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  :مقدمه

از  Fragaria ananassaبا نـام علمـی   گیاهی علفی، چند ساله، توت فرنگی 

ي اخیـر بـه   در سـالها ) ملکه میوه هـا (با ارزش تغذیه اي بسیار باال خانواده روزاسه،

تـا  عنوان یک میوه نوبر در منطقه طرفداران زیادي به خود اختصاص داده اسـت و 

. کنون سطح زیر کشت و میزان تولید آن سیر صعودي داشته و نیـز خواهـد داشـت   

 دولتی از نظر سـازش پـذیري و   سال اخیر تحقیقات  بخشهاي خصوصی و 30طی 

امراض منجر به معرفی ارقام جدیـد   میزان مقاومت آنها نسبت به آفات و عملکرد و

ارقامی که در حال حاضر در منطقه کشت می شود ارقـام  . و پر محصول شده است

همیشه بار و روز خنثی هستند که در تمام طول فصل رشـد قـادر بـه تولیـد میـوه      

کـه   پاروز می باشـد و مهمترین این ارقام عبارتند از کاماروسا، سلوا، پاجارو. هستند

عملکرد . د شدنخواه معرفیم جدید تري در دست بررسی است و به زودي البته ارقا

میوه توت فرنگی به شدت تحـت تـاثیر دوره نـوري، دمـا، دوره      کمی و کیفی میوه

. بیماریها، شـرایط خـاك و نوسـانات رطوبـت خـاك  و هواسـت       استراحت، آفات و

و منطقـه اي  بنابراین ارقام توت فرنگی از لحاظ سازش پذیري با شـرایط محیطـی   

یک رقم توت فرنگی ممکن است در یک ناحیه رشد رضایت . بسیار متفاوت هستند

بخشی داشته باشد اما در جاي دیگري که شرایط آب و هوایی متفاوتی دارد، خـوب  

  .رشد نکند

  

  : روش تکثیر

 ، کشـت و ) مهندسـی ژنتیـک    اصالح ارقام و(توت فرنگی با استفاده از کاشت بذر

اسـتفاده از اسـتولون    ، تقسیم بوتـه و )تولید نشاء سالم ل بیماریزا وحذف عوام(بافت

روشی که در حال حاضر به صورت تجاري بـراي تکثیـر تـوت     .قابل به تکثیر است

ساقه هـاي رونـده یـا    تقسیم بوته و فرنگی مورد استفاده قرار می گیرد،  استفاده از 



با ظاهر شدن . می شوند استولونهاست که در انتهاي فصل رشد روي بوته ها ظاهر

بعـد از   کـرده و  مسیر رشد شان را بین ردیفها و روي پشته هـا مشـخص   ،دستکها

تماس با خاك و تولید ریشه کافی به طوري که بتواند به تنهایی استقرار پیدا کند از 

محل رشد بوته مادري جدا و درون گلدانهاي مناسب  زه کش دار کشت می شـوند  

از . اي کشت در فصل تولید بعد مورد استفاده قرار مـی گیرنـد  و بعد از رشد کافی بر

دیگر نکات مزرعه ازدیادي در انتهاي فصل حذف سریع گلها و میوه ها جهت تولید 

آبیاري مرتب و رطوبـت کـافی در ایـن مرحلـه از رشـد      . رانرهاي قوي تر می باشد

 اي زیـاد و موجب خواهد شد که از یک بوته مادري تعداد زیادي دستک با ریشه هـ 

انتخاب نشاء این اسـت   نکته قابل توجه در تکثیر توت فرنگی و .قوي به دست آید

مخصوصا بیماریهاي ویروسـی   که مزرعه ازدیادي را باید از نظر آلودگی به بیماریها

که یکی از خطر ناك ترین بیماریهاي توت فرنگی بـوده و بـا روشـهاي شـیمیایی     

ترل کرده و در صورت مشاهده بوته هـاي آلـوده   قابل مبارزه نمی باشد، به دقت کن

بعالوه براي پیش گیري از انتشار بیماریهاي ویروسـی  . بال فاصله آنها را حذف کرد

  .مبارزه با ناقلین آنها مخصوصا شته ها ضرورت دارد
  

  : تهیه زمین

در طول دوره رشد براي تولید محصـول کـافی    توت فرنگی گیاهی بسیار حساس و

 براي آماده کـردن بسـتر کاشـت   . دارد کافی مواد غذایی ینی مناسب واحتیاج به زم

تـن   30 - 40ماه قبل از کشت مقدار  4-5 بایستی هر سه تا چهار سال یک مرتبه

بر اسـاس نتـایج   (فسفره همراه با کودهاي پتاسی ودر هر هکتار کود دامی پوسیده 

شده با عمل  ضد عفونی سپس با شخم عمیق آن را با خاك پخش و )آزمون خاك

بقیه عناصر از طریق سیستم آب رسانی بسته بـه   .مخلوط کرد آفتاب دهی تابستانه

  .نیاز گیاه در اختیار آن قرار می گیرد



   :کشت

به صورت از نیمه دوم مهر تا نیمه اول آبان ماه توت فرنگی در گلخانه هاي منطقه 

ه هاي کشت به در شروع فصل رشد پشت. کشت می شود یا جوي وپشته اي نواري

 100فواصل  و سانتی متر 80عرض 

. سانتی متر آمـاده مـی شـوند    80 -

بوته ها روي پشـته هـا بـه فواصـل     

ردیـف بـه    سانتی متر در دو 60-50

 20و از هـم  سانتی متـر  80فواصل 

ورت صـ سانتی متراز لبه پشته ها به 

  . زیگزاگ کشت می شوند
  

  : داشت

مالچهاي پلـی اتیلنـی مشـکی روي     ،پشتهکامل بوته روي  استقرار پس از کاشت و

و از محل هر بوته شکاف کوچکی ایجـاد کـرده و بوتـه را بیـرون      پشته ها کشیده

افـزایش   اسـتفاده از ایـن مالچهـا بـراي     .آورده و اطراف آن را با خاك می پوشانند

، جلوگیري از رشد علفهاي هرز، حفظ رطوبـت   عملکردهاي کمی وکیفی محصول،

آبیاري توت فرنگـی بـه روش    .است و زود رسی محصول میوه ها تمیز نگه داشتن

سیستم آبیاري قطره اي با استفاده از یک نوار تیپ در وسط ردیفهـاي کشـت روي   

  .پشته ها انجام می شود
  

  :آفات وبیماریها

 .آفـات قـرار مـی گیـرد     میوه توت فرنگی مورد حمله بسیاري از بیماریهـا و  بوته و 

حساسیت ارقام و واریته هاي مختلف توت فرنگی به بیماریهـا یکسـان نبـوده و بـا     



بیمـاري پوسـیدگی   . توجه به شرایط محیطی و رشد و نمو گیاه متفاوت خواهد بـود 

پوسیدگی نرم میوه ناشـی   Botrytis cinereaخاکستري میوه ناشی از حمله قارچ 

Fusarium, Phytophthoraاز قارچهــاي  , pythium ,rhizoctonia و 

کنه هاي تار ) ناقالن بیماریهاي ویروسی( آفاتی چون شته ها بیماریهاي ویروسی و

آفات توت فرنگی در گلخانـه هـاي منطقـه     انکبوتی به عنوان مهمترین بیماریها و

و کنترل آنها بر چهـار اصـل اساسـی؛ اسـتفاده ازارقـام       مطرح هستند که پیشگیري

بیمـاري، اسـتفاده از نشـاءهاي عـاري از عوامـل      و  آفاتداراي مقاومت ژنتیکی به 

بیماریزا براي کشت، کنترل زراعی و شیمیایی عوامل بیمـاریزا و ناقلهـا و اقـدامات    

مدیریت تلفیقی آفات راهی براي حل مسئله مقاومـت آفـات    .بهداشتی متمرکزاست

اتخاذ عملیات مدیریتی که اثرهاي زیست محیطی را بـه حـد اقـل برسـاند، مـی       و

مدیریت تلفیقی آفات عبـارت اسـت از راهبردهـاي مـدیریت چنـد گانـه کـه        . باشد

بهداشـت   مقاومت میزبان، عملیات زراعی، عوامل کنتـرل بیولـوژیکی، آفتکشـها و   

اقتصادي تحت کنتـرل در   زراعی را با هم ترکیب می کند تا آفات را به طور موثر و

دارد که خسارت آفت، به وسیله یک نظام مدیریت تلفیقی آفات وقتی کار آیی . آورد

با وارد آمدن حداقل خسارت به محیط زیست، زیر سطح زیـان   راههاي اقتصادي و

  .اقتصادي نگه داشته شود

  

  :برداشت

بسته به شرایط اقلیمی،جنس خاك و خصوصیات رقم مورد کاشت متفاوت خواهـد   

روي آن قسمت خوراکی میوه توت فرنگی نهنج رشد یافته گـل اسـت کـه بـر     . بود

رشد میوه بستگی زیادي به وجـود ایـن   . تعداد زیادي تخمدان حاوي بذر وجود دارد

بذور بر سطح نهنج دارد و براي این منظور انجام عمل گرد افشانی به وسیله زنبـور  

ي زنبور عسـل در گلخانـه امکـان پـذیر     وضروري می باشد که با کار گذاشتن کند



رنگ به مرور به مرحله رسـیدن نزدیـک مـی     میوه توت فرنگی با تغییر. خواهد بود

شود که در این مرحله اسیدیته میوه کاهش یافته و میزان قند آن افزایش می یابـد  

 وو میوه عطر و طعم مخصوص به خود را به دسـت مـی آورد در روزهـاي گـرم و     

خشــک میــوه هــاي نــارس در مــدت زمــان خیلــی 

کوتاهی کـامال بـه رنـگ قرمـز در آمـده و مراحـل       

یدگی را با سرعت طـی مـی کننـد کـه نیـاز بـه       رس

عملکرد متوسط تولید در . برداشت روزانه خواهد بود

تن در هکتار اسـت کـه البتـه بسـته بـه       27منطقه 

اعمال مدیریت صحیح گلخانه دار بیشتر یا کمتـر از  

  . این نیز خواهد بود

  

  :بسته بندي

د، بنابراین نباید میـوه هـا   با توجه به این که توت فرنگی قدرت تحمل فشار را ندار

استفاده از جعبه هاي پالسـتیکی یـا مقـوایی کـه      .بیش از حد روي هم چیده شوند

ه گنجایش داشته باشد و در حـدود  یفقط تا دو ال

گرم تـوت فرنگـی در آن جـاي داده     200تا 100

مناسب  نایلکس پوشیده شوددرپوش یا شود و با 

جعبـه  جعبـه کوچـک را در    6یا 5هر . خواهد بود

اي بزرگتر قرار می دهند، بـا ایـن عمـل عرضـه     

مقادیر زیادتري از میوه بدون لهیـدگی بـه بـازار    

  .امکان پذیر است
  

  



  :نگهداري میوه از برداشت تا عرضه به بازار

 میوه هاي توت فرنگی برداشت شده تحت تاثیر درجه حرارت هاي بـاال مخصوصـاً  

بنـابراین تولیـد کننـده    . اسد می شونددرجه سانتی گراد و حمله برخی قارچها، ف 20

توت فرنگی باید سعی کند محصول برداشت شده را خیلی سـریع بـه بـازار عرضـه     

. نماید و در فاصله برداشت تا عرضه، میوه را از تاثیر درجه حرارتهاي باال حفظ کنـد 

بااستفاده از کامیونهاي یخچال دار میوه بدون از دست دادن ارزش کیفی خود مـی  

بـراي نگهـداري   % 90میزان رطوبت در سردخانه تـا  . روز نگهداري شود 3-2 تواند

همچنین در موقع حمل باید دقت شـود کـه روي میـوه هـا     . میوه ها ضروري است

  .پوشیده بوده و در جریان هوا قرار نگیرند
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