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  علل ریزش گل در گوجه فرنگی

  ن مکاوويو جی ،تونهم ورسمونیکا اوز :یسندگاننو

  مشهد ، 1399دي  -علی معاون : ترجمه

  

        
  ریزش گل گوجه فرنگی       

را ) مـادگی (و مـاده  ) ها پرچم(یک گل گوجه فرنگی اندام هاي نر  .ریزش گل معموال در پی زرد شده دمگل اتفاق می افتد
گـرده  در شرایط مساعد،  .ده اندپیچیده شدر مرکز گل پرچم هاي زرد اطراف مادگی متمایل به سبز  .همزمان در خود دارد

شـراتی ماننـد   ست یا حوزش باد، تکان د یک این انتقال به .ل می گردندها یه نوك مادگی یا کالله چسبناك منتق از پرچم
  .بل یا سایر زنبورهاي بومی نیاز داردزنبورهاي بام

ده مشـاه ا ب اما .ددر آن اتفاق می افتافشانی ه گردخود بل توجهی اق و میزانبوده  )خود بارور( خود گشنگوجه فرنگی  گل
ـ گـرده  متوجه مـی شـویم   ، نجام نشدهاافشانی کمکی  هگرده کیی لخانه هادر گ فافشانی بسیار ضعی هگرد و بـه   راحتـی ه ب

می توانـد موجـب رهـا     کانیکیم هايوشرلرزاندن با باد یا ولی  .دیگر حرکت نمی کند اي کالله گلی دیگر به از خودي خود
به سمت پایین آویزان مـی  گل ها به صورت طبیعی ( له گرددکالمیان لوله پرچم به سمت و پایین رفتن آن از شدن گرده 

  .)باشند

که  ورت می گیردبدون پرواز ص ها ماهیچه بالتوسط لرزش  با ایجادتوسط یک زنبور رها شدن گرده حرکت جهت بهترین 
  .انتقال آن به کالله می شودو نهایت بور روي بدن زنهمزمان چسبیدن مقداري گرده ، و موجب لرزش کامل گل

  .ز بین می رودو نهایتا ا ه شدهگل پالسیدمی باشد، ل ، که موجب تشکیه افشانیگردبدون 
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 کـه بـا وجـود گـل دهـی گیـاه       و سـایر سـبزیجات میـوه دار    لوبیـا سـبز  در گوجه فرنگی، فلفـل،  گل مشکلی است ریزش 
، وابســته بــه برخــی لــفیــل مختبــه دالگیــاه گوجــه فرنگــی .شــده و گــل هــا از بــین رفتــه و مــی ریزنــدکیل نمیــوه تشــ

. اســترس مــی توانــد تغذیــه اي، محیطــی یــا ترکیبــی از هــر دو باشــد. گــل هــایش را از دســت مــی دهــد ،اســترس هــا
  .تداخل ایجاد کند، موجب سقط گل ها می گرددلقاح  - هرچیزي که در عمل گرده افشانی

  .، که معمول ترین آن دما یا استرس یا هر دو می باشدبودهوابسته به علت هاي مختلفی ریزش گل 

  علل محیطی

 21بـیش از  (، یـا دماهـاي بـاالي شـب     )درجـه سـانتیگراد   29بـیش از  ( روز بـاالي  يهـا نـد دما مان دماي شـدید  :دما – 1
گوجـه   .موجـب ریـزش گـل هـا خواهـد شـد      ) درجـه سـانتیگراد   13کمتـر از  (، یا دماهـاي پـایین شـب    )سانتیگراددرجه 

هرچنــد گوجــه فرنگــی تحمــل  .بهتــرین رشــد را دارد درجــه ســانتیگراد باشــد 29الــی  21 دمــاي روز بــین فرنگــی در
روزهــا و شــب هــایی بــا دماهــاي خــارج از رنــج ایــده آل تکــرار ، امــا دماهــاي بــاالتر را در بــازه هــاي زمــانی کوتــاه دارد

درجـه   40دماهـاي بـاالي    .حفـظ بقـا بگـذارد   را بـر   خـود  موجب می گردد که گیـاه میـوه هـا را سـقط نمـوده و تمرکـز      
درجـه   13تـر از  ماگـر دمـاي شـبانه بـه ک     .سانتیگراد تنها طی مدت چند ساعت می توانـد موجـب سـقط گـل هـا گـردد      

گــرده ضــعیف و  ،برســد درجــه ســانتیگراد 29، یــا دمــاي روز بــه بــیش از درجــه ســانتیگراد 21اد یــا بیشــتر از ســانتیگر
نـده هـاي شـیمیایی    تنظـیم کن . موجـب عـدم بـاروري و ریـزش گـل مـی شـود        عـدم گـرده افشـانی   . می گـردد بی دوام 

  .دال بی دانه و بی کیفیت می باشحاصل معمو میوهدمایی پایین غلبه کنند اما اثرات  رشد گاه می توانند بر

، اگـر رطوبـت بـیش از انـدازه کـم یـا زیـاد باشـد         .درصـد مـی باشـد    70الـی   40رطوبت ایده آل بـین   رنج :رطوبت – 2
اگـر  . شـده، لـذا گـرده افشـانی اتفـاق نخواهـد افتـاد       ن بـه کاللـه خلـل ایجـاد     در رها سازي گرده و توانایی آن در چسبید
زمـان باعـث   ایـن کـار هم  . ردروي بـرگ هـا طـی روز صـورت گیـ     ) مـه پاشـی  (رطوبت بیش از اندازه پـایین بـود آبپاشـی    

نـاطقی بـا رطوبـت بـاال یـا در شـرایطی کـه بیمـاري         ایـن امـر در م  البتـه   .مـی گـردد   و افزایش رطوبت خنک شدن گیاه
  .هاي قارچی حضور دارند توصیه نمی شود

  :سایر عوامل بالقوه در ریزش گل

بـه   گلهـا  بـاد یـا لـرزش    حشـرات، . یـاز دارد ن مـک جهـت گـرده افشـانی بـه ک     گوجـه فرنگـی  : گرده افشانیفقدان  – 1
هــوایی نامســاعد معمــوال  آب و شــرایطدر  .ضــروري مــی باشــدگــرده از بســاك بــه کاللــه  حمــلجهــت دســت  کمــک

  .حشرات گرده افشان حضور ندارند
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بـیش از  میـزان  . مـی توانـد منجـر بـه ریـزش گـل گـردد       وژن رنیتـ  از کـود  زیاد یـا کـم  میزان  ستفاده بها :نیتروژن – 2
و منجــر بــه  ردهکــتولیــد گــل و گــرده افشــانی جلــوگیري و از گیــاه را بــه رشــد رویشــی تشــویق نمــوده حــد نیتــروژن 
ـ شـده   موجـب شـکل گیـري سـاقه هـایی نـازك      کـم نیتـروژن   میزان  .ضعیف می گردداي تشکیل میوه  ذا تغذیـه گیـاه   ل

  .و محصول دهی مختل می گردد به درستی انجام نمی شود

کـم  آبیـاري   .متـر برسـد   5/1تـا عمـق   و گـاه مـی توانـد     گوجه فرنگی ریشـه هـایی بسـیار عمیـق داشـته      :آبیکم  – 3
تـا   بـوده  منـاك نبـه طـور دائـم    در طـول فصـل رشـد    ریشـه بایـد   منطقـه   .موجب استرس و ضعیف شدن گیاه می گردد

  .اي قوي و سالم را ایجاد نمایدیشه ر سیستم بتواند

ارزه بــه موقــع بــه محــض و مبــکشــت مناســب ي اســتفاده بــه موقــع از روش هــا :ت یــا بیمــاريآفــخســارت  – 4
مـی تواننـد منجـر بـه      معمـوال شـدید  یـا لکـه باکتریـایی    هـاي قـارچی ماننـد بـوتریتیس     بیمـاري  . ن عالئـم مشاهده اولی

  .سقط گل ها گردند

تمـامی میـوه هـاي حاصـل      ،داشـته باشـد  هـاي فراوانـی   گـل  وقتـی یـک بوتـه گوجـه فرنگـی       :میوه زیادتشکیل  – 5
برخـی از گـل هـا را    ، لـذا گیـاه بـه صـورت اتومـات      پردازنـد ی دستیابی به مواد غذایی محدود با هـم بـه رقابـت مـ    جهت 

  .مشکل برطرف خواهد شد، لین محصول برداشت گرددوامحض اینکه به  ؛ وندکسقط می 

  :گل در گوجه فرنگی شزاز ریجلوگیري 

  کشتمناسب منطقه  رقامااز استفاده  - 1
  گرده افشانیتضمین  - 2
  از میزان مناسب عنصر نیتروژناستفاده  - 3
  خشک ی با هوايطی روزهایي کافی آبیار - 4
  آفات و بیماري هاکنترل  – 5

شـما  الزم اسـت  گـاهی  . گـردد مـی   رجانـده خـ  تولیـد کن  نتـرل کاوضـاع از  ی تدر شرایط شدید دمایی و رطـوب نتیجه، در 
هـیچ مقـدار از کـود    ، آب و هـوایی نـا مناسـب   ایط رشـ در . آب و هـوایی مناسـب صـبر کنیـد    تا زمان برقرار شدن شـرایط  

  .می تواند هزینه اي سنگین و بی فایده بر جاي بگذارد وکارا نبوده  جهت تشکیل میوه میاییها  و ترکیبات شی

را در روش هـاي   ریـزش گـل را    علـل ، بایـد  در شرایط آب و هوایی مناسب تولید کنندگان باز هم تولید میوه نداشتنداگر 
به طور بالقوه عملکـردي قابـل   رل آفات و بیماري ها تو کن یه و آب کافیاطمینان از تغذارقام مناسب، انتخاب  .جستتولید 
  .غلبه نمایندبر مسئله گرما اند توانسته انتخاب ارقام متحمل به گرما کنندگان با  تولیدفلوریدا، در  .را تضمین می کند لقبو
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