
آبیاری جویه کارمی گیرند ولی سیستم  طمهمرت نمتمیم مه  مو  

 داشته وآ  کمترمصرف دارد .

 میتود وروش تحقیق:

    بته توت زمینی  01به تعدادvariety  بد شانی سه ساله

انتخا   0931در   فارم تحقیقاتی بادام باغ در زان سال 

 گردید. 

   متر مربع. 9ساحه ت ربه 

  سانتی  01سانتی متر وعرض پشته  11مسافه بین دو بته

 متر.

 .سیست  آبیاری طهرت ای 

  سانتی متر طهع  5.2در ت  فصل نموساطه به ارتفاع

سانتی متر  01گردیدت وتوسط تونل پالستیکی به ارتفاع 

 به  اطر جلوگیری از یخ زدگی پوشانیدت شدت است. 

  دراوایل بهار با مساعدت  هوا بته ها به نمو شروع نمودت

وساطه روندت ادامه پیدانمودت وهریک ازبندک ها به تماس 

  اک شدت وریشه تولید نمود.

  کیلوگرام فی  070گرام از طرار  29کود یوریا مقدار

 هکتار. 

 کودDAP   کیلوگرام فی  071گرام از طرار  25مقدار

 هکتار. 

  .یشاوت ت ربه بصورت منظ  ادامه یافت  

  برای تهبیق ت ربه ورایتی بد شانی که درمقابل امراض

 مقا ومت دارد انتخا  گردید.

 مقدمه:  

توت زمینی  ازجمله سبزی ات ویک نبات علفی چندین سمالمه 

بودت به آ  وآفتا  کافی , زمین حاصلمخمیمز  مو  زهمکمشمی 

، جینس   Rosaceaeشدت ضرورت دارد.این سبزی درفا میل 

Fragaria L  .شامل می باشد 

توت زمینی از نگات طول روز به دو کتگوری تقسیم  گمردیمدت 

 است 

(: ایمن انمواع June bearerتولمیمد ممیموت بمهماری   .0

درمقابل طول روز حساس هستند. بندک هما درتمیمر 

مات سال تشکیل گردیدت، گمل وممیموت در بمهمار سمال 

آیندت تولید می شود،  وسماطمه همای رونمدت درطمول 

 تابستان تولید می گردد.

(: ایمن Ever bearerمیموت درطمول سمال    تولید  .5

 نوع توت زمینی در طول سال میوت تولید میکند.

 تاریخچه: 

میالدی دربرتا نیه  00برای اولین بار توت زمینی دراوا ر طرن 

وفرانسه از انواع وحشی که ازمیوت آن اسمتمفمادت بمعمممل ممی آممد 

انتخا  گردیمدت وتمحمت بمارطمرار دادت شمد. ممیموت تموت زممیمنمی 

درادبیات روم طدی  نیز ذکرگردیدت کمه ازآن بصمفمت ادویمه کمار 

 گرفته می شد.

کاشت توت زمینی درافغمانسمتمان سمابمقمه طمورنمی نمدارد.درسمال 

تحقیقات تهبیقی وتوافقمی بماری یمک نموع تموت زممیمنمی  0902

محلی بد شمانمی کمه ورایمتمی  مود کشمورمما ممی بماشمد درفمارم 

وریماسمت   USAIDتحقیقاتی بادام بماغ بما مسماعمی مشمتمرک  

عمومی انستیتوت زراعتی عملی گردید ونتمیم مه بمدسمت آممد کمه 

ساحه فارم توافق  و  برای پرورش توت زممیمنمی دارد. انمواع 

توت زمینی که درطول سال ممیموت تمولمیمد ممی کمنمد عمبمارت انمد 

وانمممممواع بمممممهممممماری عمممممبمممممارت انمممممد   ,Janky  ,USAاز

 Badakhshani   ,,Suny delight  ,Red star,Honakaاز

Japan ,Seascape   pakistani ,SWAT   ,Red perial  کمه

برای فعال از آن ها  درفارم ها ی تحقیقاتی بادام باغ وسبزیم مات 

طرغه بمنظورتکثیر وتولید میوت استفادت ممی شمود. تموت زممیمنمی 

توسط تخ  تکثیر شدت میتواند اما بعضی اوطات نموع ممورد نمظمر 

را تولید نمی کند بناً تکثیر آن توسط ساطه سمادت واطمممیمنمانمی ممی 

 stolonبمماشممد .طمموریممکممه بممنممدک هممای کممه درسمماطممه رونممدت  

orrunner وجود دارد به تماس  اک شدت وهریمک از  بمنمدک )

ها بعد ازتولید ریشه از ساطه طهمع گمردیمدت ودرپشمتمه همای طمبمال 

آمادت شدت بصفت نهالی انتقال دادت می شود. تموجمه بمعمممل آیمد تما 

ساطه سال ، صحت مند، طوی وعاری از امراض توت زمینی سمه 

ساله انتخا  گردد. گرچه اکثر زارعین درجویه وپشته از سیستم  
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 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

 ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی

 ریاست تحقیقات تطبیقی و توافقی

 دیپارتمنت تحقیقات اصالح سبزیجات

 تجربه مشاهداتی تکثیر توت زمینی

 ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی، بادام  باغ، کابلآدرس: 

     www.aria.gov.afویب سایت: 

 aria@mail.gov.afایمل آدرس: 

 7077000000شماره تماس: 

 دیپارتمنت تحقیقات اصالح سبزیجاتتهیه کننده: 

کمیته نشرات  آریا   طدرت هللا صوفی زادت،  تصحیح کننده:

 فردوس برومند، محمد حنیف افضلی و سید طایف طاسمی(

 نتیجه گیری:

از ت ربه متاکرت چنین نتب ه گیری می شود  کمه بمتمه همای 

توت زمینی که بمنظورتولید نهالی غرس میگردد باید سا طمه 

های روندت طهع نگردد تا درتولمیمد نمهمالمی ممورد ضمرورت 

سکتگی رخ ندهد ودرسال دوم سوم و چمهمارم بما انمکمشماف 

ریشه ها  تعداد نهالی هما افمزایمی ممی یمابمد. درصمورتمیمکمه 

زارعین بخواهند میوت تولید نمایند ساطه هارا باید طهع نمایمنمد 

تا انرژی ومواد غاایی برای تولید بمنمدک گملمی وتمولمیمد گمل 

 2الی  1ومیوت بمصرف برسد. بته های توت زمینی درمدت 

سال رشد نمودت وساحه ریشه ها درپشته ها محدود ممیمگمردد 

واز نمومی ماند وطدرت حاصل دهی  ود را از دسمت دادت 

است. بناً ضروری پنداشته می شمود تما بمعمد از ممدت فمو  

تعویم  گمردنمد.درانمتمخما  سماحمه جمدیمد تمنماو  زراعمتمی 

مراعات گردد. آبیماری تموت زممیمنمی بمعمد ازغمرس نمهمالمی 

وتولید گل ومیوت حمتمممی شمممردت ممی شمود. درصمورتمیمکمه 

زارعین امکانات تهبیق سیست  طهرت را داشته باشمنمد جمهمت 

رشد منظ  بته ها بمکمار بمردت شمود. بمرای ایمنمکمه زارعمیمن 

  June bearerدرطول سال میوت تولید نمایند از انواع فمو 

 استفادت شود .  Ever bearerو 

درطول سمال زارعمیمن واعضمای ممحمتمرم کموپمراتمیمف همای 

زرعتی درفارم بصورت نظری وعملی از طرف ممتمخمصمیمن 

 stolonمربوطه  درمورد روش علمی تولید نهالی از طریق  

آموزش دادت شد.جهت تشویق هرچه بیشتمر زارعمیمن وعمالطمه 

مندان توت زمینی از طرف تلویمزیمون ممعمارف مصماحمبمه بما 

 متخصص مربوطه بعمل آمد. 

برای برداشت میوت با کمیت وکمیمفمیمت  مو  انمواع بمهمتمر آن از  

منابع موثق تهیه وانتمخما  گمردیمدت ودرصمورت عمدم مموجمودیمت 

انواع مهلو ، از نمهمالمی همای تموت زممیمنمی دسمت داشمتمه  مود 

زارعین  استفادت شود. میوت توت زمینی بهاری یگمانمه ممیموت اسمت 

که  برای اولین بار درنبود میوت های تازت درمارکیت های ممحملمی 

انتقال شدت و به نسبت تقاضای زیماد مسمتمهملمکمیمن بمه طمیمممت بملمنمد 

عرضه می گردد که باعث بار رفتن وضع اطتصادی فماممیمل همای 

که درین شغل مصروفمیمت دارنمد ممیمگمردد. تموت زممیمنمی شماممل 

، منگانیمز وپموتماشمیم ، فمایمبمر و Cویتامین ها ومنبع  و  ویتامین 

مواد ضد عفونی بودت، عاری از سودی ، شح ، کلمسمتمرول وغماای 

 با انرژی ک  می باشد.
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 نمایی از بته ای توت زمینی در فارم تحقیقاتی بادام باغ، کابل


