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مقدمه 
گوجه فرنگي يكي از مهمترين سبزي هاي میوه اي مشهور دنیاست كه 200 سال قبل از آن كه 
به صورت يک محصول خوراكي مورد استفاده قرار گیرد، به عنوان يک گیاه زينتي و سمي شناخته 
ايران سابقه 150 ساله دارد. گوجه فرنگي در مناطق سردسیر يكساله  شده بود. گوجه فرنگي در 
هاي جانبي                 ريشه  تولید  با خاک  تماس  در  گیاه  اين  ساقه  است.  ساله  مناطق گرمسیر چند  در  و 
با  مي كند. برگها مركب و متناوب بوده و ساقه جوان آن پوشیده از كركهاي ريز و سفید است. 
افزايش عمر گیاه ساقه ها بدون كرک و زاويه دار مي شود. گلهاي گوجه فرنگي كامل بوده و به 

صورت خوشه اي روي ساقه، بین دو گره قرار مي گیرند. هر خوشه گل 4 تا 8  عدد گل دارد. 
گوجه فرنگي گیاهي خودگشن است كه در برخي موارد ممكن است میوه از طريق بكرزايي 
تولید شود. در صورتي كه بذر گوجه فرنگي مستقیمًا در زمین اصلي كشت شود، ريشه عمیق و 
اصلي تولید مي كند ولي اگر نشاء كاري شود، چون ريشه اصلي آن قطع مي گردد، بنابراين تولید 
اين  به سرما حساس است.  بوده و  افشان مي كند. گوجه فرنگي محصول فصل گرم  ريشه هاي 
گیاه هواي گرم با رطوبت باال را ترجیح مي دهد ولي بايد توجه داشت چنانچه دماي خیلي زياد با 

رطوبت بسیار باال توأم باشد، شرايط مناسبي را براي بیماريهاي برگي فراهم مي سازد. 
گوجه فرنگي از جمله سبزي هايي است كه هم به صورت مستقیم در زمین اصلي و هم از 
طريق نشاء كاري كشت مي گردد. اين گیاه نسبت به نشاء كاري عكس العمل مثبت نشان مي دهد و 
يكي از معروفترين گیاهاني است كه نشاء كاري مي شود. امروزه تولید نشاء در دستور كار مي باشد 
و  كشت مستقیم بذر در زمین  بداليل مصرف بذر زياد ، نیاز به واكاوی ، درصد جوانه زنی پايین و 
غیره توصیه نمی شود .دراين نشريه شما با تولید نشاء بصورت مكانیزه در گلخانه آشنا می شويد .  

معايب تولید نشاء بصورت سنتی 
• مصرف بذر زياد	
•  نیاز به  واكاري 	
• زمان الزم براي آماده سازي و نگهداري و مديريت  بستر بذر	
• مصرف نهاده هاي بیشتر در واحد سطح به دلیل طوالني تر شدن فصل رشد	
• درصد جوانه زني پايین 	
• تولید نشاء هاي نامرغوب	

 میزان بذر مصرفي در كشت مستقیم 2 تا 2/5 كیلوگرم در هكتار و در كشت نشايي 400 تا 
با تراكم  500 گرم در هكتار است. تهیه نشاء به دوصورت سنتي درخزانه كرتي  ) كشت بذرها 
متوسط و به صورت نامنظم(  و در روش مدرن نشاء كه در حال حاضر در گلخانه ها مرسوم است، 
از ظروف كشتي استفاده مي شود كه خانه هاي كشت كوچک )سلول( به ابعاد 5 × 5 سانتي متر به 
عمق 8 سانتي متر به صورت مخروطي دارد. اين ظروف با مخلوط كشت مناسب كه ممكن است 
پیت ماس يا كوكوپیت باشد پر شده و بذر درون آن ها كشت مي شود. انتقال نشاء از درون اين 
ظروف آسان بوده و به دلیل مخروطي شكل بودن ساختار ريشه ، به راحتي مي توان نشاء را از ظرف 
خارج و بدون آسیب به ريشه در محل اصلي كشت كرد. در حالیكه در روش سنتي تلفات بااليي 
هنگام انتقال به زمین اصلي رخ مي دهد و نشاء هاي باقي مانده هم از وضعیت خوبي برخوردار  
نمي باشند و رشد كمي را در اوايل خواهند داشت. از طرفي در زمان انتقال نشاء به زمین اصلي 
ريشه هاي گیاه قطع شده و پس از انتقال، مدت زماني طول خواهد كشید تا رشد رويشي خود را 

آغاز كنند و به همین ترتیب محصول ديررس خواهد شد.
تولید نشاء گوجه فرنگي 

كشت گوجه فرنگي در استان هرمزگان به صورت كشت خارج از فصل دراواخر تابستان و 
اوايل پايیز آغاز شده و با تامین گوجه فرنگي كشور در فصل سرد نقش مهمي را در تداوم عرضه 
محصول به بازار دارد. جهت تهیه نشاء بايد 6 تا 8 هفته قبل از انتقال به زمین اصلي اقدام به كشت 
بذور تهیه نشا نمود. سن نشاء مي تواند به طور معني داري عملكرد ارقام را تحت تاثیر قرار دهد. در 
روش سنتي و مرسوم، بذرهاي گوجه فرنگي در اوايل مرداد در خزانه هاي پوشیده از برگ درخت 
خرما كشت شده و در اوايل آبان ماه به زمین اصلي منتقل مي گردد. تراكم باالي كشت در خزانه 
منجر به رقابت نوري شديد بین نشاءها شده و عالوه بر افزايش ارتفاع بوته، علفي شدن و نازک 
شدن آن را نیز به دنبال دارد. مسلمًا رشد رويشي اين چنین گیاهاني در زمین اصلي به خوبي انجام 
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نشده و از پتانسیل خوبي جهت تولید محصول برخوردار نخواهند بود. با توجه به موارد ذكرشده، 
مي توان نشاء مرغوب را در ظروف كشت با استفاده از محیط كشت مناسب تولید نمود و با موفقیت 

بااليي به زمین اصلي منتقل نمود. 

مشخصات نشاء مرغوب  

• بذر از رقم مرغوب و عاري از بیماري و آفات تهیه شده باشد.	
• نشاء داراي ذخیره كربوهیدراتي خوب باشد . نشانه آن ساقه ضخیم است كه مي تواند گیاه را 	

عمود نگهدارد ، بطوريكه با زدن ضربه به پهلوي نشاء، نشاء به صورت فنري  به جاي خود برگردد 
و چوبي بودن آن حس شود.

 نشاءهاي مرغوب

• طول نشاء بین 12 تا 17 سانتیمتر باشد.	
• رنگ ارغواني پايین ساقه تشكیل شده باشد.	
• ريشه ها سفید رنگ و از باال تا پايین مخلوط يا كالف  را پوشش دهند.	

تهيه نشاء به شيوه سنتي 

تهيه نشاء  به شيوه مكانيزه 
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كالف ريشه اي نشاء گوجه فرنگي
 
• نشاء  نبايستي زرد و داراي عاليم كمبود عناصر غذايي باشد.	
• نشاء بايستي به خوبي در 2 هفته آخر در خزانه مقاوم و سازگار با محیط بیرون شده باشد 	

و سپس بطور صحیح به مزرعه منتقل شود. هرگز عمل مقاوم سازي نبايستي دركنار زمین اصلي 
انجام گردد.

• نشاء هايي كه گل يا عالمت گلدهي را ندارند در زمین بهتر مستقر مي شوند.	
• نشاء با 4 تا 5 هفته سن بهترين مي باشد.	

تهیه بذر

• 5 تا 8 هفته قبل از انتقال به زمین اصلي كارآماده سازي بستر و كشت بذور  انجام شود.	

• حتما كاتالوگ بذر  را بدست آوريد و آنرا مطالعه نمايید.	

• برچسب قوطي ها) شكل- 5( فقط اطالعات تجاري است و به شما نام رقم، هايبريد بودن 	
يا بنودن و در صد جوانه زني وخلوص را مي دهند .

• از اطالعات كشاورزان، مروجان و محققان براي انتخاب رقم استفاده ببريد. 	
• لستو" و" سان سید 6189" 	 ارقام توصیه شده توسط مركز تحقیقات كشاورزي دراستان  " 
میباشد.

ظروف محتوي بذر با برچسب 

يک نمونه كاتالوگ: 
Better boy hybrid VFNASt-75 days
 Plump, Juicy, Deep red fruit, often over a pound, highly
 adaptable, produces full season.

ترجمه : رقم: هايبريد  بتر بوي 
مقاوم به ورتیسیلیوم، فوزاريوم، نماتد، لكه برگي خاكستري 

و زمان رسیدن به محصول دهي 75 روز 
میوه ها آبدار، قرمز تیره، درشت ، سازگاري باال و بوته سرتاسر فصل بار مي دهد. 
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میزان بذر مورد نیاز

• در صورت امكان از بذور پلت  شده  استفاده شود.	
• هر گرم بذر بدون پوشش 350 تا 400 دانه می باشد.	
• بذر بايستی جديد باشد و  حداكثر 4 سال سن داشته باشد.	
• معموال 10درصد بذور جوانه نمي زنند، 10درصد  جوانه زده ولي سبز نمي شوند و5درصد  	

گیاهچه ها هم تلف مي شوند پس بايستي تلفات 25 درصد  را در نظر داشت. براي تهیه 750 عدد 
نشاء بايستي 1000 عدد بذر كشت كرد.

• بدلیل امكان انتقال ويروس موزايیک توتون به نشاء ها، هرگز در خزانه يا هنگام كاركردن 	
تنباكويي  . هیچ گونه  قلیان مصرف نشود  يا  باز شده سیگار و  انبار بذرهاي   وهمچنین در محل 

نگهداري نگردد .

بذور پلت شده)چپ( و عادي )راست(

تهیه سینی کشت

• به شرط زهكشي خوب )خروج آب اضافه از ته سلول(، نگهداري رطوبت و امكان درآوردن 	
راحت نشاء ، هر نوع سیني را مي توان بكار برد.

•  معموال سیني ها از پالستیک و يا فوم هاي پلي استايرن )جنس يخدان هاي سفید( مي باشند.  	
• هرچه سلول هاي سیني بزرگتر باشد نشاء تولیدي با كیفیت تر و محصول بیشتر) تا 6 تن 	

افزايش عملكرد در هكتار(  و زودرس تر میشود.
• بايستي بعد اقتصادي مساله را هم در نظر گرفت. هر سلول در سیني كشت بايستي داراي 	

حجم خاک كافي معموال 30 تا 50 سانتیمتر مكعب باشد.معموال ابعاد 3  )طول دهانه(،   3 )عرض 
دهانه( و  5 )عمق( سانتیمتر مناسب مي باشد و مي تواند نشاءهايي با تاج قوي تولید كنند.

• در صورت كوچک بودن سلول  سیني ها معموال ريشه به صورت كالف متراكم و گره خورده 	
در آمده كه رشد و نمو گیاه را در زمین اصلي بامشكالت فراواني مواجه مي كند.

• در صورت استفاده از سیني هاي قديمي يا استفاده شده بايستي ابتدا آنها را با آب معمولي 	
شستشو داد تا بقاياي خاک يا گیاه حذف شود سپس آنها را به مدت 1 ساعت در محلول 10درصد 
كلراكس )وايتكس يا سفید كننده معمولي( قابل تهیه از سوپر ماركت ها قرار داد و دوباره با آب 

معمولي شستشو داد.

دو نوع سيني كشت براي تهيه نشاء

تهیه محیط کشت
• بهترين محیط كشت بدون خاک مي باشد. معموال محیط هاي تجاري داراي پیت )پیت ماس 	

يا كوكپیت(، پراليت  و ورمي كواليت مي باشند. 
•  پیت بايستي داراي pH بین 5  تا 6 باشد. EC اين مخلوط ها بايستي قبل از كشت بذر بین 	

1 تا 2 میلي موس بر سانتیمتر )يا 1 تا 2 دسي زيمنس بر متر( باشد.
• از كاربرد محیط هايي كه حاوي مقدار زيادي عناصر تغذيه ايي يا كودهاي شیمیايي است 	

بايستي جدا اجتناب شود.
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• نسبت قابل توصیه براي مخلوط كشت   70  درصد  پيت، 20 درصد  پراليت و10 درصد   	
ورمي كواليت مي باشند.

• پیت ماس: ماده پايه اي مخلوط مي باشد.	
• ورمي كواليت:داراي مواد غذايي وهمچنین نگهدارنده رطوبت وداراي زهكش مناسب است.	
• پراليت:ايجاد تهويه مي نمايد.	

كوكپيت )چپ(  پراليت )راست(

• 	       Jiffy Mix, ProMix, MetroMix, Fafard هاي  نام  به  آماده  تجاري  هاي  محیط 
نیز مناسب مي باشند.

• از بكار بردن خاک زراعي بدلیل سنگین بودن و همچنین آلوده بودن به بیماري ها، آفات و 	
علف هاي هرز بايستي جدا خودداري گردد.

• محیط هاي بدون خاک : سبک وزن ،، عاري از آفات و بیماريها بوده، سله نمي بندند و به 	
راحتي قابل انبار كردن مي باشند.

• محیط هاي خشک را مي توان به مدت يک شب با آب خیس داد تا حجم نهايي خود را 	
بدست آورند. در آخر بايستي محیط مانند يک اسفنج چالنده باشد ) داراي آب زه مانند نباشد(

ويژگی های کوکوپیت 

• راحت تر از پیت ماس رطوبت مي گیرد.	
• pH خنثي دارد.	
• داراي مقداري ناچیز مواد غذايي است. پس بايستي به دقت تغذيه شود زيرا نمي تواند نشا 	

را از هنگام سبز شدن تا انتقال تغذيه كند.
محیط بايستي پاكیزه )عاري از آفات، بیماري ها وعلف هاي هرز(، شكننده  و داراي زهكش 

خوب باشد. محیط نبايستي آنقدر سبک باشد كه ريشه ها با جريان هوا مواجه باشند. 

کشت بذر 
• عمق كشت از 3 میلیمتر تا 5 میلیمترمي باشد. 	
• بهتر است بذور كشت شده را با اليه اي از ورمي كواليت پوشش داد كه در عین حال سبكي  	

باعث حفظ رطوبت و بهتر سبز شدن بذر ها مي گردد.
• سیني ها حداقل بايستي 20 تا 25 سانتیمتر از زمین فاصله داشته باشند	

پوشش مخلوط با ورمي كواليت
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شكل10- فاصله مناسب از زمين براي سيني هاي كشت

شرايط محیطی

دما : 
• حداقل دما براي جوانه زني 7 درجه سانتیگراد مي باشد. 	
• بهترين جوانه زني در دماي بین 10 تا 25 درجه سانتیگراد اتفاق مي افتد .رشد گیاهچه ها نیز 	

در دماي 20 تا 25 درجه سانتیگراد  مي باشد.
• در دماهاي باال معموال نشاء ها الغر و قد بلند و در نتیجه بي كیفیت  میشوند.	

جوانه زني بذور گوجه فرنگي

آبیاری

• به مجموعه ريشه و مخلوط خاكي ، كالف گفته مي شود.	
• زمان آبياري: هنگامي كه سطح خاک )كالف( خشک و شكننده باشد و گیاهان در حال ورود 	

)ابتداي ورود( به مرحله پژمردگي باشند.
• آبیاري هر روز الزم است.	
• در صورت استفاده از آب با شوري كم در دو هفته اول ، جوانه زني و رشد بعدي نشاء ها 	

بهتر خواهد بود.
• كالف بايستي صبح ها آبیاري شود و در صورت نیاز به دو بار آبیاري ، آبیاري دوم حتما 	

بايستي قبل از ساعت 3 بعد از ظهر انجام شود.
• ها               	 پاش  آب  فاصله  ابتدا  است  بهتر   ، آب  مصرف  در  جويي  صرفه  و  بهتر  جذب  براي 

) اسپرينكلرها( به مدت يک دقیقه كار كرده و سپس آبیاري قطع و بقیه آبیاري 5 دقیقه بعد انجام 
شود.

• هرگز نشاء ها در غروب يا شب آبیاری نشوند.  مهلت آبیاري از صبح هنگام طلوع تا ساعت 	
3 بعداظهر مي باشد دقت گردد، خارج از اين دامنه آبیاري انجام نشود. بايستي اندام هوايي گیاه طي 

شب خشک باشد تا از مرگ گیاهان، قارچي شدن وبیمار شدن گیاهان جلوگیري شود.
• در صورت امكان آب آبیاري از باال روي گیاهان ريخته نشود.	
• توجه: آبیاري بیش از حد  بسیار بیشتر از تشنگي بیش از حد باعث مرگ گیاهان مي شود.	

نور : 
بذور گوجه در تاريكي بهترين جوانه زني را دارند.

معموال پس از جوانه زني با ايجاد سايبان و كاهش نور به میزان 30 تا 40 درصد با استفاده از 
توري  يا آب آهک روي گلخانه در استان هرمزگان مي توان رشد خوبي را بدست آورد.

در صورت كم يا زياد بودن نور گیاهچه ها به ترتیب بلند ، الغر ، كوتاه و نامرغوب مي شوند
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بهداشت خزانه

• معموال مبارزه با بیماري بدلیل عمر 5 تا 6 هفته اي نشا ها در خزانه معني دار نمي باشد پس 	
بايستي پیشگیري انجام گردد : 

• استفاده از مواد نو در حد امكان	
• تهويه خوب گلخانه	
• در صورت مشاهده مرگ گیاهچه ها ازسموم "كاپتان" و يا "فربام" استفاده شود.	

تغذيه
• قبل از سبز شدن نبايستي هیچ گونه تغذيه اي انجام پذيرد.	
• بذرها به مجرد سبز شدن نیاز به تغذيه دارند.	
• 2 تا 3 بار تغذيه در هفته مناسب است.	
• كود اوره يا كودهاي حاوي اوره به هیچ وجه مصرف نشوند.	
• مصرف كود زياد به گیاهچه ها آسیب مي زند.	
• در هر آبیاري مي توان كودهاي حاوي نیتروژن را به مقدار 100 قسمت در میلیون و فسفر و 	

پتاس  را 5 تا 10 قسمت در میلیون با آب ابیاري استفاده كرد. با استفاده  از روش پالس ) هر هفته 
يكبار يا دو بار(  و بصورت نیتروژن 250 تا 300 فسمت در میلیون و فسفر و پتاس  50  قسمت در 

میلیون ،  آب آبیاري می توان استفاده كرد.
•  با روش پالس نهال هاي قويتري تولید مي كند.	
• مصرف سكوسترين آهن به میزان 2 گرم در هر 20  لیتر آب آبیاري دو تا سه بار در سه هفته 	

آخر توصیه میشود.
• محلول پاشي روي با غلظت پايین نیز در هفته چهارم توصیه مي گردد.	
• با توجه به اقتصادي بودن، مي توان تمام عناصر ريز مغذي را يک يا دو باراز روز بیستم به 	

بعد استفاده كرد.
• چرا  برگ  نشاءها ارغواني رنگ مي شوند؟ 	
•  كمبود فسفر، دماي پايین ، نور زياد و كمبود كود هاي ريز مغذي موجب ارغواني شدن 	

رنگ  نشاء ها مي شوند.  

برس کشي

• برس كشي روزانه از روز بیستم با يک برس بسیار نرم روي انتهاي نشا ها مي تواند از رشد 	
طولي نا مناسب آنها جلوگیري نمايد.

• اين كار با كف دست نیز مانند توسري زدن آرام نیز مي تواند انجام گیرد.	

بیماری ها و ناهنجاري ها

به دلیل كوتاه بودن دوره تولید در خزانه ، معموال فرصت كنترل و مبارزه بیماريها نمی باشد . 
مهمترين  نكته ، رعايت بهداشت است .  

برخی از بیماريها و آفات در تولید نشاء 
فوزاريوم:

	.در هر شرايطي اتفاق مي افتد و معموال فرصتي براي مبارزه نمي باشد
	كنترل موثر وجود ندارد
	گیاهان آلوده ريشه كن شوند
	.قارچكش ها را مي توان استفاده كرد

عاليم ظاهري پوسيدگي فوزاريوم
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بوتريتيس:
	كنترل سخت است بايستي پیشگیري كرد
	تهويه خوب
	 زهكش خوب
	كاهش وجود توده هاي اّب در سطح گلخانه يا سیني هاي كشت
	مصرف تیرام و ساير قارچ كشها

 مرگ گياهچه:
	كنترل سخت است بايستي پیشگیري كرد
	اجتناب از آبیاري پاششي روي گیاهان
	 تهويه خوب
	 زهكش خوب
	مصرف قارچ كش هاي سیستمیک

 مرگ گياهچه هاي گوجه فرنگي

نشاء هاي الغر و بلند

براي جلوگیري از تولید چنین نشاءهايي بايستي  ازشرايط ايجاد  نوركم، دماي زياد و مصرف 
نیتروژن باال جلوگیري كرد. 

نشاء هاي الغر و بلند

مقاوم سازی نشاء

• مقاوم سازي براي شوكه نشدن نهال ها و كاهش تلفات هنگام خروج نهال ها از شرايط فراهم 	
خزانه و ورود به شرايط سخت مزرعه انجام مي گردد. 

• مرحله اي  است كه رشد را بايستي متوقف كرد و تحمل نشاء را باال برد تا در زمین اصلي 	
به خوبي رشد ونمو نمايد.

•  ازروز 21 تا  هفته آخر بايستي مقاوم سای نشاء به تدريج انجام شود.	

1516



• دما  را افزايش داد ، آبیاري كمتر انجام گیرد و شدت نور نیز بیشتر شود. در ابتدا به مدت 	
چند دقیقه نور كامل و به تدريج آن را به كل طول روز در پايان ، افزايش دهید.

• آبیاري بايستي كم شود و اجازه داد تا نشاءها وارد مرحله  پژمردگي )برگ ها( شوند و سپس 	
آبیاري كرد. پژمردگي نبايستي بیش از دو ساعت طول بكشد. پژمردن نشاء ها طبیعي است ، نگران 

نشويد.

انتقال نشاء

• از تريلر هاي مخصوص و يا كامیون هاي  مجهز به سیستم قفسه بندي مناسب  سیني هاي 	
نشاء استفاده شود.

• صبح زود پس از آبیاري ،  نهال ها جابجا شوند. 	
• قبل از برداشتن از گلخانه همه نهال ها آبیاري شوند.	
• قبل از اينكه ساقه ها بر اثر پژمردگي افتاده شوند آبیاري نمايید.	

انبار کردن نشاء در صورت فراهم نبودن شرايط کشت 

•  براي انبار كردن نشاء ها بايد  از نور 30 درصد كاهش يافته استفاده گردد.	
• فقط به مدت 2 روز مي توان نشاء رادر دماي كمي پايینتر از دماي معمولي هوا نگهداري كرد.	
• براي نگهداري بیشتر از دو روز بايستي دما بین 10 تا 15 درجه سانتیگراد باشد.	
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