
Rozdział 2 
Truskawka 

 2.1 Nazwa i pochodzenie gatunku
Truskawka  powstała  w  wyniku  przypadkowego  skrzyżowania  się  dwóch 

amerykańskich odmian poziomki: poziomki wirginijskiej i chilijskiej (w połowie XVIII 

wieku we Francji).

W  wyniku  prowadzenia  selekcji  doprowadzono  do  powstania  współczesnej 

truskawki,  która  charakteryzuje  się  wielością  odmian  i  różnorodnością  w  porze 

owocowania. Truskawka jest rośliną klimatu umiarkowanego- w jej wegetacji korzystny 

jest okres „spoczynku zimowego”, stwarzający roślinie możliwość przygotowania się 

do kolejnego okresu wegetacyjnego.

2.2 Odmiany truskawek

W chwili  obecnej przyjmuje się, że istnieje blisko 2000 różnego rodzaju odmian 

truskawek.  Ze  względu na prowadzone  prace  badawcze oraz  miejsca  ich  opłacalnej 

uprawy  można wyróżnić:

a) truskawki krótkiego dnia (w naszym klimacie owocowałyby w okresie zimy)

b) truskawki  długiego  dnia  (odpowiadające  większości  hodowanych  w  Polsce 

truskawek owocujących w okresie najdłuższego nasłonecznienia)

c) truskawki obojętne na długość dnia (owocujące cały czas)

O odmianach odpowiednich do produkcji ekologicznej napiszę w rozdziale 3. Tutaj 

chciałbym zaznaczyć, że polskie instytuty badawcze włożyły duży wkład w powstanie 

nowych  odmian  i  ich  aklimatyzację  w  poszczególnych  krajach  (w  tym  w  Polsce). 

Wiodące  ośrodki  badawcze  i  hodowlane  znajdują  się  w  Holandii,  Stanach 

Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Belgii.
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2.3 Produkcja truskawek
 

Głównym rejonem produkcji truskawek są kraje półkuli północnej. 40 % pro-

dukcji  przypada na Europę (wg produkcji:  Hiszpania,  Polska, Włochy i  inne), 30 % 

Ameryka Północna i Środkowa (największy producent światowy Stany Zjednoczone), 

następnie Azja (Japonia, Korea Południowa a od 2003 r.  w coraz większym stopniu 

Chiny) – ok. 18 %.

Światowa  produkcja  jest  w  miarę  stabilna  i  wynosi  ok.  3  mln  ton  rocznie. 

Zmienia się jednak geografia tej  produkcji,  wynikająca głównie z wysokich kosztów 

produkcji owoców (trudności z mechanizacją zbioru). Znaczącymi producentami stają 

się  takie  kraje  jak:  Maroko,  Algieria,  Rosja,  Turcja,  Meksyk  oraz  w  tej  chwili 

najważniejszy gracz na światowych rynkach - Chiny.

W  większości  krajów  dominująca  staje  się  produkcja  odmian  deserowych, 

prowadzona w formie sterowanej produkcji (sadzonki frigo, odmiany powtarzające czy 

owocujące cały czas, produkcja przyspieszana). W zasadzie świeże owoce są dostępne 

na wielu rynkach praktycznie cały rok.

Polska nadal pozostaje światowym liderem w produkcji truskawek, zwłaszcza 

przemysłowych. W 2002 r. jej uprawy zajmowały ok. 40 tys ha i truskawka stanowiła 

ok. 5 % całej produkcji owoców w Polsce. Rok 2004 (wejście do UE) a zwłaszcza 2005 

(duże  zbiory,  konkurencja  mrożonek  z  Chin,  zmiany  w  produkcji  w  Niemczech) 

wpływają  na  coraz  większe  zainteresowanie  produkcją  truskawki  deserowej 

przeznaczonej  również  w  coraz  większym  stopniu  na  eksport.  Wielu  producentów 

wykorzystując  fundusze  krajowe  i  unijne  inwestuje  w nowoczesne  metody  uprawy, 

chłodnie,  systemy  pakowania,  przechowywania  i  transportu  truskawek,  maszyny  do 

produkcji.  Na  terenie  Polski  otwierają  swoje  filie  światowi  liderzy  w  produkcji 

sadzonek truskawek – eksportując  je  w znacznej  mierze za granicę.  I  nadal  naszym 

atutem pozostaje specyficzny klimat, powodujący, że truskawki są bardziej smaczne niż 

z innych krajów oraz jeszcze w miarę tania siła robocza, potrzebna do pracochłonnego 

zbioru. Powstaje coraz więcej gospodarstw dużych, specjalizujących się w produkcji 

truskawki i osiągających znacznie większą wydajność w produkcji (pow. 10 ton z ha – 

do 25) niż wynikałoby to z prowadzonych statystycznych danych (ok. 4 ton/ha). 

©Tomasz Kącki


