـاک بیفزایید.

خاکهوموسدارچیست:

معـادل گیاه خـاک در زبـان انگلیسـی Humus )هوموس( به معنی زمین اسـت. گیاه خـاک یا همان خاک 
هومـوس دار قسـمتی از خـاک اسـت کـه سـاختار جانـوری و گیاهـی نـدارد. گیاه خاک بـر چگالی خـاک اثر 
می گـذارد و باعـث می شـود خـاک، آب و مـواد مغـذی را در خود نگـه دارد. خـاک هوموس دار کـه از بقایای 

گیاهـان بـه وجـود می آیـد، ماده ای طبیعی اسـت و بـرای بهبود خاک اسـتفاده می شـود.
گیـاه  خـاک یـا هومـوس یـک ماده بیوشـیمیایی اسـت کـه در الیه هـای باالیی خـاک تشـکیل می گردد 
کـه حـاوی مـواد ارگانیـک اسـت و رنـگ قهـوه ای تیـره یـا سـیاه دارد. مقـدار هومـوس خـاک در باغ هـا، 
کشـتزار ها و باغچه هـا و غیـره زیـاد اسـت. با ایـن حال خـاک بیابانی هوموس بسـیار کمی دارد. سـرعت کم 
تجزیـه هومـوس و مـواد آلـی در خاک، باعـث ذخیره رطوبـت خاک می شـود و درنتیجـه حاصلخیزی خاک 

را افزایـش می دهـد.
خـاک هومـوس دار مـواد اسـفنجی و تیره  رنگی هسـتند که  بخشـی از مـواد آلی خاک را تشـکیل می دهند. 
خـاک هومـوس دار آب وهـوا و مـواد غذایـی را بـه خـاک و ریشـه می رسـاند و بـرای رشـد و نمو گیاهان بسـیار 

مفیـد اسـت. هومـوس از اسـیدها، قارچ هـا، دیاسـتازها، باکتری ها و ترکیبات آلی تشـکیل شـده اسـت.
خـاک هومـوس دار دارای سـاختاری نـرم اسـت و قابلیـت تهویـه باالیـی برای ذخیـره آب و مـواد مغذی 
خـاک دارد. مـواد پروتئینـی موجـود در ایـن خـاک که از جسـم و کالبـد موجـودات زنده به دسـت می آیند 

توسـط موجـودات کوچـک و ذره بینـی تجزیـه می شـوند و غـذای گیاهـان را تامیـن می کنند.
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گیاهـان و جانـوران مـواد آلـی را بـه خاک اضافـه می کننـد. باکتری ها و قارچ هـا، این مواد آلـی را به یک 
ترکیـب شـیمیایی تبدیـل می کننـد که هومـوس نامیده می شـود. کرم های خاکـی و موریانه ها و سوسـک ها 

عواملـی هسـتند که هومـوس را با مـواد معدنی در خاک ترکیـب می کنند.

انواعخاکهوموسدار:

خاک هوموس دار سه نوع دارد  که هرکدام از آن ها را شرح می دهیم.
1-هوموسمور:

مـور هومـوس فشـرده اسـت ایـن هومـوس در آب وهـوای سـرد بـر روی خاک برگ هایـی کـه به سـختی 
تجزیـه می شـوند و بـر روی خاک هـای اسـیدی و ماسـه ای فاقـد کلوئیـد رس  تشـکیل می شـود.

2-هوموسمول:
مـول در پیونـد بـا ذرات معدنـی اسـت.  این هومـوس در آب وهوای مرطـوب و معتدل بـر روی خاک های 

رسـی و قلیایـی بـا خاک بـرگ فراوان بـه وجود می آید و سـطح بـاالی pH دارد.
3-هوموسمودر:

ایـن نـوع خـاک هوموس دار مابیـن گیاه خاک مول و مـور قرار دارد. نمونـه ای از این خـاک در کوه های آلپ 
قابـل مشـاهده اسـت. ایـن نـوع خـاک حاوی مقـدار زیـادی مدفـوع بندپایان اسـت. مودر نسـبت بـه هوموس 

مـول از مـواد ارگانیـک  بیش تـری برخـوردار اسـت اما توانایی ترکیب شـدن بـا مواد مغـذی را ندارد.

مشخصاتوویژگیهایخاکهوموسدار:

هومـوس منبـع اصلـی تامین نیتروژن و کربن موردنیاز گیاهان اسـت. هوموس نسـبت کربـن به نیتروژن 
ده به دوازده دارد.

هوموس شامل اسیدهای هیومیک، فلویک و هومین ها است.
خاک هوموس دار افزایش ساختمان خاک برای رشد گیاهان را فراهم می کند.

خاک هوموس دار باعث افزایش ذخیره رطوبت خاک می شود.
ته نشست مواد حمل شده توسط باران و باد

موادتشکیلدهندهخاكهوموسدار:

عناصـر تشـکیل دهنده خـاک هومـوس دار که از تجزیـه بقایای موجودات زنده به دسـت می آیـد، عبارتند 
از: کربن، نیتروژن و فسـفر.

خاکهوموسداردرچهمواردیمورداستفادهقرارمیگیرد؟
خاک هوموس در موارد ذیل مورداستفاده قرار می گیرد.
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تولیدگل:

بـرای تولیـد گل و گیاهـان زینتـی در فضـای بـاز و گلخانه هـا از ترکیبـات خـاک هومـوس دار اسـتفاده 
می کننـد. ایـن خـاک باعـث افزایش رشـد گیاه، ایجاد pH  مناسـب برای رشـد گیـاه، تهویه مناسـب، افزایش 
سـرعت جوانـه زدن، مقاومـت در برابـر فرسـایش، صرفـه اقتصـادی جهت کاهش مصـرف آب و سـایر کودها و 

حـذف عوامـل بیماری زا می شـود.

کشتهایگلخانهایوفضایباز:

در خـاک ایـران میـزان مـواد آلـی کمتر از یـک درصد اسـت و اضافه کـردن کود های آلی دامـی و مرغی 
تاثیـر کمـی دارد و همچنیـن ایـن کود هـا باعـث افزایـش عوامـل بیمـاری زا شـده و هزینه بـر و دردسرسـاز 
هسـتند. بنابرایـن وجـود یـک کـود آلی که مـواد مغذی و آب وهـوا و … را جـذب کند، ضـروری خواهد بود. 
کودهـای مرغـی در صیفـی کاری پرکاربـرد اسـت امـا از طرفـی ماده آلـی آن کم، ph  و شـوری باالیـی دارد. 
معمـوالً ترکیبـات هومـوس دار میـزان عناصر غذایـی کمتـر و درعین حال قابل جذبـی دارند بنابرایـن کارایی 

مصـرف کودهـا را نیـز افزایـش می دهد.

مزاياومعايبخاكهوموسدار:

خاک هوموس دار معایب و مزایایی دارد که در زیر به آنها اشاره شده است.

مزایایخاکهوموسدارچیست؟
مزیـت اصلـی خـاک هومـوس دار تقویت و بهبـود کیفیت خاک برای رشـد، نمـو و پرورش گیاهان سـالم 
اسـت. در خاک هایـی کـه شـن و رس زیـادی دارنـد وجـود گیاه خـاک یا همان خـاک هوموس دار بسـیار پر 
اهمیـت  اسـت. خـاک هومـوس دار مانند یک اسـفنج آب و مواد معدنـی را به خود جـذب می کند. همچنین 

باعـث کاهش فرسـایش در خاک شـنی و کنتـرل روان آب های سـطحی می گردد.

معایبخاکهوموسدارچیست؟
خـاک هومـوس دار در مقایسـه با سـایر کودهـا مانند کودهـای حیوانی از مـواد مغذی کمتـری برخوردار 
اسـت. ازآنجایی کـه سـال ها طـول می کشـد، کرم هـا و میکروب ها مـواد مغذی را بـه خاک اضافـه  کنند پس 

ازلحـاظ وقـت و زمان اسـتفاده از هوموس به صرفه نیسـت.

بهترینمنابعبرایتامینموادآلیخاکهوموسکداماست؟
در کشـور ایـران در حـوزه باغبانی و صیفی جات، کود هـای آلی  بیش ترین مصـرف را دارند. پرکاربردترین 
کودهـای آلـی شـامل کودهـای مرغـی، گوسـفندی، گاوی، پیـت مـاس، کوکوپیـت، ورمـی کولیـت، اسـید 

هیومیـک و خاک بـرگ وغیره هسـتند. 
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بهتریـن و مفیدتریـن کودهـا، آن هایـی هسـتند کـه درصـد هومـوس باالتـر و نفوذپذیرتـری  بیش تـری 
دارنـد. بـا ایـن وجود کودهـای گاوی و مرغـی دارای ماده آلی هسـتند اما هومـوس ندارند. بـه همین منظور 

پیت مـاس وضعیت بهتـری دارد.

آیاکودهایحیوانیموادآلیوهوموسدارند؟
بلـه، کودهـای مرغی و دامی دارای مواد آلی هسـتند که تجزیه نمی شـوند. تشـکیل هومـوس حداقل 10 
سـال طـول می کشـد و فرآینـد تجزیه آن نیـز طوالنی اسـت. درنتیجه کودهـای مرغی و دامی اصـاًل قابلیت 

تشـکیل هومـوس را در خود ندارند.

جمعآورینشاها:
بعد از اتمام دوره مهپاش، سینيهـا را روي صـفحات گـراول دار می گذارندتـا نشاها بـه رشـد خـود ادامـه 
دهد. در طول این دوره هـرروز یک بـار آن هـا را آبیـاري می نماینـد و هفتـه ای یک بـار از کودهـاي کامـل 
جهت کـود دهـی استفاده می کننـد. نشاها براي کاشـت مکـانیکي بایـد به طـور کامـل ریشـه دار باشـند و در 

روش دستي آن هـا را می تـوان قبل از رسیدن به این مرحله کاشت. 

مراحلقبلازکاشت:
آنالیز خاک در واقـع بـراي تضـمین حاصـلخیزي خـاک انجـام می شـود. ایـن آنالیـز چنـد مـاه قبـل از کشت 
صـورت می گیـرد تـامقدار آهک و کود پتاسـه موجـود و مقـداري کـه بایـد بـه زمـین داده شـود تعیـین می گردد.

عملیاتتهیهزمـین: اوایـل پـاییز یـا بهـار زمـین را شـخم و دیسـک می زنند و مقـدار 10 تـن در هکتـار 
کود حیواني کاماًل پوسیده بـا خـاک مخلـوط می کننـد. بـراي تقویـت بهتـر بافـت خـاک 30-20 تـن در هکتار 
هم قابل توصیه اسـت )خصوصـاً خاک هایی بـا بافـت سـنگین(. توصـیه می شـود 2-1سـال قبـل بـراي تقویــت 
شـــرایط خـاک گیاهــانـی از تیـره بقـــوالت را بکارنـد و بـا خـــاک مخلوط کننـد )تولیـد کـود سـبز(. مقـدار 
100-80 کیلـو ازت خـالص در سـه مرحلـه، 150-100 کیلـو پتـاس خالص، 80-60 کیلو فسفر در هکتار استفاده 
می شـود. سـپس بـا نهـرکن جوی هایی بـه عـرض 40 سـانتی متر و پشـته های بـه عـرض 80 سـانتی متر ایجـاد 
می کنند. در سـال اول قبـل از کاشـت، کـود فسفر و پتاسه و نصف مقدار کود اوره قبل از دیسـک زنـي بـه خـاک 
می دهنـد.  بقیـه کـود اوره را قبل از گل دهي و بعد از برداشت محصـول در دو نوبـت بـه خـاک  اضافـه می نماینـد 
و سـپس آبیـاري مـيکنند. تغذیه و عملیات کـوددهي بـر روي کیفیـت و کمیـت تولیـد میـوه توت فرنگی نقـش 

مـوثري دارد. در موقع کاشـت خاک بایـد مرطـوب باشـد و بالفاصـله بعـد از کاشـت مزرعـه را آبیـاري کـرد.
کاشت بوته هـا در خاک خشک و عمـق کـم سـبب از بـین رفـتن تعـدادي از آن هـا می شـود. بوته هـا 
روي پشـته در فاصلـه 40 سـانتی متری از هـم قـرار دارنـد. به طـور تقریبـي تـراکم بوتـه در هکتـار حـدود 
31250 بوته بـرآورد شـده اسـت )به روش جـوي و پشـته ای(. در کشـت های گلخانـه ای در هـر مترمربـع 

حدود 6 بوته کشت می شـود.
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تغذيهوکوددهي:

میزان مصرفيکودها براي 1000مترمربع گلخانه به شرح ذیل مشخص شده است :
- N خالص: 7 کیلوگرم نیترات آمونیوم )کود نیتروژن زیاد قبل از کاشت استفاده نکنید مخصوصاً واریته 

چندلر چون باعث افزایش تولید ساقه و کاهش اندازه میوه می شـود(
 P2O5خالص:7 کیلوگرم    سوپرفسفات تریپل

  K2Oخالص:14 کیلوگرم    مثلسولفات پتاسیم

کودهاي نامبـرده را قبـل از آمـاده سـازي بسـتر و ضـدعفـوني شـدن خـاک پخـش نماییـد و بـا خـاک 
باال اسـت )مناطقي کـه کـود مرغـي زیـاد اسـتفاده  مخلوط کنید. در خاک هـایيکه فسفر خاک خیلـي 

می کننـد( کود فسفره مصـرف نمی شـود.
 درصورتی که آنالیز خاک کمبود عناصر غذایي موردنیاز دیگری نشان دهد می توان این عناصر را  بـا 
سیسـتم آبیـاري قطره اي به گیاه داد. در کشت گلخانه ای توت فرنگی فاصله مرکز بسترها از یکدیگر 150 
سانتی متر است. ماشین آالتـي را در مـزارع توت فرنگی اسـتفاده کنیـد کـه تمـام عملیـات تهیـه بسـتر تـک 
ردیفـه، ضدعفوني، پالستیککشي و نصب لوله های آبیاري را هم زمان انجام می دهند. گاوآهن دیسکي که 
براي تهیه بسـتر کشـت تنبـاکو بـه کـار می رود بـراي کشـت توت فرنگی نیـز مناسب است. بستر با عمق 
زیاد باعث عملکرد باال می شود. بسترهاي با مـالچ پالسـتیک ارتفـاع 25 سانتی متر دارند و عـرض آن ها در 

پـایین80-75  سانتی متر و در باالي بستر 75-70 سانتی متر است.

زمانوشرايطکشتبوتهها:

بوته هـای آماده شـده را براسـاس شـرایط اقلیمـي منطقـه و سیسـتم کشـت بهـار، اواخـر تابسـتان و یـا 
در پاییز در زمین اصلي ميکارند. در مناطقي کـه زمسـتانهـاي سـرد دارنـد، زمـان کاشـت بوتـه بعـد از 
خطر سرما و یخبندان در اوایل بهار است. در منـاطقي کـه زمسـتانهـاي مالیـم دارنـد، می تـوان بوته هـا 
را در اواخر تابستان یا پاییز به زمـین اصـلي انتقـال داد. بنـابراین بسـته های آماده شـده را در جعبه هـای 
کارتني و یا در کیسـه های پالستیکي در دمـاي نزدیـک بـه صـفر درجـه سـانتی گراد حتـي به مدت یـک 
سـال نگهداري می کننـد و در اواخر تابسـتان و یـا پـاییز در زمـین اصـلي می کارنـد. فاصـله کشت بوته هـا و 

ردیف هـای کشـت تـابع شـرایط اقلیمـي منطقـه و خـاک و نـوع رقـم مـورد کاشـت است.
فاصله بوته هـا40-30 سانتيمتر و فاصـله ردیف هـای کشـت90 سـانتيمتـر در نظـرگرفتـه مـيشود. 
به طوری کـه در یـک هکتـار زمـین در حـدود 50000 بوتـه می کارنـد. بـراي کاشـت نشـا از ماشین نشا 
کار یا روش دستي استفاده می کننـد. یعنـي بـا بیلچـه، چاله هایـی حـداقل بـه عمـق 15 سانتيمتر ایجاد 
می کننـد. بعد از قرار دادن بوته در خاک، چالـه را پـر می کننـد و فشـار می دهنـد تـا هـوا در ذرات باقي نماند.

اندام هـای هوایي  باعـث پوسـیدگي طوقـه و  دانستن عمق کاشت خیلي مهم است، زیـرا عمـق زیـاد 
می گـردد و عمـق  سطحي نیـز باعـث خشـک شـدن بوته می شـود.
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در واقـع عمق کاشت باید طوري باشد که طوقه گیـاه در سـطح خـاک قـرار گیـرد. بعـد از کشـت بایـد 
بالفاصله بوته هـا را آبیـاري کـرد. همچنـین تـراکم گیـاهي مناسـب یکـي از نکـات مهـم و کلیـدي جهت 
موفقیت درکشـت تـوت فرنگـي اسـت. یکـی از راه هـای به دسـت آوردن محصـول، کشـت در تونـل اسـت. 
یـک بسـتر 4 ردیفـه بـا تـراکم کشت 40×30 سانتيمتر یک آرایـش کشـت نمونـه جهـت کشـت در تونـل 
محسـوب می شـود )تقریباً برابـر2000- 1200 بوتــه در تونل های تجــاري3000-2500 فــوت مربــع در 
واقع هــر گیــاه بافاصله 30 سـانتيمتـر در روي ردیـف و بـا تـراکم 40×30 سـانتيمتـر کشـت می شـود(. 
البتـه گیاهان هر ردیف نسـبت به ردیـف مجـاور بـا مقـداري انحـراف کاشـته می شـوند تـا آرایـش آن هـا 
متناوب باشد. کشت در تونل با دست انجـام می شـود. بـراي تقویـت رشـد رویشـي از یـک محلـول غذایي 

براي شروع استفاده کنید.

مقايسهکشتبهارهوپايیزه:

کشـــت بهـــاره بـــراي کشـــاورزان کم هزینه تر اســـت و بوته ها در اوایـــل بهــار خریـــداري می گردند 
و بالفاصله به زمین اصلي انتقال داده ميشوند.هرچنـد درکشـت اواخـر تابسـتان و یـا پـاییز بوته هـا را بایـد 
از قبـل تهیـه کـرد و در یـک محـل خنـک نگهـداری نمـود امـا تهیـه زمـین در تابسـتان نسـبت به کشـت 

بهاره، آسـان تر اسـت.
کاشت بوته هـا در تابستان در زمین اصلي نیـاز بـه آبیـاري بیش تـر و مـنظم تـری دارد. درکشـت پـاییزه 
نیـاز به مراقبت زیاد نیسـت، زیـرا بوته ها بعـد از مـدت کوتـاه بـه دوره اسـتراحت وارد می شـوند. درکشـت 
اواخر تابستان و یا پاییز ریشـه ها در اواخـر فصـل رشـد کامـاًل رشـد می کننـد و بـا خـاک سازگار ميشونـد. 

ایـن بوته هـا در سال آتي، زودتر محصول ميدهند.

کشتتوتفرنگیدرگلخانه:

کشـــت توت فرنگـی در تونــل را می توان بــا اســتفاده از رقـــم چنــدلر )Chandler( آغــاز کــرد. این 
رقم پر محصول و مخصـوص کشـت زیـر پالسـتیک اسـت. Chandler یـک رقـم مناسـب جهت کشت در 
مزرعه در مناطق گرمسـیری به شـمار می رود. این رقـم نسـبتاً بـه آنتراکنـوز حسـاس اسـت و ایـن بیماري 
قارچي  در زمـان بـارش باران تشدید می شـود. اسـتفاده از نشـاهـاي ریشـه دار پرهزینه تر از رانرهای در حال 
خواب است، اما گیاهان باکیفیت مناسـب و بـا سیسـتم ریشـه ای قـوي کـه زودتـر مستقر می شـوند، از نشاء 

ریشـه دار به دست می آیند.
انتهاي رانرهاي در حال خواب از قلمسـتان ها خریـداري می شـوند کـه در اوایـل شـهریور در سـیني 
کشت 50 خانـه ای بایـد ریشـه دار گردنـد، چـون تقریبـاً 4 هفتـه طـول می کشـد تـا سیسـتم ریشـه تکامل 
یابد. براي ریشـه زایی بهتر، انتهاي رانرها را به پودر ریشـه زایی آغشته می کننـد. نکته مهم ایـن اسـت که 
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به محـض رسـیدن رانرهـا بایـد اقـدام بـه ریشـه دار کـردن آن هـا کنیـد. رانرهـاي بزرگ تر بایــد در ســیني 
کشـــت 38 خانه ای کشــت شـوند.

شکل 10- گلخانه توت فرنگی

ســـپس سـینی های حـــاوي رانرهـــا را در گلخانه در زیرسیسـتم مـه پـاش قـرار داد. آن ها را می توان  
را در معـرض نـور غیرمسـتقیم آفتـاب گذاشـت و دو بار در هفته آبیاري کرد. 

شکل 11- کشت گلدانی توت فرنگی در گلخانه

سیستمهايکاشت:

معموًال براي کاشت توت فرنگی سه سیستم را انتخاب می نمایند:

سیستمکاشتبارديفهایباز:

این سیستم کاشت براي ارقامي اسـتفاده می شـود که میـزان تولید رانر در آن هـا متوسـط تـا کـم اسـت 
گیاهـان دختري تولیـد می کننـد )چیلدرز و همـکاران1995(.  فاصـله کاشـت گیاهـان باید 45-30 سـانتيمتـر 
و فاصـله ردیف هـا 90 سـانتيمتـر باشـد. هر چـه فاصـله ردیف هـای کاشت بیشتر باشد عملیات کاشـت و 

داشـت در مزرعـه آسـان تر خواهـد بـود، امـا باکـاهش عملکـرد همراه اسـت(.
مزایاي سیستم کاشت با ردیف های بـاز: درشت بودن و برداشـت راحت تر میوه ها اسـت )هوگز و همکاران(. 
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شکل 12- کاشت ردیف باز توت فرنگی

سیستمکاشتشبکهای)سیستمکاشتبافاصلهکمتر(
این سیستم در مناطقي اجرا می شـود کـه طوقـه بـه علـت یخبنـدان زودرس، زمسـتان های سـخت بـا 
نوسانات دمایي دارد )روسـاتی 1993(. فاصـله ردیف های اصـلي در ایـن سیسـتم 90 سـانتيمتـر و فاصله بوته ها 
45 سانتيمتر است. در ایـن روش بـه رانرهـا اجـازه ي رشـد می دهنـد تـا سیسـتم ریشـه ای بین ردیف هـا 
توسـعه یابـد. عـرض ردیـف را بیـن  60-30 تنظـیم می کننـد )توسـط یـک کـارتر دوار و نوک تیـز که پشت 
تراکتور وصـل می شـود( و کلیـه رانرهـاي خـارج از ایـن عـرض  را  قطـع می نماینـد. در شـرایط ایـده آل در 
ایـن سیسـتم تعـداد گیاهـان در واحـد سـطح بیشـتر اسـت، عملکـرد محصول در واحـد سـطح بـاالتر می رود 

و دوره برداشـت طوالنی تـر می گـردد. ایـن روش بـراي بـه دسـت آوردن محصول سنگین روش خوبي است.

سیستمکاشتکپهای
کاربرد این سیستم براي ارقـامي اسـت کـه تعـداد کمـي رانـر تولیـد می کننـد.  ایـن سیسـتم بـرای ارقـامي 
از توت فرنگـی قابـل توصیـه اسـت که به صـورت یک سـاله کشـت می شـوند. در ایـن روش بوته هـا به صـورت یک 
ردیـف و یـا دو ردیـف روي پشـته ها قـرار می گیرند. فاصـله گیاهـان در ایـن روش30-25 و اگر کاشـت دو ردیفـه 
تعـداد  باشد  بیشتر  اگر هدف سودآوري  باشـد 30-20 سـانتيمتـر و فاصـله ردیـف110-95 سـانتيمتـر است. 

بوته هـای بیش تـری را بـراي کاشـت در نظـر می گیرنـد کـه در ایـن صـورت حـذف رانرها مشکل خواهد شــد.
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زمانکاشتنشا

توت فرنگـی را می تـوان در فصـول مختلـف )اواخـر تابسـتان،  پاییـز و بهـار( کشت نمود. باوجوداین زمان 
کاشـت تا حـد زیـادي بسـتگي بـه شـرایط آب وهـوایي منطقـه، جنس خاک و نوع رقم مورداسـتفاده براي 

کاشت دارد.
طبق تجربیات و تحقیقات به عمل آمـده در کاشـت بهـاره چـون بوته هـا فرصـت رشـد کـافي ندارنـد 
عماًل محصولي هم برداشت نمی شـود. درکشـت پـاییزه نیـز چـون ریشـه ها فرصـت کمـي دارنـد نمی توانند 
کامـاًل رشـد کننـد و مـواد غـذایي را در خـود ذخیـره نماینـد. بنـابراین محصـول سـال بعـد ناچیز خواهد 
از فرصـت کـافي بـراي ذخیـره مـواد غـذایي برخـوردار  تابستان چـون بوته هـا  اواخر  بود. ولي درکشـت 
هسـتند، نسبت به سرماي زمستانه مقـاوم می شـوند و  قـادر خواهنـد بـود تـا در بهـار سـال بعـد ضـمن 

تکمیـل رشـد و نمو خود مقدار قابل توجهـی محصول نیز تولید کنند.
البته الزم به ذکر است که درکشـت تابستانه بایـد از نظـر آبیـاري دقت کافي را به عمل آورد  تـا از بـروز 

تلفـات در بوته هـا جلوگیـری نمـود و خسارت واردشـده بـه آن ها را نیز به حداقلرسـاند.

تولیدتوتفرنگیبهروشهیدروپونیک:

پـرورش توت فرنگـی هیدروپونیـک می توانـد یـک روش جدیـد کارآمـد، تمیـز و سـرگرم کننده بـرای 
پـرورش یکـی از انـواع توت هـای مـورد عالقه شـما باشـد. ممکن اسـت اصطـالح هیدروپونیک را بشـنوید و 
فکـر کنیـد کـه ایـن یک تکنیـک باغبانـی بیش ازحـد پیچیده اسـت، اما ایـن روش درواقـع می تواند بسـیار 

باشد! سـاده 
دالیـل زیـادی وجـود دارد کـه ممکـن اسـت بخواهیـد ایـن سـبک رشـد را امتحـان کنیـد و شـروع آن 
آسـان تر ازآنچـه فکـر می کنیـد اسـت. ما همـه این هـا را آموزش می دهیـم و سـپس نحوه رشـد توت فرنگی 

هیدروپونیـک را از ابتـدا تـا انتهـا تشـریح می کنیم.

چراتوتفرنگیهیدروپونیکپرورشدهیم؟

چـه پیـش از ایـن توت فرنگـی را در خـاک پـرورش داده باشـید و چـه در پـرورش ایـن محصـول  کاماًل 
مبتـدی باشـید، دالیـل زیـادی وجـود دارد کـه بایـد بـه این سـبک پـرورش فکـر کنیـد. اگـر به طورکلی با 

هیدروپونیـک آشـنا نیسـتید، در اینجـا یـک مـرور کلـی از ایـن روش ارائه می شـود.
در این روش رشـد از هیچ نوع خاکی اسـتفاده نمی شـود. در عوض، از یک محیط بی اثر برای چسـباندن 
ریشـه های گیاه در جای خود اسـتفاده می کنند. سیسـتم ریشـه از طریق این محیط رشـد می یابد و بسـته 

بـه چیزی که در حال رشـد اسـت، مسـتقیماً در معـرض آب یا محلول غذایی قـرار می گیرد.
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مزيتهایرشدتوتفرنگیدرسیستمهیدروپونیک
ازآنجایی کـه هیـچ خاکـی وجـود نـدارد، اصـاًل مجبـور بـه مقابله بـا آفات خاکـی نخواهیـد بـود. این امر 
کار شـما را به عنـوان پرورش دهنـده بسـیار آسـان می کنـد. به عـالوه، گیاهـان توت فرنگـی کـه به صـورت 

هیدروپونیـک رشـد می کننـد، کمتـر مسـتعد ابتـال به آفـات پروازی هسـتند!
ممکـن اسـت وجـود دایمـی آب ایـن تصـور را بـرای شـما به وجـود آورد کـه می توانیـد آن را بیش تـر 
مصـرف کنیـد. بـا این حـال هیدروپونیک ازنظـر آب کارآمدتر اسـت، زیرا شـما آن را به گـردش درمی آورید، 

نـه این کـه دایمـاً آب شـیرین را بـه گیاهـان بدهید.
اگـر فضـای کمـی داریـد، خوشـحال خواهیـد شـد کـه بدانیـد توت فرنگی هـای کشت شـده بـه روش 
هیدروپونیـک را می تـوان به صـورت عمـودی روی هـم چیـد. این امـر منجر به افزایـش تعداد گیاهـان در هر 
مترمربـع از فضـا می شـود. عـالوه بـر ایـن، برداشـت میـوه توت فرنگـی در ایـن روش بسـیار سـاده تر از خـم 

شـدن بـرای برداشـت از خاک اسـت.
نـکات مثبـت زیـادی در مـورد هیدروپونیـک وجـود دارد. ایـن قطعاً روشـی اسـت کـه ارزش وقت صرف 

کـردن را دارد. 

شکل 13- کشت هیدروپونیک توت فرنگی در گلخانه

گلخانهعالیهیدروپونیکتوتفرنگی

معایبرشدتوتفرنگیدرسیستمهیدروپونیک
تنهـا چنـد اشـکال برای رشـد هیدروپونیک وجـود دارد کـه اصلی ترین آن هزینـه راه اندازی اولیه اسـت. 
سیسـتم های هیدروپونیـک می تواننـد کمـی گران تـر از رشـد در خاک باشـند. با ایـن  وجود این سیسـتم ها 
اغلـب بـه  مـرور زمـان از نظر کارایـی و بازدهـی بلندمدت هزینه خـود را پرداخـت می کنند، زیـرا می توان با 

کشـت عمـودی، توت فرنگی هـای بیش تـری را از ایـن طریق پـرورش داد.
یکـی دیگـر از اشـکاالت ایـن سـبک باغبانـی، منحنـی یادگیـری هیدروپونیـک اسـت کـه در ابتـدا کمـی 
پیچیده تـر از باغبانـی سـنتی خـاک به نظر می رسـد، امـا وقتی به آن دسـت پیدا کردید، دیگر مشـکلی نیسـت.

آخریـن چیـزی کـه بـرای هیدروپونیـک  باید در نظـر گرفت این اسـت که تـوت فرنگی کمتری نسـبت 
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بـه سیسـتم خـاک از هـر بوتـه حاصـل می شـود. بـا این حـال قرارگرفتن سیسـتم در خانـه آب وهـوا را ثابت 
نگـه مـی دارد، از ایـن رو می تـوان مقـدار بیشـتری از انـواع توت ها را پـرورش داد. در ابتدای کشـت ازدسـت 

دادن هرگیـاه به راحتـی قابل جبـران اسـت.
آنچهبرایشروعبهآننیازدارید:

سیسـتم ها  ایـن  اسـت.  خـوب  هیدروپونیـک  سیسـتم  یـک  یافتـن   قـدم،  اولیـن  کـه  اسـت   بدیهـی 
از نظر قیمت، تعداد کارخانه و عملکرد بسیار متفاوت هستند. بنابراین هنگام خرید باید دقت الزم را به عمل آورد.

هنگامی که برای اولین بار شروع به کارکردید، از سیستم جزر و مد، کشت آب عمیق )DWC( یا سیستم 
قطره ای هیدروپونیک استفاده کنید. تعداد زیادی سیستم عالی وجود دارد که آماده رشد هستند، اما شما 

همچنین می توانید سیستم خود را بسازید.
بـا اسـتفاده از سـینی بـاغ، مخـزن، پمـپ آب و چنـد جـز متفرقه آبـی دیگر، کسـانی که به دنبال رشـد 
بـا بودجـه هسـتند، می تواننـد به راحتـی و بـا کسـری از هزینـه یک سیسـتم معمولی شـروع بـه کار کنند.

سـاختن واقعی سیسـتم بسـیار آسـان اسـت. شـما فقط باید مخزن آب خود را در زیر سـینی خود قرار 
دهیـد، جایـی کـه گیاهان شـما در واقع رشـد می کنند. سـپس، پمـپ و تایمر خـود را تنظیـم نمایید تا آب 

را از مخـزن بـه سـینی رشـد منتقل کنـد تا توت ها سـیراب و تغذیه شـوند.
همچنیـن بایـد در نظـر داشـته باشـید کـه از چـه رسـانه های رو به رشـدی اسـتفاده می کنیـد. برخی از 
انتخاب هـای رایـج عبارتنـد از: سـنگ های رشـد، سـنگ ریزه های رسـی، نارگیل یا پشـم سـنگ. بسـیاری از 

اشـکال دیگـر رسـانه در حال رشـد نیز موجود اسـت!
همچنیـن احتمـاالً بـه مقـداری مـواد مغـذی هیدروپونیک نیاز داریـد تا گیاهـان خـود را به خوبی تغذیه 

نماییـد و بـا پتانسـیل کامـل رشـد کننـد. اما، ایـن کاماًل به شـما به عنـوان پرورش دهنده بسـتگی دارد.

پرورشتوتفرنگیهیدروپونیک
اکنـون کـه ایـده ای از آنچه برای شـروع بـه آن نیاز دارید به دسـت آوریـد، بیایید به بخش سـرگرم کننده 

یعنی  پـرورش توت فرنگی های هیدروپونیـک بپردازیم.
مـا همه چیزهایـی را کـه باید بدانید را پوشـش خواهیـم داد، بنابرایـن چه قباًل در زمینـه ی هیدروپونیک 
فعالیـت کـرده باشـید یا کامـاًل مبتدی باشـید، در پایان این بخش اعتمـاد به نفس الزم را به دسـت می آورید.

تکنیکهایکاشت
قبـل از شـروع، بایـد تصمیم بگیریـد که آیا می خواهید از بذر رشـد بدهید یـا از ابتدا. دانه هـای توت فرنگی 

ممکـن اسـت سـال ها طول بکشـد تا میـوه دهی کننـد، بنابراین این گزینه بسـیار کندتر به نتیجه می رسـد.
در عـوض، می توانیـد چنـد گیـاه توت فرنگـی جـوان را پیـدا کنیـد و آن هـا را مسـتقیماً در سیسـتم 
هیدروپونیـک خـود بـا اسـتفاده از محیـط دلخـواه و گلدان هـای تـوری بکاریـد. گلدان هـای تـوری را تـا 
حدودی پرکنید، گیاه خود را پس از شستشـوی تمام خاک از سیسـتم ریشـه اش بچسـبانید و سـپس بقیه 

راه را پرکنیـد تـا آن را در جـای خـود نگـه دارد. بالفاصلـه بـه آن آبیـاری کنیـد.
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نورودما

هنـگام پـرورش  هیدروپونیـک، توت فرنگـی اغلـب در محیطـی بـا آب وهوای کنترل شـده قـرار می گیرد. 
بنابرایـن بایـد شـرایط نـور و دمای مناسـب برای رشـد آن ها فراهم شـود.

توت فرنگی ها دمای گرم بین 65 تا 80 درجه فارنهایت را ترجیح می دهند،.
از نقطـه  نظـر نورپـردازی، بایـد مطمیـن شـوید کـه توت فرنگی هـای شـما بیـن 8 تا 12 سـاعت نـور در 
روز دارنـد. برخـالف برخـی از گیاهـان، توت فرنگی هـا در طـول زندگـی خـود به تغییـر برنامه روشـنایی نیاز 

ندارنـد. شـما می توانیـد آن هـا را بـرای همیشـه در ایـن دوره نوری نگـه دارید.
گیاهـان اگـر در گلخانـه رشـد داده شـوند، به طور طبیعـی نور خـود را دریافت می کنند. در غیـر این صورت، 

بایـد چراغ هـای رشـد تکمیلـی را اضافه کنیـد تا بتوانید آنچـه را که نیاز دارنـد در اختیار آن هـا قرار دهید.

pHکیفیتآبوسطوح

وقتـی صحبـت از هیدروپونیـک می شـود، کیفیت آب و سـطح pH همه چیز اسـت. از آنجایی که ریشـه ها 
مسـتقیماً در معـرض آب قـرار می گیرند، بنابرایـن جای کمی برای خطـا وجود دارد.

مـا به شـدت توصیـه می کنیـم از فیلتـر آب اسـتفاده کنیـد تـا مطمین شـوید کـه کلرآمین هـای مضر یا 
ناخالصی هایـی کـه اغلـب در آب لوله کشـی یافـت می شـوند را بـه توت فرنگـی خـود نمی دهیـد.

اطمینـان حاصـل کنیـد که pH شـما در محدوده مناسـب  5/8 تا 6/2 اسـت. برای این منظـور می توانید  
از یـک pH متـر اسـتفاده کنیـد. اگـر عـدد pH پایین تـر و یـا باالتـر از ایـن محدوده باشـد، گیاه با مشـکالت 

مـواد مغـذی مواجه می شـود و آسـیب می بیند.

محیطرشد

محیط هـای کشـت هیدروپونیـک زیـادی وجـود دارد که می توانیـد محیط خـود را از بین آن هـا انتخاب 
کنیـد. البتـه همـه آن هـا تقریبـاً کار مشـابهی انجـام می دهنـد. بـا این حـال مـا توصیـه می کنیـم از چیزی 

اسـتفاده کنیـد کـه آسـان اسـت و به راحتی در دسـترس قـرار دارد، ماننـد کوکو.
کوکـو کامـاًل بی اثـر اسـت و تغذیـه یـا pH توت فرنگـی شـما را تغییـر نمی دهـد. ایـن محیـط بسـیار 
مبتدی پسـند، به طـور گسـترده در دسـترس قـرار دارد و ارزان اسـت. ممکن اسـت بخواهید مقـداری پرلیت 

بـرای افزایـش هوادهـی و تخلیـه آب اضافـه کنید.

محلولموادمغذی

توت فرنگی هـا خـواه به صـورت ارگانیـک رشـد کنـد یـا نه، بـرای زنـده مانـدن در هیدروپونیـک  به نوعی 
محلـول غذایـی نیـاز دارنـد. توت فرنگـی شـما بـه مقـدار کافـی نیتـروژن، پتاسـیم و فسـفر بـه همـراه مواد 

مغـذی ثانویـه و ریزمغذی هـا نیـاز دارد.
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شـما بایـد از مـواد مغـذی مایع اسـتفاده کنیـد. مـواد ارگانیک تمایـل دارنـد سیسـتم های هیدروپونیک 
را جمـع و مسـدود کننـد. بنابرایـن بـرای افـراد مبتـدی آسـان تر اسـت کـه بـا مـواد مصنوعی شـروع کنند 
و ازآنجـا ادامـه دهنـد. یکـی از خطـوط موردعالقـه مـا، General Hydroponics Nutrients اسـت. ویژگی هـای 
آن  به راحتـی از برنامه هـای تغذیـه پیـروی می کننـد، بنابرایـن شـما دقیقـاً می دانیـد کـه در طـول زندگـی 
بوته هـای توت فرنگـی خـود چـه چیـزی را بـه عنوان غـذا و در چه زمانـی به آن هـا بدهید. این مـواد مغذی، 

بسـیار باکیفیـت هسـتند و قیمت پایینـی دارند.

گردهافشانی

اگـر بـه دنبـال تالقـی انواع خاصـی از توت فرنگی هسـتید، ممکن اسـت بـرای تولید میـوه به گرده افشـانی نیاز 
داشـته باشـید. با این حال شـاید حشـرات گرده افشـانی مانند زنبورها به گیاهان شـما دسترسـی نداشـته باشـند.

ازآنجایی کـه سیسـتم های هیدروپونیـک یـک سـبک رشـد داخلی هسـتند، باید حشـرات مفیـدی مانند 
زنبورهـا را بـرای گرده افشـانی توت فرنگی هـای خـود پیـدا کنید.

بـا ایـن  وجود می توانید گرده افشـانی را به راحتی  با دسـت انجـام دهید. گیاهـان توت فرنگی هرمافرودیت 
هسـتند، بنابرایـن شـما نیـازی بـه پیـدا کـردن گل هـای نـر یـا مـاده نداریـد. از یـک سـواب پنبـه ای برای 
جمـع آوری گـرده از یـک گل و انتقـال آن بـه گل دیگـر اسـتفاده کنید. سـپس ایـن کار را در تمـام گیاهان 
خـود تکـرار کنیـد و از همان سـواب برای گرده افشـانی همـه آن ها اسـتفاده نمایید. اگر گیاهـان زیادی برای 

گرده افشـانی دارید، این کار ممکن اسـت خسـته کننده شـود، اما سـاده و بسـیار موثر اسـت.
اگـر دسـتگاه هیدروپونیـک شـما بیـرون اسـت و حشـرات گرده افشـان در دسـترس داریـد، بـرای تولید 
میـوه نیـازی بـه انجـام ایـن کار نداریـد. بااین حال، هرکسـی که گیـاه را در داخل خانه رشـد می دهـد، برای 

ایـن کـه از داشـتن میوه هـای خـوب مطمئن شـود از گرده افشـانی دسـتی اسـتفاده می کند. 

هرس

بـرای اینکـه توت فرنگی هـا سـالم بماننـد و عملکـرد باالیی داشـته باشـید، باید دونده هـا را که اسـتولون نیز 
می نامنـد، هـرس کنیـد. سـاقه های توت فرنگـی  بـدون برگ هسـتند که به بیـرون از گیـاه نیز امتـداد می یابند 
و گاهـی اوقـات گیـاه جدیـدی در نـوک آن تشـکیل می شـود. این هـا را تـا جایـی کـه می توانیـد بـه پایـه گیاه 
نزدیـک کنیـد. اگـر گیاهچه ای در نوک دونده تشـکیل شـده اسـت، می توانیـد از آن برای تکثیر اسـتفاده کنید!

عیبيابی

اگـر مراحلـی را کـه در بـاال توضیح دادیم دنبال کنید، احتماالً می توانید از بسـیاری از مشـکالتی اجتناب 
 کنیـد کـه تولیدکنندگان جدیـد در هنگام پـرورش توت فرنگی با آن ها مواجه می شـوند.

بـا این حـال، صرف نظـر از این کـه چقـدر مراقب و کوشـا هسـتید، هنـوز احتمـال دارد با مشـکالت روبرو 
شـوید. در اینجـا بـه مرور مشـکالت احتمالـی می پردازیم.
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مشکالتروبهرشد
شـایع ترین مشـکالت رشـدی که با آن مواجه خواهید شـد ناشـی از عدم تعادل تغذیه و pH اسـت. این 

می توانـد از تغذیـه کـم یـا بیش ازحد و pH بسـیار پایین یا بسـیار باال ایجاد شـود.
تشـخیص دقیـق ایـن موضـوع بـه عهـده شـما به عنـوان پرورش دهنده اسـت. هـر باغبانـی که بـه دنبال 
پـرورش بهتریـن گیاهـان ممکـن اسـت بایـد یـک دفترچـه یادداشـت داشـته باشـد تا به طـور دقیـق آنچه 
انجـام می دهـد، و می بینـد همچنیـن اقداماتـی را کـه بـرای رفع هر مشـکل به اجـرا درمـی آورد،  ثبت کند.

مطمئـن شـوید که محلول غذایی شـما در سـطوح مناسـب بـرای گیاهـان توت فرنگی اسـت. اگر محلول 
مغـذی مورد اسـتفاده شـما خیلی قوی اسـت، احتمـاالً باید آن را بـا آب اضافی رقیق کنید. بـا تامین کننده 
هیدروپونیـک خـود صحبـت کنیـد و ببینیـد آن هـا چـه گزینه هـای جهـت محلـول غذایـی دارند کـه برای 

تولیـد توت فرنگـی و میوه بهینه شـده اسـت.
زمان بنـدی مهـم اسـت. اگـر گیـاه را در زمـان نامناسـبی تغذیـه کنیـد، می توانیـد تعـادل ظریـف pH، مـواد 
مغـذی و آب را بـر هـم بزنیـد. درنتیجـه آن ممکـن اسـت توت فرنگی هـا آسـیب ببینند. یـک pH متر در دسـت 
داشـته باشـید و سـطح خـود را به طـور مرتب چـک کنید. اگر برنامـه غذایی خـود را به دقت دنبـال کنید، مراقب 

مسـایل مطـرح شـده باشـید و مطابـق برنامه عمـل کنید، بایـد بتوانید به سـرعت مشـکالت را برطـرف نمایید.

توتفرنگیهیدروپونیکی
محتوای عناصر توصیه شده برای رشد و تولید مطلوب توت فرنگی: 

مقدار ppm (mg/L)عنصر
)N( 207نیتروژن
)P( 55فسفر

)K( 289پتاسیم
)Ca( 155کلسیم
)Mg( 38منیزیم
)S( 51گوگرد

محتوای عناصر غذایی توصیه شده برای گیاهان توت فرنگی:
مقدار ppm (mg/L)عنصر )عناصر ماکرو(مقدار ppm (mg/L)عنصر )عناصر ماکرو(

)N( 128نیتروژن)Fe( 5آهن
)P( 58فسفر)mn( 2منگنز

)K( 211پتاسیم)Zn( 25روی/-
)Ca( 104کلسیم)Cu( 70مس/-
)Mg( 40منیزیم)B( 07بُر/-
)S( 54گوگرد)Mo( 05مولیبدن/-
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لوازمموردنیازبرایهیدروپونیک:
هیدروپونیـک / آب کشـت )Hydroponics(، یـک روش نویـن رشـد گیاهـان در یک گلخانه مـدرن هلندی 
اسـت. هیدروپونیـک بر اسـاس سیسـتم رشـد اسـت. در ایـن روش، آب در اختیار گیـاه قرار می گیـرد. گیاه  
بـدون این کـه در خـاک کاشـته شـود، می توانـد رشـد کنـد. بسـتر رشـد بـدون خـاک، رایج تریـن روش در 

صنعـت گلخانه اسـت.

وسایلموردنیازبرایکشتهیدروپونیک:
در چنـد دهـه پیـش، گلخانه هـای منطقـه Westland هلنـد مجبور شـدند تا محصـوالت خـود را از داخل 
خـاک بیـرون بکشـند و خـارج کنند. در آن زمان، سـطح آب هـای زیرزمینی، بـه میزان غیرقابـل قبولی،  به 

دلیـل تشـدید فعالیت هـای باغبانـی در منطقه، آلوده شـده بود.
لـذا قانون گـذاران هلندی، تصمیم گرفتند تا دسـتور بیرون کشـیدن محصوالت کشـاورزی از خـاک را صادر 
کننـد. در روزهـای اولیـه بعـد از ایـن اقدام، بـه تعدیالتی بـرای تولیدکنندگان گلخانه هـا نیاز بود، امـا در پایان، 
ایـن کار بـه نفـع آن هـا شـد. در حـال حاضر تولیدکننـده بیش از هـر زمان دیگر، مـواد معدنی مناسـب و مقدار 
مناسـب آن را در اختیـار گیاهـان قـرار می دهـد. این امـر باعث کنترل بهینـه و بهبود عملکرد گیاهان می شـود.

:)Hanging Gutters(ناودانمعلق
نـاودان معلـق نوعـی کشـت هیدروپونیـک اسـت کـه در آن ناودان هـای دراز، بـا کمـک شـیب سـازه، از 
سـاختار گلخانـه معلـق می شـوند. به منظـور ایجاد یک محیـط هیدروپونیـک حصیرهایی که از پشـم معدنی 
ساخته شـده اند و بـرای محصـوالت گیاهـی اسـتفاده می شـوند، در بـاالی نـاودان قـرار می گیرنـد. گیاهان از 
طریـق سیسـتم آبیـاری قطـره ای کـه آب اضافـی آن ها توسـط ناودان جمـع می شـود، هیدراتـه می گردند.

از آنجـا کـه گیاهـان معمـوالً بـا کمـی آب اضافی رشـد می کننـد، مقـدار آبیـاری، اندکی بیش تـر از نیاز 
گیـاه خواهـد بـود. آب اضافـی اکنـون نمی توانـد بـه داخل خـاک جذب گـردد و تخلیه شـود. لذا ایـن آب را 
توسـط نـاودان جمـع آوری می کننـد و به سیسـتم تخلیه منتقـل می نماینـد. آب اضافی موجـود را به همراه 
مـواد معدنـی، در یـک مخـزن نگهدارنده فاضالب جمـع آوری می نمایند، زیـرا ایـن آب در کل گلخانه جریان 

داشـته اسـت و بایـد آن را از تمامـِی بیماری هـای احتمالی موجـود، پاک کرد. 

شکل 14- اندازه گیری دیجیتالی شرایط محیطی



                                                                       فصلاول-معرفیتوتفرنگی

41

تصفیهآب:
انـرژی  تـا  می شـود  انجـام   UV ضدعفونی کننـده  دسـتگاه  توسـط  آب  تخلیـه  مـوارد،  از  بسـیاری   در 
 کافـی بـرای از بیـن بـردن باکتری هـا و ویروس هـای مضـر احتمالـی را داشـته باشـد. ایـن میکروارگانیسـم ها 
بـا انـرژی دسـتگاه ضدعفونی کننـده UV از بین می روند. اسـتفاده از روش رشـد هیدروپونیـک در گلخانه های هلند، 
بـرای کاهـش مصـرف آب در هنگام تولید و داشـتن حداکثر کنترل روی دسـتگاه های تولیدکننده، ضروری اسـت.

تورحشرات:
تـور حشـرات، یـک راه حـل سـاده برای حل این مسـئله شـناخته شـده در سـطح جهانی اسـت. همان طور 
کـه از نـام آن برمی آیـد، ایـن تور به گونه ای طراحی شـده اسـت که حشـرات مضـر را از گلخانه شـما دور کند 
و حشـرات مفیـد را، از طریق یک سیسـتم توری، توسـط پنجره هـای تهویه، در داخل فضـای گلخانه نگه دارد.

در صـورت پـرورش میوه هـای نـرم داخل گلخانه، تور حشـرات به طور گسـترده برای جلوگیـری از هجوم 
پرنـدگان نیـز قابـل اسـتفاده اسـت. ایـن تورهـای شـبکه ای در اندازه هـای مختلـف در دسـترس هسـتند و 

می توانیـد براسـاس نیـاز، گونه ی مناسـب را نصـب نمایید.

سیستمتورحشرات:
تـور کـه در یک کاسـت نصـب می شـود، می تواند روی شیشـه های تهویـه گلخانه قـرار بگیرد. شـبکه های توری، 
به گونـه ای جمـع می شـوند کـه خللـی در تهویه هـوا و میزان تابـش نور دریافتـی، ایجاد نگـردد. از آنجا که سیسـتم 

دور نگهدارنـده ی حشـرات باعـث افزایـش وزن گلخانه می شـود، بایـد این امر را نیـز در محاسـبه ها، لحاظ کرد.

مدیریتتلفیقیآفات:
دسـتگاه تـور حشـرات، باعـث می شـود تا عمـل مدیریت تلفیقـی آفات بسـیار موثرتـر واقع شـود. بنابراین 
تولیدکننـدگان، روی آفاتـی کـه در گلخانـه آن هـا در حـال رشـد اسـت کنتـرل  بیش تـری خواهنـد داشـت.  
درنتیجـه مبـارزه بـا هـر نـوع آفـت خـاص موجـود، بسـیار دقیق تـر انجـام می شـود. عـالوه بـر ایـن، عمـل 
گرده افشـانی گیاهـان نیـز به طـور کارآمدتـری صـورت می گیرد، زیـرا تعـداد زنبورهای عسـل از ابتدا تـا انتها، 

ثابـت می مانـد.

المپهایرشد:
نـور یـک عامـل اساسـی بـرای رشـد گیـاه اسـت. گلخانه هـا به منظـور ایجـاد محیـط بهینـه برای رشـد 
گیاهـان طراحـی شـده اند. دیـواره ی گلخانه ها در برابر نور خورشـید شـفاف هسـتند و درعین حـال، به اندازه 
کافـی نیـز محصـور شـده اند تـا اتالف حـرارت همرفـت را کاهـش دهند.  نـور طبیعـی خورشـید ارزان ترین 
منبـع نـور موجـود اسـت. ازایـن رو شـفافیت دیواره هـای گلخانه هـا و سـایه اندازی، از فاکتورهـای مهـم در 

طراحـی گلخانه محسـوب می شـوند.
متاسـفانه نور طبیعی خورشـید، همیشـه برای رشـد همه ی گیاهان به مقدار کافی در دسـترس نیسـت. 
بـا پیشـرفت روزافـزون گلخانه هـای تجاری، اسـتفاده از نـور مصنوعی در ایـن مکان ها برای افزایـش تولید و 
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کیفیـت، رایج شـده اسـت. چراغ هـای گلخانـه، به منظور بـرآورده کردن اهداف تجاری اسـتفاده می شـوند.
نـور مصنوعـی بـه تولیدکننـدگان اجـازه می دهد تـا بهره وری خـود و همچنیـن طول فصل رشـد گیاه را 
بیش تـر کننـد. المپ هـای رشـد در ابتـدا، بـرای پرورش گیاهـان زینتی بـه کار رفتنـد، اما اکنون برای رشـد 
محصـوالت گیاهـی و سـبزیجات نیز اسـتفاده می شـوند. بـرای کمک به رشـد گیاهان، از بخش نسـبتاً کمی 

از انـرژی کل المپ هـا )طیـف( اسـتفاده می کنند.
نـور مصنوعـی گلخانـه، به منظور افزایش رشـد گیـاه و بهره وری هرچه  بیش تر از انرژی، طراحی شـده اسـت. 
بنابرایـن نـوع و میـزان طیـف نوری سیسـتم های روشـنایی گلخانـه ای، با این المپ هـا تفاوت دارد. سیسـتم های 

روشـنایی به منظـور بهینه سـازی بـازده انرژی خود، دایماً در حال پیشـرفت و به روزرسـانی هسـتند.

سیستمروشناییتکمیلیگلخانه:
بـرای تولیـد گلخانه هـای تجـاری، سیسـتم روشـنایی تکمیلـی در مناطقـی از بیش ترین سـود برخوردار 
اسـت کـه کمتـر از 4/5 سـاعت آفتـاب کامـل در طـول روز دارنـد،. در بسـیاری از مناطـق، در طـول فصـل 
زمسـتان و یـا در روزهایـی بـا هـوای ابـری و یا حتـی گلخانه هایـی که در عرض های شـمالی یـا جنوبی زیاد 
قـرار دارنـد، ایـن اتفـاق رخ می دهـد. بـا »تکمیل« نـور مصنوعی و شبیه سـازی نـور طبیعی روز بـرای گیاه، 
تولیدکننـدگان می تواننـد به طـور قابل توجهـی، طـول فصـول رشـد و تولید محصـول خود را افزایـش دهند.

سیستمروشناییجایگزینگلخانه:
از آنجاکـه نـور خورشـید منبعـی طبیعـی و رایگان اسـت، معمـوالً بهتریـن و به صرفه ترین کار، اسـتفاده 
حداکثـری از ایـن منبـع انـرژی اسـت. تجربـه نشـان داده کـه اسـتفاده 100 درصدی از سیسـتم روشـنایی 
مصنوعـی در گلخانه هـا برای رشـد دادن گیاهـان، ازنظر اقتصادی بـرای محصوالت تجاری امکان پذیر اسـت.

بـا این حـال، بـرای رسـیدن بـه اهـداف گلخانـه، سیسـتم روشـنایی جایگزیـن می تواند یـک روش مفید 
باشـد. نـور خورشـید حتـی اگر بسـیار بی ثبـات و غیرقابل دسـترس باشـد، به مراتب بهتـر و پرانرژی تـر از هر 

منبـع مصنوعـی تجـاری اسـت و طیفـی گسـترده تر و کامل تـر از طول موج هـای فعـال را دارد.
هنـگام طراحـی فضاهایی که کلیه روشـنایی آن از طریق سیسـتم های روشـنایی مصنوعی تامین می شـود، 
بایـد از انـواع المپ هـای رشـد، به منظـور دسـتیابی به یـک طیـف متعادل تر طبیعی اسـتفاده نمود و بسـیاری 
از تنظیمـات مربـوط بـه آن هـا، طراحـی و مطالعه شـده باشـد. با این  وجـود، دسـتیابی به توزیـع یکنواخت 

نـور در اسـتفاده از المپ هـای رشـد، مشـکالت عملی زیادی خواهد داشـت.

ساختمانخدمات:
سـاختمان خدماتـی، فضایـی در کنار گلخانه اسـت کـه واحدهای آبیاری و دیگ هـای بخار، در آن قـرار دارند. این 
مـکان همچنیـن محلی برای اسـتراحت کارگران و دفتری برای بسـته بندی و مرتب سـازی محصوالت برداشـت شـده 
اسـت. انـدازه سـاختمان خدمات، بسـته به انـدازه ی گلخانه، نـوع محصوالت تولید شـده و تعداد کارکنان متغیر اسـت.

اتاقدیگبخار:
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اتـاق دیـگ بخـار، بخش مهمـی برای هر گلخانه ای اسـت کـه با سیسـتم گرمایش متمرکـز کار می کند. 
بسـته بـه مقیـاس تاسیسـات و نیازهـای اقلیمـی، تعـداد دیگ هـای بخـار نصـب شـده در ایـن اتـاق، متغیر 
اسـت. در مـورد دسـتگاه گرمـا و بـرق ترکیبـی، واحدهـای CHP نیز در این قسـمت از گلخانه نصب شـده اند.

بـر اسـاس مقـرارت موجـود در برخـی از کشـورها بـرای دیـگ بخار بایـد یک اتـاق مسـتقل و کامال جدا 
از گلخانـه درنظـر گرفـت تـا بتـوان از وقـوع آتش سـوزی های احتمالی جلوگیری کـرد.، در اکثـر گلخانه های 

هلنـدی، اتـاق دیـگ بخار، از سـاختمان خدمات جدا اسـت.

اتاقآبیاری:
در کنـار اتـاق دیـگ بخـار، اتـاق پشـتیبانی یـا آبیاری نیـز یکـی از مهم ترین قسـمت های گلخانه محسـوب 
می شـود. عمـل آبیـاری واحدهـا، تهیـه مـواد مغـذی و آماده سـازی کودهـا، در ایـن قسـمت انجام می گیـرد. با 
توجـه بـه اهمیـت اتاق هـای دیگ بخـار و آبیاری، تنهـا کارمنـدان آموزش دیده به ایـن فضاها  دسترسـی دارند.

اسکلتفلزی:
عناصـر اصلـی سـاختار فـوالدی گلخانـه Venlo هلنـدی عبارتنـد از: سـتون ها، خرپاهـا، تیرهـا، پرلین هـا و 
مهاربندهـا. ایـن عناصـر درمجمـوع، با نیروهایـی مقابله می کنند کـه از طریـق وزن گلخانه، باد، بـرف، محصوالت 
برداشـت شـده و بارهـای نصـب شـده روی گلخانـه بـه آن هـا وارد می شـود،.  بـا توجـه بـه اهمیـت وجود نـور در 
گلخانـه، تمـام عناصـر  سـازه ی فـوالدی، در عیـن حـال کـه مطابـق بـا مقـررات سـاختاری هسـتند، بایـد تا حد 

امکان سـبک باشـند.

ستونها:
سـه نیـروی وزنـی کـه سـتون های گلخانه را درگیـر می کنند: نیروی اول، وزن شیشـه و سیسـتم سـقف 
آلومینیومـی و تاسیسـات داخـل گلخانـه اسـت. نیـروی دوم، مکش باد تحت فشـار عمودی رو به باال اسـت و 
نیـروی آخـر، نیروهـای افقی تحت فشـار اسـت. این نیروها توسـط خرپاها کشـیده شـده و تحت فشـار بـاد قرار 
می گیرنـد. ارتفـاع سـتون های گلخانـه به نـوع محصوالت تولیـدی و روش زراعـی آن، بسـتگی دارد. همچنین، 

در صـورت نصـب المپ هـای رشـد، سـتون های گلخانـه باید اغلـب ارتفاع  بیش تری داشـته باشـند.

خرپاهایفوالدی:
عـالوه بـر سـتون ها، خرپاهـا نیـز اسـکلت گلخانـه Venlo را تشـکیل می دهنـد و وظیفـه مهـم انتقـال 
همـه بارهـا بـه پـی رادارنـد. خرپاهـای فـوالدی عـالوه بـر انتقـال بـار بـه پی هـا، از تعلیـق کلیه تاسیسـات 
فنـی سـاختمان نیـز مراقبـت می کنند. مکانیسـم تهویه، سیسـتم غربالگـری، ناودان های آویز، سیسـتم های 
گرمایشـی، سـیم های محصـول و مـوارد دیگـر، بـه نـوع محصـوالت کشت شـده در گلخانـه بسـتگی دارد. 

خرپاهـا خـود از چهـار قسـمت تشکیل شـده اند: جعبـه بـاال و پاییـن، دو گوشـه و صفحـات انتهایـی.
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مهاربندهاوتیرها:
باوجـود سـتون ها و خرپاهـا، سـاختار گلخانـه به انـدازه ای قوی هسـت که بتوانـد بارها را با زاویـه 90 درجه 
کنتـرل کنـد. بـرای اطمینـان از مقاومـت سـازه فـوالدی بـرای تحمـل نیروهایـی کـه از هـر زاویه بـه آن وارد 
می شـوند، از مهاربنـد بهـره می گیرنـد. عملکـرد اصلـی مهاربندهـای متقاطـع، انتقـال بارهای افقـی در جهت 
نـاودان بـه پـی اسـت. بـرای جلوگیری از کج شـدن پی، یک میلـه ی از قبل ساخته شـده، روی سـتون ها نصب 

می شـود.

روکشسفید:
تمام سـازه های فوالدی گالوانیزه هسـتند تا از اکسـید شـدن جلوگیری کنند. این کار، باعث خاکستری رنگ 
شـدن نمـای بیرونـی سـاختار فوالدی می شـود. به منظـور بهبود شـرایط نوردهـی در گلخانه، روی سـتون ها و 

تاسیسـات را اغلـب بـا یک روکش سـفید می پوشـانند  تا جـذب نور کمتـری در گلخانه رخ دهد.

:Venloگلخانه
عناصـر اصلـی تشـکیل دهنده سـاختار فـوالدی گلخانـه Venlo هلنـدی عبارتنـد از: سـتون ها، خرپاهـا، 
تیرهـا، پرلین هـا و مهاربندهـا. ایـن عناصـر درمجمـوع، بـا نیروهایـی مقابلـه می کننـد کـه از طریـق وزن 
گلخانـه، بـاد، بـرف، محصـوالت برداشـت شـده و بارهـای نصب شـده روی گلخانه به آن هـا وارد می شـود. با 
توجـه بـه اهمیـت وجـود نـور در گلخانـه، تمام عناصر سـازه ای فـوالدی، درعین حـال که مطابق بـا مقررات 

سـاختاری هسـتند، بایـد تـا حد امکان سـبک باشـند.

مکانیسمتهویهگلخانه:
سیسـتم تهویـه، ابـزاری اساسـی برای تولیدکنندگان اسـت تا  آب وهوای مناسـب برای رشـد گیـاه را در 
 Venlo گلخانه هایشـان ایجـاد کننـد. دریچه هـای تهویه، با باز شـدن از خط الـراس، در باالترین مـکان گلخانه
هلنـدی قـرار می گیرنـد و آن را بـه بهتریـن موقعیـت بـرای تخلیـه هوای گـرم به بیـرون از گلخانـه، تبدیل 
می کننـد. در مـورد تعییـن ظرفیت تهویـه گلخانـه Venlo، گزینه های مختلفـی وجود دارد و می تـوان از بین 
1 جـداره، 2 جـداره، 3 جـداره و 4 جـداره، یکـی را انتخـاب کـرد. عمـق پنجره هـا نیـز تـا حد زیـادی، روی 

ظرفیـت تهویـه گلخانه تاثیـر می گذارد.

Push-Pull:مکانیسم
در گلخانه هـای Venlo، مکانیسـم  Push-Pull وجـود دارد. لولـه  Push-Pull در بـاالی Tellis قـرار دارد. ایـن 
لولـه بـا اسـتفاده از میله هـای فشـار، بـه پروفیـل آلومینیومـی پایین قسـمت پنجـره تهویه متصل می شـود. 
میـزان فشـار میله هـای موردنیـاز، به انـدازه پنجـره تهویـه و بادگیرهایـی کـه در نظـر گرفتـه شـده اسـت، 
بسـتگی دارد. موتورهـای محـرک باعـث می شـوند کـه لولـه   Push-Pull به عقـب و جلو حرکت کنـد و با این 

کار، دهانـه دریچه هـا تنظیـم می شـود.
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سیستمغربالگریعمودی:
همان طـور کـه از نام آن مشـخص اسـت، غربالگری عمودی سیسـتمی برای بسـتن شـیروانی ها از باال به 
پاییـن اسـت. کناره هـای گلخانـه، در معرض وزش بـاد قرار دارند و ممکن اسـت هوای بعضی از قسـمت های 
داخـل گلخانه، بسـیار سـرد یا بسـیار گرم شـود. هرچـه اندازه گلخانـه بزرگ تر باشـد، تاثیر کلـی دیواره های 

جانبی کم می شـود. 
پوشـش دیواره هـای جانبـی، از جنـس شیشـه معمولـی یـا پلـی کربنات اسـت. در صورت پوشـانده شـدن 
کناره هـا بـا پلـی کربنـات، نیـازی بـه قـرار دادن صفحات عمـودی نیسـت. بااین حال وقتـی جنـس کناره ها از 
شیشـه معمولی باشـد، اسـتفاده از صفحه هـای عمودی، روش خوبی بـرای صرفه جویی در مصرف انرژی اسـت.

صفحـات عمـودی، همـان صفحـات رولینـگ بیـن تکیه گاه هـای جانبـی )purlins( و دیواره هـای گلخانـه 
هسـتند. صفحـات یـک گلخانـه از سـتون هایی با ارتفاع  0/6متر تشـکیل می شـوند که معموالً 3 قسـمت دارند. 
صفحه هـا توسـط موتـور کنتـرل می شـوند و بسـته بـه نیـاز تولیدکننـده، می تواننـد هم به طـور هم زمـان و هم 

به صـورت جداگانـه، بـاز گردند.
در گلخانـه ®DutchGreenhouses، هنـگام اسـتفاده از صفحه هـا، معمـوالً یـک کنتـرل جداگانـه برای الیه 
پاییـن وجـود دارد. ایـن در حالـی اسـت کـه دوالیـه باالیـی، به صـورت جفـت و باهـم، کنتـرل می شـوند. 
همچنیـن از ایـن صفحـات، بـرای جلوگیـری از تابـش نـور مصنوعی به خـارج از گلخانه اسـتفاده می شـود. 
در بعضـی مناطـق، اسـتفاده از سیسـتم نـور مصنوعـی مجاز نیسـت، زیـرا نور زیـاد گلخانه، ممکن اسـت در 

عملکـرد و یـا آرامـش مزرعه هـا یـا روسـتاهای همسـایه اختالل ایجـاد کند.
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پس از کاشت توت فرنگـی در محـل اصـلي تـا ظهـور برگ هـا زمـین را بایـد به طـور مرطـــوب نگـه 
داشـت تـــا از خشـــکي و پژمردگـــي برگ هـای جـــوان جلـــوگیري شـــود. زمین پـــس از کاشت در 
اثر رفت وآمـد، سفت می شـود. از ایـن رو باید آن را بالفاصـله بـا کولتیواتـور و یـا فوکـا به صـورت سطحي 

سلهشکني کرد. این کـار نبایـد عمیـق انجـام شـود، زیرا بـه ریشـه ها آسـیب می رسـاند. 

شکل 15 - سله شکنی

مبارزهباعلفهایهرز:

برايمبارزهباعلفهایهرزاز3روشمتداولزیراستفادهمیشود:
مبارزهمکانیکيیاوجینکردن: روش مکانیکـی بـا وسـایل دسـتي و موتـوري انجـام می شـود. این 
روش عماًل اثر نامطلوبي روي بافـت خـاک یـا ریشـه گیـاه بـاقي نمی گـذارد زیـرا علف هـای هـرز را بـدون 
زیـرورو کـردن خـاک، وجـین می کنـد و از بـین می بـرد. اسـتفاده از وسـایل موتوري مانند کولتیواتور یا 
تیلر کـه خاک را زیـرورو می کننـد و خـراش می دهنـد، باعـث بهبـود تهویـه خـاک و حفظ رطوبت خاک 
می شـوند. بـا این حـال ایـن روش موجـب تخریـب بافـت خـاک و درنتیجـه تضـعیف ریشه گیاه می گـردد.

مبارزهشـیمیایي: در ایـن روش از سـموم علف کش ماننـد ونـزار،(Venzar) تنـوران )Tenoran)، بتانــال 
)Betanal)، گزاتـــوپ )sinazin) اســـتفاده می شـود. از علف کـش  )granaxone( بـــراي از بین بردن علف های 

هرز بین ردیف هـای کاشـت و در داخـل جوی هـای آبیـاري و یـا کانال هـاي آبرساني استفاده می شـود.
ونزار: یک علف کـش (Preemergence) است و قبل از جوانهزدن بذر علف هرز مصرف می شـود. اولین زمـان 
سم پاشـی 14-10 پس از نشاء کاري است. میزان مصرف ایـن علف کـش در خاک هـای سبک و فقیر 1-1/5 
کیلوگرم در هکتار و در خاک های متوسط و سنگین و غني 2/5- 2 کیلوگرم در هکتار توصیه می شود. دومین 
سم پاشی پس از پایان استراحت زمستاني و قبل از جوانه زدن گیاه و مجدداً پس از پایان برداشت محصول است. 

درصـورت اسـتفاده از علف کـش ونزا، زمیـن را  به مدت 4 هفته زیرورو نکنید.
تنوران: علف کـش بعد از سبزشـدن (Postemergence) اسـت کـه از زمـان جوانه زنـی تـا مرحلـه 2 برگي 
موثر است و در بهار و تابستان به کار می رود. میزان مصرف  آن 8-6 کیلوگرم در هکتار است. تنوران  بر روي 
پیچک، گـراسهـا و تعـدادي از علف هـای هـرز تک لپـه اثـري نـدارد، زیـرا  دوام این علف کـش کم اسـت و 

اثر آن تـا زمـاني باقـی می مانـد کـه علف هـا جـوان و در حـال رشـد و نمـو اولیه هسـتند. 
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بتانال: یک علفکش بعد از سبز شدن علفهـاي هـرز اسـت اثـر آن بـه تنـوران شـباهت دارد، با این 
تفاوت که روي علف هـای کاماًل رشد یافته و بزرگ نیـز اثـر می گـذارد.

از ترکیـــب 6 لیتـــر در هکتـــار بتانــال و 2 کیلــوگرم در هکتـــار و نــزار 4 هفتــه پــس از نشــاء 
کـــاري در خاک شني رسي به دسـت آمده است.

گزاتوپیاسیمازین: یک علف کـش قبـل از کاشـت اسـت کـه روي بـذور در حـال جوانـه زدن اثـر 
می گـذارد. میـزان مصـرف در خـاک سـبک شـني 1 کیلـوگرم در هکتـار و در خـاک رسـي سـنگین 2/5 

کیلوگرم در هکتار است.
نکته مهم این است که بعضي از ارقام توت فرنگـي کـه برگ هـای تیـره دارنـد نسـبت بـه ایـن علف کـش 

حساس هسـتند و دچار کاهش عملکرد  ميشوند.
مصرف علف کـش فـوق بـراي ارقـامي کـه حساسـیت کمتـري دارنـد ماننـد (Senga sengana) در سال 
کاشت با مقدار 1/5-1 کیلوگرم در هکتـار 4 هفتـه پـس از نشـاکـاري و در سـال اول پـس از برداشت 

حداکثر 1/5 کیلوگرم در هکتار قابل توصیه است.
از شـروع رشد  قبـل  و  توت فرنگـی  مـزارع چندسـاله  در  فقـط  بهار  در  گزاتوپ  علف کـش  از  استفاده 
جوانه هـا مجاز است. پس از مصـرف آن از زیـرورو کـردن عمیـق خـاک خـودداري نماییـد، زیـرا پس از یک 

بارندگي شدید یا آبیاري زیان هایـی را به ریشه گیاه وارد می کنـد.
گراماکسون: این علف کـش براي از بـین بـردن علـف هـرز در حـال سـبز شـدن در بـین ردیف هـا و 
جوی هـای آبیاري کاربرد دارد. علف کـش فـوق به طـور مسـتقیم بـر روي علف هـای هـرز اثـر می گـذارد و 

نیـازي بـه زیـرو روکردن خاک نیست.

مبارزهتلفیقي:

به وسـیله ی وسـایل موتـوري سـبک وجین  را  بوته هـا  بـین فواصـل  تلفیقـی علف هـای هـرز  در مبـارزه 
می کننـد، ولي علف هـای هرز بین بوته هـا بـا دسـت و جـین می شـوند. ایـن روش مبـارزه بـه ایـــن معنـــي 
اســت کــه از روش های مبــارزه شــیمیایي و مکــانیکي )وجین دســتي و موتــوري( تــوام استفاده می شود.

مبارزهبیولوژيکي:

ایـن  آثـار  و  هسـتند  حساس  علـفکشها  بـه  نسـبت  کشـاورزي  در  پهن بـرگ  محصـوالت  بعضـي 
نمی گـردد. توصیه  علفکشها  از  بعضي  از  اسـتفاده  درنتیجـه  می مانـد.  بـاقي  خـاک  در  علـفکـشهـا 

)زنده(  از علـفکـشهـاي حیـاتي  اسـتفاده  و گسـترش  توسـعه  باعـث  بیوتکنولـوژي  ابـزار  و  روشها 
  (Bio-herbicides)  شـده است. از جملـه علف کش هایـی کـه جـز عوامـل کنتـرل بیولوژیکـی هسـتند می توان 

بـه عوامـل بیمـاری زای گیاهي مثل قارچ هـا، حشرات و غیـره اشـاره نمـود. 
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بیماریهاوآفاتتوتفرنگی:

تهیه و کاشت نشاهای سالم توت فرنگی یکي از مهم ترین روش های پیشگیري از آفات و بیماری ها  است.

بیماریها:

بیماريقارچي:

بیماريلکهسفیدیالکهارغواني:

عالیمبیماري: ایجاد لکه های گرد سفیدرنگ با یک حاشیه قهوه ای تا قرمز.
مبارزه: یک و یا چند بار سم پاشی گیاه بعد از گل دادن به فاصـله10 روز بـا سـموم قـارچ کـش کاپتـان 

یـا زینـب بـه غلظـت 2 در هزار. رعایت فاصله ی سم پاشـی تا برداشت به مدت20 روز ضرورت دارد. 

شکل 16- بیماری لکه سفید یا لکه ارغوانی

بیماريسفیدکسطحي:

عالیـمبیماري:ایجاد یک پوشش سـفیدرنگ، پیچیـدگي برگ هـا، جمـع شـدن لبـه ی برگ ها به طرف 
باال، توام با قرمز شـدن سـطح زیـرین برگ ها )شـیوع بیمـاري باعـث نـارس مانـدن میـوه می شـود(. 

شکل 17 - بیماري سفیدک سطحي
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مبارزه: سم پاشـی با سموم کاراتان، مورستان یا ترکیبـات گـوگردي در شـروع بـاز شـدن گل هـا انجـام 
می شـود و تقریبـا10ً-8 روز بعد تکـرار می شـود. تکرار سم پاشـی بعد از برداشت مهم است.

:)Botrytis(بیماريپوسیدگيخاکستريمیوه

 عالیـمبیماري: پوسیدگي خاکستري میوه یکي از بیماری هـای مهم و خطرناک اسـت که زیان زیادي 
بـه محصـول وارد می کند.

بعضـي از ارقـام توت فرنگـی ازجملـه رقـم  (Senga Sengana)  نسـبت بـه ایـن بیمـاري حسـاس هسـتند. در 
این رقـم بعـد از یـک بارندگـی کوتـاه در میوه های رسـیده یـک میسـلیوم خاکسـتري پوشیده ایجـاد می شـود.

مبارزه: جدا و نابودکردن میوه هـای آلـوده و اسـتفاده از سـمومي مثـل توپسـین ام و کاپتـان قبـل از 
گلدهـی و در مرحلـه ی گلدهي و بالفاصله بعد از گل دهـی. 

شکل 18 - بیماري پوسیدگي خاکستري میوه

پوسیدگينرممیوه:

عالیمبیماري: پوسیدگي نرم و سـیاه میـوه و پوشـش سـفید و سـپس سـیاه رنگ که میسـلیوم قـارچ 
است و در شرایط مرطوب ایجاد می شـود.

مبارزه: حذف میوه های آلوده و کاهش رطوبت.

بیماريویروسي:

عالیـم:زرد شدن برگ هـا، کوتوله شـدن بوته هـا، شـکنندگي دم برگ ها، پیچیـدگي برگ ها، سـبزرنگ 
شدن گل هـا و کاهش شدید عملکـرد."هـیچ مـاده ای بـراي مبـارزه بـا ویروس ها یافـت نمی شـود."

مبارزه: جمع آوری گیاهان آلوده از مزرعه و سوزاندن سریع آن ها.
پیشگیري: عامل انتقال ویروس هـا، شـته ها هستند از ایـن رو مبـارزه بـا شـته ها مهـم اسـت. کنتـرل 

دقیـق مـزارع و کاشت نشاهاي سالم را بایـد مـورد توجـه قـرار داد. 
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بیماريباکتریایي: باکتري عامل پوسیدگي نرم که ایجاد خسارت زیاد می کند.
نماتدها:

نماتد مولد غده ریشه یکي از مهم تریـن نماتـدهاي پارازیـت گیـاهي اسـت. ایـن بیمـاری در منـاطقي 
حایـز اهمیـت اسـت کـه زمسـتان های مالیم و دوره ی رشد طوالني دارند.

عالیـم:ایجاد غده هـای کوچـک روي ریشـه، کوتـاه مانـدن گیـاه، عـدم تولیـد محصـول و رنگ پریدگی 
برگ هـا و یـا تغییـر رنـگ آن ها  بـه سبز کم رنگ . 

مثال( نماتد زخم ریشه
 عالیم:پوسیدگي ریشه و کاهش محصول.

    (Telon) یا تلن Do مبارزه: ضدعفونی خاک قبل از کاشت با سموم نماتدکش مثل

آفاتمهمتوتفرنگی:

شتهها:

شتهمعموليتوتفرنگی:
شـته معمولـی بـا مکیـدن شـیره برگ هـا به طـور مسـتقیم بـه گیـاه خسـارت وارد می کنـد. این حشـره 
به طـور غیرمسـتقیم نیـز بـا انتقال بیماری های ویروسـی موجب خسـارت می شـود. اسـتفاده از شـته کش ها 

بـرای مبـارزه با ایـن آفت مفید اسـت. 

شتهریشهیتوتفرنگی:
این شته با حضور و فعالیت خود در ریشه و طوقه باعث ضعف بوته ها می شود.

مبارزه:از سموم کـم دوام ماالتیون به میـزان دو در هـزار استفاده می شـود )هنگـام سم پاشـی بهتـر 
باشد(.  برداشت شده  اسـت که محصول 

کنهها:
 عالیـم:رنگ زرد قهـوه ای در برگ هـا ایجـاد می شـود، برگ هـا کمـی تا می گردنـد، دم برگ هـا کوتاه تر 

می شـوند و گیـاه حالت ناخوش به خود می گیـرد.
نـوع کنـه ی قرمـز  لکه هـای روشـنی را  در طول رگبرگ هـای مسن و کامـل ایجـاد می کنـد. ایـن لکه ها 

بعـداً بـه رنـگ زرد خاکسـتري تا قهـوه ای درمی آینـد و باالخره برگ هـا خشک می شـود.
مبارزه: کنهکش کلتان به میزان دو در هزار پس از برداشت محصول.

سرخرطوميگلتوتفرنگی:
سر خرطومي گل توت فرنگـی  رنگ قهـوه ای تیره دارد و طـول آن  4 میلی متـر اسـت. ایـن آفـت در مـاه 
فـروردین و اردیبهشـت ظاهـر می شـود و در داخـل گل هـا تخم ریـزی  می کنـد. در نهایـت الروهـا بعـد از 

خـروج از تخـم باعث خشک شدن غنچه هـا می شـوند.
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مبارزه: سم گوزاتیون به میزان 750 گرم خالص در هکتار قبل از شروع گل.

  

شکل 19 - سرخرطومي گل توت فرنگی

سرخرطوميتوتفرنگی:

این سرخرطومي عالوه بر گل و غنچه هـا، دم گـل، دم بـرگ و اسـتولون هـا را نیـز موردحملـه قـرار 
می دهـد و باعث پژمردگي و خستگي آن می شـود. ایـن آفـت زودتـر از سـر خرطومـی گـل ظـاهر می شـود. 

طول این حشـره 45میلی متـر است و رنگ آبـی تیره یا متمایل به سبز دارد.
راه مبارزه استفاده از آفت کش گوزاتیون است. 

رابیالیسک:

راب آفتـی اسـت کـه بـه میـوه تـوتفرنگـي خصوصـاً در باغچه هـای منـازل و سـطوح کوچک کاشت 
حمله می کنـد. محل فعالیت ایـن نـوع از حلزون هـا در سـالنهـاي مرطـوب و طـول آن هـا 7-3 سانتيمتر و 

رنگ آن هـا خاکستري است. این راب هـا فقط در شب و هواي ابري فعالیت دارنـد.
مقـدار  بـه  را  سـم  ایـن  اسـت.  متالدئید  سـم  منظـور  کـه  مسـموم  طعمـه ی  از  اسـتفاده  مبارزه: 
500-200 گـرم بـا سـبوس گنـدم )10کیلـوگرم( و آب حـدود 5 لیتـــر مخلـوط می کننـد و به صـورت 
طعمـه درمی آورند. ایــن طعمه را در غـروب در مزرعـه توت فرنگی بـه میـزان 70-60 کیلـوگرم در هکتـار 

می پاشـند )این عمل را باید چندین بار تکرار کرد(.                             

شکل 20 - راب یا لیسک
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خرخاکی:
خرخاکی ها جز خرچنگ ها به شمار می آیند و خسـارت عمـده آنهـا بـه طوقـه و میوه ها وارد می شود.

مبارزه: سموم فسفره دیازینون به صورت گرانول پاشي در پاي بوتهها.
عالوه بر آفات فوق انواع سوسک ها و مورچه ها نیـز می توانند بـه میـوه توت فرنگی خسـارت وارد کنند.

پوشاندن خاک به وسـیله کاه یا خـاک  اره موجب می شـود کـه میـوه بـا خـاک به طـور مسـتقیم تمـاس 
نداشته باشد و رطوبت خاک نیز در حد مطلوب حفظ گـردد. آبیاري حداقل هفتـه ای یک بـار و به طریق جوي 
پشـته ای صورت می گیـرد. کنترل به موقـع بیماری هـا، آفات و علف های هرز و قطع سـاقه های رونده در زمان 

فصل رشد براي جلوگیري از ضعیف شدن بوته هـای مادري ضروری اسـت.
به طـور مرتب بین ردیف هـای بوته هـا و پاي خـود بوتـه را به طـور کج بیـل بزنیـد. بـراي جلـوگیري از 

خورده شدن میوه هـا توسط حیوانات می توانیـد روي بوته هـا را با توري بپوشانید.
از اوایل خردادماه در زیر بوته هـا کـاه یـا پوشـال بریزیـد تـا از رشـد علف هـای هـرز و همچنـین تماس 
میوه هـا با زمین جلوگیري شود. در ایـن میـان کاه جـو بهتـرین گزینـه به شـمار مـی رود چـون نسـبت بـه 
انـواع دیگـرکاه نـرمتـر و انعطـاف پـذیرتر اسـت، در صورت عدم دسترسـي بـه کـاه می تـوان از صفحه هـای 

پلی اتیلـن اسـتفاده کـرد. در این روش گیاه چند هفته زودتر میوه می دهـد.
توت فرنگـی به وجود نمک در خـاک حسـاس اسـت )آنالیز خـاک جهـت تعیـین میـزان شـوري خـاک 
مهم است(. شوري خاک کـه به علـت اسـتفاده زیـاد از کودهـاي شـیمیایي و کـود حیـواني حـاوي نمـک 
ایجاد می شـود، مشکل سـاز اسـت. آب بـاران نقـش مفیـدي در شستشـوي خـاک دارد. بـا این حـال در 

تونل هـا آب باران وجود ندارد و تجمـع نمک هـا جـذب آب توسـط گیاهـان را سـخت می کنـد.
پوشش روي ردیف مهم است، تعداد سـاقه های طوقـه بـا زود کشـیده شـدن پوشـش روي ردیف هـا 
افزایش می یابـد. همه رانرها و گل هایـی کـه در پـاییز بـه وجـود می آینـد را قطـع می کننـد، تـا انـرژي گیاه 

صرف تولید سـاقه ها گردد.
کاربرد پوشش ردیف هـا سـبب گـرم شـدن هـواي زیـر تونـل بـه انـدازه 6-4 درجـه فارنهایـت در مزرعه و 
نزدیک  بـه 2 برابر این مقدار در تونل هـا نسـبت بـه محـیط اطـراف می شـود. ایـن پوشـش ها بوته هـا را در 
زمسـتان از خطـر سـرمازدگي محافظـت می کننـد. اسـتفاده زیـاد از پوشـش ردیف هـا گلدهي  بوته هـا را 
تسـریع می کنـد و موجـب از بـین رفـتن محصـول می شـود. درمقابـل  عـدم اسـتفاده از آن هـا باعـث یـخ 
زدن طوقـه میگـردد. گل دهـی در اوایل تا اواسط مـاه مـارس در رقـم چنـدلر در تونـل آغـاز می شـود تـا 

برداشـت آن در اوایل ماه آوریل آغـاز شـود.
توت فرنگـی محصول فصل سرد اسـت و تونل هـا در زمسـتان بایـد خنـک باشـد. تهویـه در زمسـتان های 
معتدل در تونل هـا مهـم اسـت و اگـر دمـاي تونـل خیلـي گـرم باشـد باعـث گـلدهـي زودرس بوته هـا و 
کاهش محصول می شـود. خواب در رقم چندلر در اواخر دسامبر شروع می شـود و هر بوته باید تقریباً 8 برگ 

داشته باشد.
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مالچپالستیکي:

بستر مناسب براي پرورش توت فرنگـی، الیـه مـالچ پالسـتیکي روي سـطح خـاک اسـت. در زیـر الیـه 
لبه هـای  می یابـد.  کـاهش  زمسـتان  و  پـاییز  در  گیـاه  رشـد  زیرا  گیرد،  قرار  هوا  نباید  سیاه  پالستیکي 
پالستیک باید کاماًل در زیرخاک قـرار گیـرند تـا خـاک زیـر آن سـرد نشـود و بـاد بـه زیـر آن نفـوذ نکند. 

به جـای مالچ پالستیکي می تـوان از برگ هـای خشک شـده درختـان سـوزنی برگ اسـتفاده کرد.

شکل 21 - مالچ  پالستیکی  و برگ  خشک شده



فصل سوم:

پیش رس کردن توت فرنگی
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در حالت معمولي و در مناطق معتدل زمان برداشـت توت فرنگـی از اواخـر اردیبهشـت تـا اوایـل تیـر 
اسـت. بـا این حـال امروزه می توان با تکنیک هـای خاص، زمان رسـیدن میـوه را جلـو انـداخت، یعنـي اقـدام 

بـه پـیشرس کردن و تولید توت فرنگـی خارج  از فصل نمود.

پیشرسکردنتوتفرنگیدرگلخانه:

اسـتفاده از گلخانـه مطمئن تریـن وسـیله بـراي پیـش رس کـردن به شـمار مـی رود کـه اسـتفاده از آن 
در کشـورهاي اروپایي مثل هلند و آلمان رایج است. به این ترتیـب کـه نشـاهـاي توت فرنگـی را در اواسـط 
تیـر تا اوایل شهریور در یک خزانه کشت می کننـد و 7-5 کیلـوگرم در یـک صـد مترمربـع از کودهـاي 
کامل NPK  به نسبت 17-12-12 به عنـوان کـود پایـه بـه زمـین خزانـه می دهنـد. پـس از گـرفتن نشا و 
تولید ریشـه های قوي بوته هـا شروع به تشـکیل دستک یا اسـتولون می کننـد. بـا سـردشـدن هـوا بوته هـا 
تحت تاثیر نور و دماي پایین قرار می گیرند و غنچـه گـل در آن ها تشـکیل می شـود. در مـاه آبـان و آذر این 

بوته هـا را به گلخانه حمل و در بستر کاشت به فاصله 30- 25 نشا می کننـد.
در اینجا مقدار 5-3 کیلوگرم کود کامل شیمیایي در 100 مترمربع به بستر داده می شـود. دماي گلخانه را 
ابتدا روي 12-8 درجه سـانتی گراد تنظـیم می نماینـد. بـا افـزایش شـدت نـور، دمـا را نیـز زیادتـر می کننـد و 
به20-15 درجه سـانتی گراد می رسـانند. البتـه می توان دمـاي شـب را بـه 8  درجـه سـانتی گراد کاهش داد. 

بالفاصله پـس از کاشـت بایـد آبیـاري کـرد. تهویـه به موقـع گلخانـه و کـاهش رطوبـت زیاد آن مهم است.
مهم است بدانید که بوته توت فرنگـی در مرحلـه ی گـل و تلقـیح نسـبت بـه آبیـاري بـاراني یـا آبپاشي، 
حساس است. در ایـن مرحلـه از رشـد بهتر است آبیاری بـا روش های معمولي )نشـتي( انجام شود. استفاده 
از نایلون سیاه به عنـوان پوشـش هـم روش خـوبي اسـت. بـراي انجـام عمـل گرده افشـانی و تلقیح بهتر 
گل هـای  توت فرنگـی در گلخانـه بـراي  هـر 1000 مترمربـع سـطح زیـر کشـت یـک کندوي زنبورعسـل 

در گلخانه قرار دهید.
پیـش رس کـردن توت فرنگـی را می تـوان با استفاده از سـرپوش های پالستیکي انجـام داد. بـرای ایـن 
منظور اسـتفاده از اسـکلت فلزي سبک که روي آن با نایلون پوشانیده شده اسـت، اهمیت دارد. سـاخت آن 
بسـیار سـاده اسـت و ارزان تمام می شـود. بـا ایـن روش می تـوان محصـول توت فرنگـی را حـدود 30 روز   

کرد. پیش رس 
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فصل چهارم:

برداشت توت فرنگی
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برداشت:

شکل 22 - برداشت دستی توت فرنگی

اکثــر توت فرنگی ها 28 روز پــس از گلــدهي برداشــت می شوند در گلخانــه 95 درصد میــوه و در 
مزرعه 60 درصد میوه ها قابل فروش هستنـد. به عنوان مثال در مـورد چنـدلر کشـت و پـرورش توت فرنگی 
زمـاني اقتصادي است که برداشت محصول به طور صـحیح و به موقع انجـام گیـرد. زیـرا در ایـن صـورت  با 

برداشت میوه های رسـیده یکنواخـت و درجه بندی شده حداکثر درآمد بـه دسـت خواهـد آمـد.
در کشورهاي غربي با رعایت شـرایط مطلـوب رشـد، در حـدود 40 تـن محصـول در هکتـار برداشـت 
می شود  اما در کشـور مـا میزان محصول به طور متوسـط 5 تـن در هکتـار اسـت. متوسـط قنـد میـوه 12 

درصد است. استفاده از سایبان در گلخانه در تابستان براي کاهش دما موثر است.

شکل 23- حالت  نرسیده ی کاملمیوه



تولیدوپرورشتوتفرنگی

64

زمانبرداشت:
زمــان برداشــت براساس شــرایط آب و هــوایي، جــنس خــاک و خصوصــیات رقــم توت فرنگی مــورد 
کاشت تعیین می گردد. انتخاب بهترین و صحیح ترین زمـان برداشـت میـوه بـه تجربـه تولیدکننده و نحوه مصرف 
میوه بسـتگي دارد. الزم به توجه است کـه اگـر میـوههـا برای فروش بـه منـاطق دورتري حمل می شوند 
آن ها را بایـد  قبـل از رسـیدگي کامـل برداشـت کـرد و یـا از واریتههایي استفاده نمود که میوه هایی با 
اسـتحکام کـافي تولید می کنند. در آب وهوای گـرم و خشـک میوه های نارس در مدت زمان خیلي کوتاهي 
کاماًل بـه رنـگ قرمـز درمی آیند ولـي مراحـل رسـیدگي بـا سرعت طي می شود و محصول از روزي بـه روز 
دیگـر بسـیار نـرم و رسـیده تر می گردد. درمقابل در آب وهوای معتدل و خنک سرعت رسیدن میوه ها خیلـي 

کنـد است و برداشـت هـر4-3 روز یک بار انجام می شود.

شکل 24 - عدم یکنواختي در رسیدن میوه

در بعضي ارقام به هنگام برداشت مشاهده می شودکه  تعـدادي از میوه ها کـاماًل نرسیده اند و معمـوًال نوک 
آن ها سبز یا قرمز روشن باقي می ماند و علـت آن  اکثـراً بـه کشـت توت فرنگی در زمـینهاي سنگین برمی گردد. 
بایـد ایـن کمبودهـا را نادیـده گرفـت و برداشـت را جهـت جلوگیري از تخریب بافتهاي  ایـن مواقـع  در 
میـوه انجـام داد. بهتـر اسـت برداشـت محصول در سـاعات خنـک روز و به هنگام صبح که میوه ها سـفت و 

تـازه هسـتند و یـا بـه هنگـام غـروب انجـام گیـرد. هـربوتـه در گلخانه باید حداقل500 گرم محصول بدهد.

تکنیکبرداشت

برداشتدستي:
چیدن صحیح توتفرنگي به این ترتیب است کـه بـا یـک دسـت برگ های توت فرنگی را کنار می زنند. سپس  با 
دست دیگر یعني با انگشت شسـت و اشـاره دم میـوه رسـیده را می گیرند و آن را به اندازه یـک سانتيمتر باالتر از 
کاسبرگ ها با فشـار نـاخن جـدا می کنند. به طوری که میوه جدا شده بـه داخـل فضـاي خـالي دسـت می افتد. معمـوًال 

اگـر هـدف از چیـدن میوه ها فقط تهیه مربا، کنسرو و یـا ژلـه باشـد، آن ها را بـدون کاسـبرگ برداشـت می کنند.
میوه های برداشت شده )حداکثر هر3-2 تا باهم( را در ظروف مخصوص به آرامی می گذارند. استفاده از گاري برداشت 

میوه توت فرنگی در هنگـام چیـدن میوه ها، از خسـتگي میوه چین می کاهد، ولي باعث افزایش راندمان کار نمی شود.
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راندمانکاردربرداشتدستي:
به طور متوسط می توان گفت براي برداشـت هـر هکتـار محصـول توت فرنگی در فاصـله زمـاني 5-3 هفته 
بین2000-650 ساعت کار در هکتار صـرف می گردد. تعـداد کـارگران بـراي هـر هکتـار )کشت یک نوع رقـم( 
مـدت 3 هفتـه روزانـه20 نفـر و در صـورت کشـت ارقـام مختلـف در مـدت 5 هفته روزانه به حداکثر 15 
کـارگر در هکتـار نیـاز اسـت. رانـدمان برداشـت یـک میوه چین بـین 2 تـا حداکثر 15 کیلوگرم در ساعت 
متفاوت است. درجه بندی میـوه بهتـر اسـت توسـط میوه چین انجـام نشود و کارگر دیگري مسئول این کار شود.

شکل 25 - برداشت توت فرنگی

 شکل 26 - برداشت  توت فرنگی

برداشتماشیني:

برداشتيکمرحلهای:
این برداشت در یک مرحله انجام می شود و به ارقامي اختصاص داردکـه میوه های آن ها هم زمان می رسند. 

برداشتانتخابيياچندمرحلهای:
این برداشت طی چند مرحله انجام می شود و مختص ارقامي است که میوه های آن هم زمان نمی رسند. و 
بنابراین نیاز اسـت ماشین های برداشـت چنـد بـار در مزرعـه رفت وآمد کنـد و بوته ها تحت فشار مکانیکي 

قرار می گیرند.
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برداشتتوامدستيوماشیني:

در ایــن روش معمــوًال 3-2 برداشــت اولیه )حــدود 30-25 درصــد کــل محصــول( بــا دســت 
انجــام می گیرد. سپس حدود 12-7 روز برداشـت محصـول متوقـف می شود. بعد از این مرحلـه حـدود 50 
درصد میوه های رسـیده بـا ماشـین برداشـت می شوند. به  این  ترتیب درصـد محصـول قابل برداشت 70-75 
درصد و درصـد میوه های نـارس 25-20 درصـد و درصـد میوه های پوسـیده حدود 5 درصد برآورد می گردد. 

درصورتی که درصـد محصـول قابل برداشت بـا دو روش دیگـر بین60-50  درصد است.

ظروفمخصوصبرداشت:

میوه توت فرنگی تحمل فشار را ندارد، بنابراین  نبایـد بـیش از چهـار الیـه ازمیوه ها روی هم چیـده شـوند. 
در ایران میوه های پیش رس را در جعبه های متـوالي یـا پالسـتیکي بـا محتـواي 300-250 گـرم کـه درکف 
آن ها مقداري بـرگ مـو یـا تـوت چیـده شـده اسـت عرضـه می کنند. اخیـراً جعبه های متـوالي مخصوص 
تهیه شده اسـت کـه فقـط تـا دوالیه ظرفیـت دارد و بـه میـزان 200-100 گـرم میـوه را در خود جا می دهد. 
سپس هر 5 عـدد جعبـه کوچـک را در جعبه ای بزرگ تر قـرار می دهند. مزیـت ایـن روش این است کـه 

عرضـه مقـادیر زیـادتري از میـوه را بـدون لهیـدگي بـه بـازار امکان پذیر می کند.
بسته بندی  )جهت  اســت  پالســتیکي   ســبدهاي  از  مناسب تر  حمل ونقل  بــراي  حصــیري  ســبدهاي 
مخصوص عرضه به بازار جهت تازهخوري(. بشکه های چوبي یا سطل های پالسـتیکي بـزرگ جهـت بسته بندی و 

عرضـه بـه کارخانجـات جهـت تهیه کنسرو و مربا و یا ژله استفاده می شود.
میوه توت فرنگی به درجات 1 تا 3 درجه بندی می گردد و ایـن کـار بایـد توسـط میـوهچـینهـاي باتجربه 

صورت گیرد.

شکل 27 - بسته بندی توت فرنگی
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شرايطنگهداريمیوهازبرداشتتاعرضهبهبازار:

میوه توت فرنگی تحت تاثیر درجـه حرارت های بـاال خصوصـاً  20 درجـه سانتی گراد سـریعاً در اثر حمله 
از دسـت دادن ارزش  از قارچ ها فاسـد می شود. در حـرارت 5-2 درجـه سانتی گراد میوه ها بـدون  بعضي 
کیفي خود می توانند 3-2 روز نگهـداري شـوند. در صـورت کـاهش دمـاي انبـار حتـي تـا صفر درجه قابلیت 
نگهداري میوه ها افزایش می یابد. طـوري کـه در صـورت نگهـداري میـوه در شـرایط فوق تا 8 روز می توان 
50  درصـد میوه ها را سـالم و قابل فروش و مصـرف نگـه داشـت. رطوبـت90 درصد براي نگهداري میوه 
توت فرنگی در سـردخانه ضـروري اسـت. در موقـع حمـل نیـز بایـد روي میوه ها را پوشاند تا در جریان هوا 
قـرار نگیرنـد زیـرا ایـن خـود باعـث تبخیـر و کـاهش وزن میـوه خواهـد شد. بنابراین ضروري است که در 

موقع وزن کـردن میوه ها 5 درصـد افـت را در نظـر بگیریـد و بـه وزن میوه ها اضافه کنید.

شکل 28 - بسته بندی توت فرنگی

هزينههاوارزشاقتصادي:

کاماًل روشن است که عنوان کـردن یـک فرمـول عمـومي و قابل قبول بـراي بهتـرین روش بهره برداری 
تولید توت فرنگی غیرممکن اسـت. هـر تولیـدکننـده وظیفه دارد بهتـرین روش های تولیـد را انتخاب نماید. 
در این رابطه رقم مناسب باید باتوجه به ترکیـب منطقـي بـین هزینه های ماشـیني و دسـتي و هم چنین بازار 

فروش مناسب انتخاب گردد و می تواند در اقتصادي بودن تولید موثر واقع شود.

شکل 29 - میوه  توت فرنگی آماده  برای فروش
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خواصدارويیودرمانیتوتفرنگی:

جلوگیریازرشدقارچ
اگر بخواهیم یکی از بهترین خواص توت فرنگی را نام ببریم باید بگوییم که از رشد قارچ ها جلوگیری می کند.

خاصیتضدپیریپوست
میوه توت فرنگی سرشار از ویتامین سی است که در تولید کالژن اثر دارد. این میوه با رادیکال های آزاد مبارزه 

می نماید و روند پیری را کند می کند. براین اساس  باعث می شود که چروک ریز صورت به حداقل برسد.

خواصضدالتهابی
توت فرنگی آنتی اکسیدان فیتوکمیکال های زیادی دارد که در مبارزه با بیماری های التهابی مانند آرتروز، آسم، 
سرطان و آترواسکلروز موثر است. توت فرنگی می تواند سطح پروتئین سی آر پی را که باعث به وجود آمدن التهاب 
می شود، کاهش دهد. کسانی که توت فرنگی مصرف می کنند کم تر در معرض خطر ابتال به سی آر پی قرار می گیرند.

مرطوبکنندهموهایسر
توت فرنگی با توجه به اثرات آنتی اکسیدانی که دارد از غشای سلول های پوست سر انسان مراقبت می کند. 
با توت فرنگی  از پوسته پوسته شدن کف سر جلوگیری می کند. شما می توانید زرده تخم مرغ را  این میوه  

ترکیب کرده تا یک ترکیب عالی برای مرطوب کردن مو داشته باشید.

کمکبهبهبودنقرس
میوه  این  از 90 درصد  است.بیش  نقرس مفید  بیماری  برای درمان  توت فرنگی  مواد مغذی موجود در 
خوشمزه از آب تشکیل شده است. . کسانی که به این بیماری دچار هستند بهتر است آب زیادی بنوشند تا از 
شر کریستال های اسید اوریک در بدن راحت شوند. توت فرنگی به دلیل داشتن فوالت باعث می شود تا بیماری 

نقرس کنترل شود. ارتباط زیادی بین فوالت در بدن و نقرس وجود دارد.

سالمتقلبوعروق
توت فرنگی یک میوه عالی برای سالمت قلب است. این میوه ی خوشمزه و آبدار االجالیک اسید و فالونوئید 
دارد که برای سالمت قلب موثر است. توت فرنگی با کلسترول بد خون مقابله می کند و خطر ابتال به بیماری های 

قلبی را کاهش می دهد.

درمانشورهسر
شما می توانید توت فرنگی را با روغن درخت چای یا روغن آویشن ترکیب کنید تا یک ترکیب ضد قارچی 

به دست  آورید. این مواد برای درمان شوره سر موثر است.
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پیشگیریازسکتهمغزی
آنتی اکسیدان های موجود در توت فرنگی که شامل کائمفرول، آنتوسیانین و کوئرستین می باشند در کاهش 

شکل گیری لخته خون در بدن انسان بسیار اثر دارند و از سکته مغزی جلوگیری می کنند.

کاهشفشارخون
این میوه حاوی پتاسیم است که فشارخون انسان را تنظیم می کند و اثرات منفی سدیم که باعث باال رفتن 

فشارخون می شود را  کاهش می دهد.

نرمکنندهطبیعیمو
اگر به دنبال داشتن موهای براق و درخشنده هستید و می خواهید موهای نرم و لطیفی داشته باشید ما به 

شما مصرف توت فرنگی را پیشنهاد می کنیم.

محافظتوسالمتمفاصل
رادیکال های آزاد در بدن باعث ایجاد بیماری های مختلف می شوند.همچنین  این رادیکا ل ها مایع مفصلی را 
کاهش می دهند و سبب زیادشدن سموم بدن می شوند. آنتی اکسیدان های موجود در توت فرنگی با رادیکال های 

آزاد مبارزه می کند و سالمت مفاصل را زیاد می کند. این میوه در پیشگیری از آرتریت نیز موثر است.

رژيمالغریوکاهشوزن
توت فرنگی مقدار کمی قند، کالری و سدیم دارد و همچنین این میوه بدون چربی است. قند موجود در توت فرنگی 
در هر وعده بسیار اندک است. این میوه خوشمزه نیترات دارد که باعث افزایش جریان خون و اکسیژن می شود و 

همچنین وزن را کاهش می دهد. نیترات از خسته شدن انسان پس از ورزش های سنگین جلوگیری می کند.

ريزشبدموهایسر
توت فرنگی به دلیل داشتن مقدار زیادی از اسید االجیک مانع از ریزش مو می شود. این میوه حاوی فوالت و 

ویتامین ب6 است.

کمکبهرشدجنین
بانوان باردار برای کمک به رشد جنین نیاز به فوالت دارند و توت فرنگی منبع خوبی برای آن است. این بانوان 

می توانندبرای جلوگیری از نقص در زایمان توت فرنگی مصرف کنند چراکه این میوه مناسب بارداری است.

سالمتاستخوانها
توت فرنگی میوه ای سرشار از پتاسیم، منیزیم و ویتامین کا است که برای سالمت استخوان ها مفید هستند. 
این میوه باعث جلوگیری از تحلیل استخوان ها می شود و در سنین باال از شکستگی استخوان جلوگیری می کند.
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رفعچربیپوست
اگر شما هم جزو افرادی هستید که پوست چرب دارید، می توانید توت فرنگی را با ماست مخلوط کنید و 

این ترکیب را ده دقیقه روی صورت خود قرار دهید و سپس بشویید.

درمانسريعترزخمها
پوست انسان برای درمان زخم ها و آسیب ها به ویتامین سی نیاز دارد، مصرف توت فرنگی برای سالمت 

پوست مفید است.

درمانيبوست
میوه توت فرنگی مقادیر زیادی فیبر و آب دارد که برای درمان یبوست مفید است. این میوه به حرکات 

منظم روده کمک می کند. توت قرنگی قادر است بدن انسان را هیدراته نگه دارد.

پاكسازیپوست
ویتامین سی، سالیسیلیک اسید و آنتی اکسیدان های موجود در این میوه باعث می شود که یک پاک کننده 
شگفت انگیز محسوب شود. سالیسیلیک اسید با سلول های مرده پوست مبارزه می نماید و آن ها را پاک سازی 
می کند درنتیجه باعث روشن شدن پوست شما می شود. اسید اال جیک نیز از آسیب های پوستی جلوگیری 

می کند. از این رو توت فرنگی برای پوست مناسب است.

محافظتوسالمتچشمها
اگر به طور روزانه سه وعده توت فرنگی مصرف کنید خطر لکه ی زرد چشم که باعث از دست رفتن بینایی 
می شود را کاهش می دهید. خواص آنتی اکسیدانی موجود در توت فرنگی به جلوگیری از آب مروارید در سن 
باال کمک می کند. ویتامین سی موجود در توت فرنگی به تقویت قرنیه انسان و شبکیه ی چشم کمک می کند.

کنترلچربیپوست
استفاده از توت فرنگی به صورت ماسک باعث می شود که چربی بیش ازحد پوست کنترل شود. این میوه به 

دلیل ویتامین سی فراوانی که دارد برای سالمت پوست مفید است.

کاهشنشانههایآلرژی
میوه توت فرنگی خواص ضدالتهابی را کاهش می دهد و برای مفاصل ضروری است. همچنین این میوه 

نشانه های آلرژی مانند آبریزش از چشم را از بین می برد.

تقويتسیستمايمنیبدن
توت فرنگی مقدار زیادی ویتامین سی دارد. این ویتامین برای تقویت سیستم ایمنی بدن بسیار موثر است. ویتامین 
سی موجود در این میوه قرمزرنگ و خوشمزه حدود صد در صد از نیاز روزانه شما به این ویتامین را برآورده می کند.



                                                                       فصلچهارم-برداشتتوتفرنگی

71

خواصروغندانهتوتفرنگی
روغن دانه توت فرنگی جز روغن های قدرتمند محسوب می شود که برای ماساژ فوق العاده است. این روغن  
به راحتی جذب پوست بدن می شود. شما می توانید بعد از دوش گرفتن با روغن توت فرنگی ماساژ را انجام دهید.

تثبیتقندخونبیمارانديابتی
توت فرنگی به دلیل پایین بودن شاخص گلیسمی آن برای افراد دیابتی مناسب است  فیبر باالی موجود 

در این میوه باعث تثبیت قند خون می شود.

درمانخشکیپوست
روغن توت فرنگی که خواص مرطوب کنندگی دارد باعث ترمیم پوست و محافظت از آن می شود. به کمک 

روغن توت فرنگی می توانید آب رسانی پوست خود را افزایش دهید.

بهبودافسردگیوخلقوخو
از  مانع  و  می آید  به وجود  بدن  در  هوموسیستئین  که  می گیرد  شکل  زمانی  معموالً  افسردگی  بیماری 
رسیدن خون به مغز انسان می شود. توت فرنگی حاوی فوالت است که می تواند مانع از اضافه شدن مقدار 

هموسیستئین شود. درنتیجه موجب بهتر شدن خلق  و خوی شما می گردد.

درمانتركکفپا
یکی از خواص جالب توت فرنگی قابلیت اسکراب کردن است. پای ترک خورده می تواند برای افراد دردسر 
ایجاد کند. با این حال به کمک توت فرنگی می توان ترک پا را کم کرد. خاصیت سایش دهنده ی توت فرنگی به 

پوست نفوذ می کند و باعث از بین بردن ترک پا می شود.

خواصضدسرطانی
همان طور که اشاره شد ویتامین سی موجود در توت فرنگی باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می شود و این موضوع 
باعث می شود تا بدن در مقابل سرطان ایمن شود. این میوه دارای فیتوکمیکال است که خواص ضدسرطانی دارد و از 
رشد سلول های سرطانی جلوگیری می کند. پودر توت فرنگی خشک می تواند برای جلوگیری از سرطان مری موثر باشد.

تسکینپوستتحريکشده
روغن دانه توت فرنگی حاوی اسید تانیک است.  این روغن که خواص ضدباکتری دارد، قابض نیز هست و 

به این ترتیب باعث تسکین پوست تحریک شده می شود.

روشنشدنپوستتیره
عصاره این میوه سرشار از اسید االجیک است. این اسید به مهار سنتز مالنین می پردازد که یکی از مواد 
شیمیایی پوست است و به آن رنگ و لعاب می دهد. درنتیجه می تواند موجب روشن شدن پوست های تیره شود.
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سالمتوتقويتجنین
این میوه نوعی ویتامین ب دارد که برای زنان حامله یا کسانی که قصد حاملگی دارند سودمند است. 
فوالت نیز به عنوان یکی از مواد توت فرنگی در مراحل اولیه بارداری برای مواردی نظیر رشد مغز، جمجمه و 

نخاع نوزاد بسیار مفید است.

خواصتوتفرنگیبرایمغز
غذاهایی کمی وجود دارند که به اندازه توت فرنگی برای مغز  مفید باشند. علت این امر وجود   آنتی اکسیدان های 
زیادی است که در این میوه وجود دارد. آنتی اکسیدان ها از سلول های مغز در برابر رادیکال های آزاد مراقبت می کند.

می شوند.  مغز  بهبود سالمت  باعث  که  می دهند  تغییر  را  مغزی  نورون های  مسیر  آنتی اکسیدان ها  این 
تحقیقات انجام شده نشان می دهند که مصرف توت فرنگی برای جلوگیری از زوال عقل در زنان مسن بسیار 

موثر است و پیری مغز را به تاخیرمی اندازد.
شما می توانید یک فنجان توت فرنگی را به عنوان میان وعده سبک مصرف کنید. باید این نکته را در نظر 
داشت که توت فرنگی اگزاالت دارد و مصرف خیلی زیاد این میوه ممکن است باعث ایجاد اختالالت کلیوی یا 

کیسه صفرا شود. 

محافظتازپوستدرمقابلنورخورشید
می رساند.    آسیب  شما  پوست  به سالمت  که  است  عواملی  از  یکی  پوست  روی  بر  خورشید  نور  تابش 

توت فرنگی می تواند از بروز این آسیب ها جلوگیری کند.

درمانجوشوآکنه
  توت فرنگی به دلیل داشتن ویتامین سی فراوان و همچنین وجود آلفا هیدروکسی اسید، سالیسیلیک 
اسید و فالونوئیدها می تواند برای از بین بردن آکنه مناسب باشد. این میوه در کاهش چربی پوست به طور 

موثری عمل می کند.

رفعپفزيرچشم
توت فرنگی باعث کاهش پف و حلقه های تیره زیرچشمی می شود. شما می توانید این میوه را زیر چشم هایتان 

قرار دهید و به مدت ده دقیقه استراحت کنید تا پف زیر چشم کم شود.

کاهشکلسترولبد
کلسترول بد بر روی بدن تاثیرات مخرب می گذارد و باعث بروز بیماری های مختلف می شود. توت فرنگی 
پکتین دارد که در کاهش چربی های ال دی ال موثر است. پکتین باعث کاهش کلسترول بد در بدن می شود.

مقدار 500 گرم توت فرنگی را اگر به صورت منظم مصرف کنید به مدت یک ماه میزان ال دی ال شما 
کاهش پیدا می کند. می توانید توت فرنگی را برای صبحانه نیز مصرف کنید، همچنین این میوه ی خوشمزه 

به عنوان میان وعده در عصرها نیز قابل استفاده است.
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