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स्ट्रॉबेरी शतेी 

स्ट्रॉबेरी शतेीसाठी आदशश अटी 

स्ट्रॉबेरी वनस्ट्पतीींसाठी हवामान 

स्ट्रॉबेरीला शतेीसाठी समशीतोष्ण वातावरणाची गरज असत ेतथापि काही प्रजाती उिोष्णकटिबधंीय वातावरणात 

वाढू शकतात. त ेलहान टिवस वनस्ट्िती आहेत. िषु्िोत्सव िरम्यान, त्यांना समुारे िहा टिवसांसाठी आठ त ेबारा 
तासांच्या छायाचचत्र (सयूयप्रकाश) आवश्यक असतात. त ेसपु्त असतात आणण टहवाळ्यािरम्यान वाढतात नाही. 
टिवस वाढतात तवे्हा टहवाळा वसतं ऋत ूत्यानतंर येतो. म्हणून, झाडांना सयूयप्रकाशात फुलांचा पवकास सरुू होतो. 
तथापि, उि-उष्णकटिबधंीय क्षेत्रांमध्ये उगवलेल्या वाणांच्या बाबतीत जेथ ेटहवाळ्या सौम्य असतात व वनस्ट्िती 
वाढतच राहतात. फोिोप्रॉइडच्या लांबीच्या प्रततसािानसुार स्ट्रॉबेरी िोन गिांमध्ये वगीकृत केली जातात: 

वाढीव पवपवधता- लांब आणण अल्ि प्रकाश कालावधी िरम्यान त ेफूलांच ेतकुड ेपवकससत करतात. 

कमसशययल ककसेस - त ेकेवळ अल्ि प्रकाश कालावधीतच फुले येतात. 

स्ट्रॉबेरी शतेीसाठी माती 

स्ट्रॉबेरीमध्ये एक ततंमुय रूि ससस्ट्िम आहे. म्हणूनच बहुतके मळेु मखु्य जसमनीत 15 सेमी खोलीियतं िोहोचतात. 

म्हणून, त्याला लागवडीसाठी आर्द्य-समदृ्ध माती आवश्यक आहे. िोमॅिो, बिािा, रास्ट्िबेरी, समरिडू ककंवा एग्पप्लान्ि 

शतेीसाठी यािवूी वािरल्या गेलेल्या जसमनीवर स्ट्रॉबेरी उगवत नाही याची काळजी घेतली िाटहज ेकारण ही अत्यतं 

िोषक र्द्व्ये उगवणारी वनस्ट्िती आहेत. त ेत्यांच्या िोषक तत्वांचा माती काढून िाकतात. 

पीएच 

5.0-6.5 िीएच सह स्ट्रॉबेरी ककंचचत अम्ल मातीत उत्कृष्ि वाढत.े जसमनीत िीएच सह 4.5 त े5.5 िरम्यान मातीमध्ये 

वाढू शकत.े 

स्ट्रॉबेरी प्ाींटेशनचा हींगाम 

शरि ऋततूील स्ट्रॉबेरीच ेजास्ट्तीत जास्ट्त वनस्ट्िततजन्य वाढ होत.े टहवाळा सेि होताना हे तनष्क्ष्िय होत.े टहवाळा 
िोस्ट्ि केल्यानतंर, वसतं ऋत ुिरम्यान फुलांच ेसरुू होते. म्हणून, सप्िेंबर त ेऑक्िोबर मटहन्यांत सामान्यिणे 

स्ट्रॉबेरी लावल्या जातात. अशा रोिांच्या कमतरतचेी कमतरता असल्यामळेु लवकर लागवड केल्यास कमी उत्िािन 

होईल. 

पाणी आवश्यकता आणण सस ींचन 
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एक उथळ-रोिे असलेली वनस्ट्िती स्ट्रॉबेरी असल्याने वारंवार िाणी पिण्याची गरज असत ेतर त ेिषु्काळ 

िररष्क्स्ट्थतीमळेु प्रभापवत होत.े तथापि, त्या प्रमाणात प्रमाणात जास्ट्त िाणी आवश्यक नाही. वनस्ट्िततवदृ्धीच्या वाढीस 

प्रोत्साहन िेण्यासाठी िाणी फक्त मळेु ओलसर ठेवणे आवश्यक आहे. 

शरि ऋततूील लागवड रोिटयांच्या वाढीनतंर तनयसमतिणे ससचंन केल्यास ससचंनाच्या वाढीस वाढत.े 

याव्यततररक्त, नव्या लागवड केलेल्या कोंबडयांची वारंवार ससचंन धावििंूच्या उत्िािनात वाढ सतुनष्क्श्चत करत े

ज्यामळेु लवकर आरिींग होते. रोिाच्या वेळी, िाऊस नसल्यास आठवडयातनू िोन वेळा ससचंन केल ेजात.े 

नोव्हेंबरमध्ये आठवडयातनू एकिा वारंवारता कमी झाली. डडसेंबर आणण जानेवारीच्या टहवाळ्याच्या मटहन्यांत 

ससचंन प्रत्येक िधंरा टिवसात एकिा केल ेजात.े जेव्हा फुले स्ट्रॉबेरी फळांमध्ये पवकससत होत असतात तवे्हा 
वारंवारता वाढत.े फू्रिींग िप्प्यात सतत ससचंन मोठ्या फळास मित करत.े 

कोणत्याही प्रकारच्या स्ट्रॉबेरी लागवडीवर जसमनीची आर्द्यता 1.0 िेक्षा कमी वातावरणात राखली जावी. अततररक्त 

ससचंन वनस्ट्ितीसाठी हातनकारक आहे. रोिे आणण alleys लागवड करण्यािवूी 2-3 टिवस irrigated आहेत. 

िाण्याच्या वेळी िाणी पवतरीत करण्यासाठी ससचंन काळजी घ्यावी. फुल ंिाने ककंवा फळे ओतल्याने फंगल सिंमण 

होण्याची शक्यता वाढू शकत.े चांगल्या प्रतीच ेफळ समळपवण्यासाठी हंगामाच्या काळात योग्पय ससचंन आवश्यक 

आहे. 

इतर पयाशवरणववषयक अटी 

स्ट्रॉबेरी एक ककंचचत सवंेिनशील वनस्ट्िती आहे आणण प्रकाश तीव्रता, तािमान आणण फोिोिेररयोड यासारख्या 
ियायवरणीय घिकांच्या बिलांमळेु सहजिणे प्रभापवत होत.े टहवाळ्यातील िखुाित आणण िंव फळांच्या उत्िन्नावर 

िररणाम करू शकतात. त्याचप्रमाणे, फोिोिॉररओडमधील बिल वनस्ट्िती वृिंत्व, वनस्ट्ितीजन्य वाढ आणण अशा 
प्रकारे उिज प्रभापवत करतात. 

स्ट्रॉबेरी प्ाींटेशनसाठी ्ागवड साहहत्य 

स्ट्रॉबेरी उिचाराच्या माध्यमातनू वनस्ट्ितीच्या िद्धतीद्वारे प्रचाररत केल ेजातात. त ेिेंढा आणण िॉसलचथन सारख्या 
साटहत्य वािरून मलमळू आहेत. काळ्या रंगाच्या िॉसलचथनमध्ये मरुुमणे तण तनयतं्रणात ठेवण्यास मित करत.े 

मचुचगंचा अभ्यास केला जातो ज्यामळेु फ्रीझ इजा होऊ शकत ेआणण फळे कमी होण्याची शक्यता कमी होते. 

स्ट्रॉबेरी शतेी मध्ये पीक रोटेशन 

स्ट्रॉबेरी मातीिासनू भरिरू िोषक ििाथांची मागणी करतात. म्हणून त ेकािणीनतंर बीन्ससारख ेलीगयकु्त 

पिकांसोबत कफरवल ेिाटहज.े एकिा कािणी झाल्यावर एक वषायच्या कालावधीनतंर िनु्हा स्ट्रॉबेरीची लागवड करावी. 

स्ट्रॉबेरी शतेीसाठी जमीन तयार करणे 



THOPTE BIOTECH PVT LTD 

 

THOPTE BIOTECH PVT LTD | Error! No text of specified style in document. 3 

 

स्ट्रॉबेरी लागवडीसाठी, जमीन खोलवर िेरली िाटहज ेआणण नतंर तीक्ष्ण केली िाटहजे. धावििू लागवड करण्यािवूी 
शतेावरील खत, नीम केक इ. सारख्या सेंटर्द्य खतांचा जसमनीत समसळलेला असतो. एकिा िेरणी िणूय झाल्यावर 

जमीन लागवड करण्यासाठी जमीन तयार केली जात.े स्ट्रॉबेरी रोिाच्या पवपवध िद्धती जस ेमातीची िकं्ती, टहल 

ससस्ट्िम, स्ट्िेस रॉि ककंवा प्लॅष्क्स्ट्िक मॉल्कसारखी असतात. 

स्ट्रॉबेरी शतेीसाठी जमीन तयार करणे 

स्ट्रॉबेरी लागवडीसाठी, जमीन खोलवर िेरली िाटहज ेआणण नतंर तीक्ष्ण केली िाटहजे. धावििू लागवड करण्यािवूी 
शतेावरील खत, नीम केक इ. सारख्या सेंटर्द्य खतांचा जसमनीत समसळलेला असतो. एकिा िेरणी िणूय झाल्यावर 

जमीन लागवड करण्यासाठी जमीन तयार केली जात.े स्ट्रॉबेरी रोिाच्या पवपवध िद्धती जस ेमातीची िकं्ती, टहल 

ससस्ट्िम, स्ट्िेस रॉि ककंवा प्लॅष्क्स्ट्िक मॉल्कसारखी असतात. 

मॅटड रो 

भारतात येणा-या रोिाची ही सवायत सामान्य िद्धत आहे. ही लागवडीची सवायत स्ट्वस्ट्त आणण सलुभ िद्धत आहे. 

धावििू 90 x 45 से.मी. अतंरावर लागवड करतात. सरुुवातीच्या वाढीनतंर धावििंूना मातचे्या रोिाच्या खाली ररक्त 

जागा कव्हर करण्याची िरवानगी आहे. हे एक गोंधळलेला िेखावा िेत.े जोरिार माती ज्यामध्ये तण सहजिणे वाढू 

शकत नाहीत अशा िद्धतीने स्ट्रॉबेरी रोिासाठी वािरली जातात. या िद्धतीत ओव्हरिोडडगं िाळण्यासाठी काळजी 
घेतली िाटहज.े 

हह् ससस्ट्टम 

लागवडीची ही िद्धत त्यानतंर काही धावििू पवकससत करणे आवश्यक असत.े धावकांनी माता झाड ेकाढून िाकली 
िाटहजेत. म्हणूनच, वाढणायाय स्ट्वततं्र वनस्ट्िती आकारात मोठ्या असतात आणण घासलेल्या िकं्तींिेक्षा अचधक फळे 

धरतात. आंतर-रोिण अतंर 25-30 सेंमी असणे आवश्यक आहे. जुळी िकं्तींमधील अतंर 100 सेंमी असणे आवश्यक 

आहे. येथे एक जुळी िकं्ती प्रणाली िाळली जात.े 

अींतर पींक्ती 

सरासरी कमकुवत धावििू तयार करणायाय लागवडीच्या बाबतीत, मलुी धावििू काही अतंरावर ठेवतात. धावििंूच्या 
काही टििा तनवडल्या जातात ज्या वनस्ट्ितींमध्ये पवकससत होऊ शकतात. अशा टििा माती सह झाकून आहेत. 

प्रत्येक मातचे्या रोिटयामध्ये इष्क्च्छत असलेल्या िौधाचंी लागवड होईियतं ही प्रथा िाळली जात.े 

पेरणी स्ट्रॉबेरी प्ाींट 

रोिाच्या वेळी, त ेसरळ खाली टिशनेे सरकवनू मातीमध्ये हळूवारिणे सेि केल ेिाटहज.े मग माती बाहेर ठेवण्यासाठी 
मळेु समुारे कॉम्िॅक्ि िद्धतीने िॅक करावी. तथापि, हे सतुनष्क्श्चत करा की स्ट्रॉबेरीचा वाढणारा बबिं ूजसमनीच्या 
िषृ्ठभागावरच राहतो. िेरणीनतंर लगेच ससचंन केल ेिाटहजे आणण कोरड ेकरण्याची िरवानगी टिली जाऊ नये. 
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रोपण काळजी घेतल्यानींतर 

लागवड करणे आवश्यक आहे यानतंर सरुुवातीच्या िप्प्यात फुलझाड ेझाडांवर टिसतात. हे अस ेआहे की वनस्ट्िती 
त्यांचे जीवनशलैी कमी होण्यास कारणीभतू ठरत नाहीत. ही िद्धत वनस्ट्ितींना स्ट्वतःला िषु्काळात बिलण्यास मित 

करत ेआणण चांगल ेउष्णता िेत.े कमी प्रमाणात िौधांची लागवड करणायाय अशा प्रकारच्या लागवडीच्या बाबतीत, हा 
अभ्यास स्ट्रॉबेरी वनस्ट्ितींना जसमनीत सेि करण्यास मित करतो आणण धावििंूची सखं्या िेखील वाढवतो. शरि 

ऋततूील रोख प्रणालीच ेअनसुरण केल्यास शरि ऋततूील ककंवा उन्हाळ्याच्या उन्हाळ्यात रोिांच्या बाहेरून 

अततररक्त वनस्ट्िती काढल्या जातात. 

कोंबडयांिासनू मकु्त पिके ठेवणे हे फार महत्वाच ेआहे, पवशषेकरून त ेप्रथम लागवड असेल तर. तनिण िरू 

ठेवण्यासाठी प्लॅष्क्स्ट्िक मल्च हा सवायत सामान्य मागय आहे. झाडाच्या झाडावर झाकलेले नांगरलेले जसमनीत िरेुशी 
जमीन ठेवावी. याव्यततररक्त, लागवडीस जसमनीच्या वरच्या 2.5-5 से.मी. थराियतं मयायटित असणे आवश्यक आहे. 

िध्ितीचा वािर होईियतं हा अभ्यास चाल ूआहे. 

रोग आणण वनस्ट्पती सींरक्षण 

सवायत सामान्य स्ट्रॉबेरी रोग ब्लॅक रूि रॉि, रेड स्ट्िील, लीफ स्ट्िॉि आणण गे्र मॉल्ड आहेत. रेड स्ट्िील फीयोप्थाथोरा 
फॅ्रगरेररया नावाच्या बरुशीजन्य प्रजातीमळेु होत.े वाढणारी प्रततरोधक प्रजाती रोग तनयबंत्रत करण्यास मित करतील. 

काळा रूि रॉि तनयबंत्रत करण्याचा एक मारग् म्हणज ेलीग्पयसुमनस फॉल्ससह स्ट्रॉबेरी कफरपवणे. सरुुवातीच्या 
िप्प्यामध्ये पवकससत होणायाय फुलांच्या िगडावर चचकिवनू झाडांची जोम वाढवणे िेखील महत्त्वाच ेआहे. तसेच 

झाडांच्या िाणी पिण्याची वेळी वनस्ट्ितीच्या िायाजवळील माती ससचंन करण्यासाठी काळजी घेतली िाटहज.े िान, 

फळ ककंवा फुलांच्या िषृ्ठभागावर सशिंडणारे िाणी फंगल सिंमण होण्याची शक्यता वाढत.े 

स्ट्रॉबेरीला प्रभापवत करणारे पवषाणूजन्य रोग किंकल, बौने आणण पिवळ्या ककनायायसारख ेआहेत. या रोगांिासनू 

बचाव करण्यासाठी सवायत सराव म्हणज ेप्रततरोधी जाती वाढपवणे. रोिाच्या डोंगराळ प्रिेशात धावििू नसयरीमध्ये 

वाढवायला हव.े 

किवामय आणण लाल कोळी माती सारख्या कीिकांमळेु स्ट्रॉबरेी िेखील सिंसमत होतात. 0.05% मोनोिोिोफॉस आणण 

0.25% वेिेबल सल्फर असलेले क्षेत्र फवारणीसाठी माइटसवर तनयतं्रण ठेव ूशकत.े Cutworms च्या िसरण्यासाठी 
तिासणी करण्यािवूी जसमनीत 5% chlordane सह dusted िाटहज.े 

कापणी स्ट्रॉबेरी 

महाबलेश्वरमधील स्ट्रॉबेरी हंगाम, ननैीताल आणण काश्मीरमध्ये मे त ेजून िरम्यान स्ट्रॉबेरीची लागवड सरुू होत े

जेव्हा ती फेब्रवुारीच्या एपप्रल त ेएपप्रल मटहन्यांिरम्यान पिकतात. जेव्हा फळ फळाच ेअसत ेआणण फळांच्या तीन-

चौथ्या भागाचे रंग पवकससत होत ेतवे्हा हे कािणी होत.े स्ट्थातनक बाजारिठेेत जेव्हा त ेिणूयिणे योग्पय असतात तवे्हा 
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त ेउचलल ेजातात. साधारणिणे, कािणी िररोज केली जात.े जर हवामान कोरड ेअसेल तर त ेलवकर सकाळी उगवल े

िाटहजेत. कािणीनतंर त ेथेि, सिाि कंिेनरमध्ये िॅक केल ेिाटहजेत. धुण्याच ेधोके धुवा आणण त्यांना रंग न 

समळाल्याने धुवा. 
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