
Rozdział 3 
Aspekty ekologicznej uprawy truskawek

Truskawki  należą  do  roślin  wymagających  dużych  nakładów  na  założenie, 

prowadzenie  plantacji  i  zbiór  owoców.  Przekłada  się  to  oczywiście  na  opłacalność 

produkcji.  W ekologicznej  uprawie truskawek, porównując do tradycyjnej  pewne jej 

elementy są zbieżne, część zaś, ze względu na specyfikę produkcji ekologicznej może 

przewyższać  nakłady  w  porównaniu  z  tradycyjnym  sposobem  pielęgnacji  plantacji. 

W niniejszym  rozdziale  chciałbym  dokonać  tego  rodzaju  porównania,  określenia 

progów opłacalności ekologicznej produkcji truskawek oraz zaznaczyć te elementy, bez 

których  już  nie  tylko  sama  opłacalność  ale  również  w  ogóle  ekologiczna  uprawa 

truskawek nie ma sensu i nie przyniesie producentowi spodziewanych zysków.

3.1 Wybór miejsca na założenie plantacji
W rolnictwie ekologicznym (także przy uprawie truskawek) bardzo ważne jest 

określenie,  czy posiadany obszar gruntów rolnych odpowiada kryteriom i potrzebom 

uprawy  ekologicznej.  Jeżeli  są  to  grunty  skażone,  zawierające  zbyt  dużo  metali 

ciężkich, zanieczyszczane przez pyły przenoszone w nadmiarze przez powietrze, ścieki, 

wody powierzchniowe,  zdegradowane  przemysłowo  i  rolniczo,  zbyt  mocno  na  nich 

prowadzono  chemiczne  nawożenie  i  zwalczanie  chorób  i  szkodników  –  nie  można 

zakładać plantacji ekologicznej truskawek. Uprawa truskawek metodami ekologicznymi 

może  odbywać  się  na  terenach  oddalonych  co  najmniej  o  200  m  od  osi  arterii 

komunikacyjnych. 

W tym przypadku – dla części producentów nie ma możliwości zajęcia 

się  produkcją  ekologiczną  truskawek.  Może  się  okazać,  że  posiadane  grunty 

w przyszłości  nie  są w stanie zapewnić ciągłości  produkcji.  Ponadto -  nie  rentowny 

może stać się zakup nowej ziemi i na niej umieszczenie plantacji.

Wybierając  miejsce  pod plantację  truskawek bardzo  ważne  może  się  okazać 

uwzględnienie jego ekologicznych aspektów. Przy nasadzeniach odmian odpornych na 

choroby,  niechętnie  zasiedlanych  przez  szkodniki  korzystne  siedlisko  umożliwia 

produkcję  owoców wysokiej  jakości,  z  dobrym plonem.  Ogranicza  się  straty,  które 

©Tomasz Kącki



w tradycyjnej  uprawie  są  możliwe  do  ograniczenia  przez  stosowanie  zabiegów 

chemicznych. 

Bardzo  dobrze  dla  plonów  wpływa  usytuowanie  plantacja  ekologicznej 

truskawek  w  otoczeniu  przyjaznym  dla  różnorodności  biologicznej.  Naturalne 

zadrzewienia i zakrzewia stanowią doskonałe miejsce schronienia dla owadów i ptaków 

pożytecznych.  Niezwykle  ważne  jest  zapylenie  kwiatów  przez  owady  (nie  ma 

deformacji owoców). Gdy takich elementów brak warto je w sztuczny sposób stworzyć. 

Istnieje tu jednak pewne niebezpieczeństwo – tego rodzaju siedliska stwarzają dobre 

warunki  bytowania  groźnemu  szkodnikowi  -   kwieciak  malinowiec  oraz  miejsce 

bytowania ptaków żerujących na dojrzewających owocach.  

Nasz klimat cechuje się dużą zmiennością. Mamy łagodne zimy i mokre lata lub 

odwrotnie mroźne zimy i upalne lata. Duży wpływ na plonowanie i jakość truskawek 

mają silne wiatry, powodujące uszkodzenia owoców, wysuszanie roślin, zwiększające 

uszkodzenia mrozowe. Warto więc wybrać siedlisko, w którym nie powstają zastoiska 

mrozowe, osłonięte od wiatrów, wystawione na działanie słońca, z niezbyt wysokim 

poziomem  wód  gruntowych  (do  70  cm).  Nieprzydatne  są  stanowiska  zamknięte, 

o wysokiej  wilgotności  powietrza  ze  względu  na  niebezpieczeństwo  porażenia 

truskawek szarą pleśnią a niektórych odmian mączniakiem.

3.2 Gleba i stanowisko w płodozmianie 

Większość  gospodarstw  ekologicznych  nie  dysponuje  dużymi  obszarami,  na 

których można (lub opłaca się) założyć plantację truskawek. Truskawka nie jest rośliną 

wymagającą pod względem klasy ziemi, ale ważna jest jej naturalna żyzność i korzystne 

warunki fizyko – chemiczne. Nie bez znaczenia jest  przewidywalne zachwaszczenie, 

które w uprawie wieloletniej może stanowić duży problem i ograniczać jakość i plon 

truskawki. Wcześniejsze uprawki i uprawiane rośliny powinny oczyścić ziemię z perzu 

i innych  chwastów  trwałych,  gdyż  po  posadzeniu  truskawek  takie  chwasty  są 

praktycznie nie do zwalczenia.

Gleba pod plantację roślin jagodowych powinna być średniozwięzła, głęboka, 

przepuszczalna,  nie  podmokła.  Najczęściej  na  plantacje  truskawek  przeznacza  się 

ziemie klasy III i IV, przy możliwości nawadniania zadawalające zyski można uzyskać 

również ze słabszych gleb.
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Pewnym kosztem dla rolnika jest określenie zasobności gleby (zakwaszenia – 

najlepiej aby było to 5,5 – 6,5 pH) oraz w pozostałe pierwiastki. Powinno się tego doko-

nać co najmniej rok przed nasadzeniem truskawek, tak, aby umożliwić odpowiedni do-

bór roślin wzbogacających glebę w pierwiastki oraz możliwość przygotowania natural-

nych substancji organicznych (kompost, obornik, nawóz zielony) i zakup dopuszczo-

nych do stosowania nawozów mineralnych.

Należy  unikać  sadzenia  truskawek  po  pomidorach,  ziemniakach,  malinach, 

truskawkach,  kapuście,  kalafiorach,  ogórkach,  tytoniu,  wieloletnich  uprawach  np. 

lucernie  i  kończynie.  W glebie  po  tych  uprawach  pozostaje  dużo  różnego  rodzaju 

chorób  i  szkodników,  atakujących  i  porażających  rośliny  i  ograniczających 

w przyszłości plony.

3.3 Założenie plantacji
Sposób przygotowania i założenia plantacji ma decydujący wpływ na osiągane 

plony i zyski. Stanowi też jeden z bardziej kosztownych i pracochłonnych etapów pro-

dukcji i uprawy truskawek. 

3.3.1 Działania przed zasadzeniem truskawek
Znajomość  agrotechniki  i  wymagań  roślin  uprawowych  umożliwia  dobre 

przygotowanie ziemi przeznaczonej pod uprawę truskawek. W rolnictwie ekologicznym 

wiąże się to m.in. z:

- prawidłowym  wykonaniem  zabiegów  uprawowych  (orka)  i  zabiegów 

doprawiających

- ułożeniem  odpowiedniego  płodozmianu  i  co  najmniej  przez  rok  uprawa 

roślin  (międzyplonów)  użyźniających  i  wzbogacających  ziemię 

(np. dostarczających azotu i  spulchniające ziemię lucerna, kończyna biała, 

łubin,  saradela,  facelia,  wyka);  działających  fitosanitarnie  (hamując 

kiełkowanie  i wzrost  chwastów  –  zboża,  gorczyca,  facelia  oraz  niszcząc 

nicienie glebowe – rzepak ozimy, gorczyca biała, aksamitka rozpierzchła). 

- dostarczeniem brakujących składników mineralnych

- zakupem i zasadzeniem sadzonek.

Zwiększone  koszty  dla  rolnika  to:  wyłączenie  zazwyczaj  na  rok  ziemi 

z możliwości  osiągnięcie  zysku  (chyba  że  z  uprawy  mogą  skorzystać  zwierzęta 

©Tomasz Kącki



hodowlane), produkcja (lub zakup) obornika i kompostu, zakup naturalnych nawozów 

mineralnych (są droższe od sztucznych), częste zabiegi agrotechniczne

Nawożenie  plantacji  w  ekologicznej  uprawie  truskawek  po  założeniu  jest 

utrudnione.  Nie  można  oczywiście  stosować  nawozów  sztucznych  w  celu  poprawy 

widocznych  po  ocenie  wizualnej  wzrostu  i  plonowania  roślin   braków  składników 

pokarmowych  w glebie.  Dlatego  niezmiernie  ważne  jest  bardzo  dobre  wzbogacenie 

gleby w składniki mineralne przed założeniem plantacji. Koszty jednostkowe rozbijają 

się  jednak  na  okres  2  –  3  lat,  muszą  jednak  niemal  w  100  %  być  poniesione 

w pierwszym okresie zakładania plantacji.

3.3.2 Sadzonki
Zakup sadzonek to największy koszt przy zakładaniu plantacji truskawek. Kosz-

ty założenia rozbijają się na 2 – 3 letni okres użytkowania plantacji.

W  sadzonki  należy  zaopatrywać  się  w  wyspecjalizowanych  gospodarstwach 

szkółkarskich, gdzie sadzonki są kwalifikowane i uzyskują gwarancję czystości odmia-

nowej oraz zdrowotnej. Sadzonki te przygotowywane są z uwzględnieniem wszystkich 

niezbędnych dla zdrowotności i w przyszłości wysokich plonów zabiegów. Na dzień 

obecny np. w Polsce istnieje tylko jedna szkółka produkująca truskawki ekologiczne, 

niemniej w rolnictwie ekologicznym dopuszczony jest materiał szkółkarski z zastoso-

waniem tradycyjnych (chemicznych) metod uprawowych.

Nieopłacalne jest wykorzystywanie sadzonek z starych i owocujących plantacji. 

Sadzonki te dają obniżony plon a ponadto są nosicielem wielu różnego rodzaju chorób 

i patogenów.

Najlepiej jest sadzić sadzonki o wysokim stopniu kwalifikacji Elita II, Elita I, 

niższe plony (jakość) przy oryginale,  o jak największej  koronie (np. A i A+). Są to 

oczywiście sadzonki droższe od standardowych.  Dają one już w pierwszym roku od 

posadzenia (bez względu na porą założenia plantacji) duży plon zwracający w pewnym 

stopniu poniesione nakłady. Zakładając plantację truskawek ekologicznych i określając 

okres jej użytkowania należy ten aspekt wziąć pod uwagę.
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3.3.3 Znaczenie odmiany w ekologicznej produkcji truskawek
Jak  już  wcześniej  napisałem,  wyhodowano  blisko  2000  odmian  truskawek. 

Właściwie  dobrana  odmiana  umożliwia  uzyskanie  dużego  plonu  owoców  wysokiej 

jakości, co ma znaczenie dla opłacalności uprawy. W uprawie ekologicznej ważne jest 

również to, aby wybrać odmiany odporne na główne choroby (zwłaszcza szarą pleśń), 

które w zasadzie skutecznie można zwalczać tylko chemicznie. Poprzez odpowiednią 

uprawę można zapobiegać pojawieniu się części chorób, decydujące jednak znaczenie 

ma  posiadana  odporność  danej  odmiany.  Dlatego  niektóre  odmiany  dające 

w tradycyjnej  uprawie  wysokie  plony  owoców  najlepszej  jakości  nie  mogą  być 

przedmiotem uprawy w rolnictwie ekologicznym. Straty spowodowane pojawianiem się 

chorób będą zbyt duże, aby w właśnie w opłacalny sposób je uprawiać. 

W tabeli nr 1 umieściłem porównawczo kilkanaście odmian truskawek. Część 

odmian  (zaznaczone  wytłuszczonym  drukiem)  hoduję  w  swoim  gospodarstwie 

i naocznie mogłem się przekonać o ich wartości w produkcji. Poleciłbym do uprawy 

ekologicznej:  Salut, Filon, Seal, Polka (ze względu na przemysł  przetwórczy),  Elkat, 

Kent, Pegasus, Selva (w cyklu 2 letnim i z nawadnianiem).

Ze  względu  na  łatwość  sprzedaży:  Honeoye,  Elsanta  (nadal  najbardziej 

popularne odmiany deserowe w Polsce i Europie). Dla gustu i podniebienia klienta na 

pewno przebojem będzie Thuriga, Vikat, Bogota i Aga. W gospodarstwie ekologicznym 

chcąc uniknąć przenoszenia chorób (korzeniowych i na liściach) polecałbym sadzenie 

truskawek doniczkowych w okresie lata. Wymaga to oczywiście podlewania ale daje 

możliwość uzyskania już w pierwszym roku zadawalających plonów owoców o bardzo 

wysokiej jakości. Warto również (z ekonomicznego punktu widzenia) sadzić truskawki 

frigo  w  okresie  późnowiosennym  co  najmniej  w  rozmiarze  A  lub  A+.  Daje 

to możliwość  uzyskania  sporego  zysku,  łatwość  sprzedaży,  możliwość  dobrego 

przygotowania  pola  (uprawki,  zielony  nawóz  na  zimę  i  wiosnę),  wysoki  stopień 

przyjęcie  roślin.  Niebezpieczna  jest  tu  tylko  wrażliwość  tych  sadzonek  na  choroby 

korzeniowe.

Poszczególne odmiany truskawek różnią się wymaganiami odnośnie warunków 

środowiska, a zwłaszcza temperatury i długości dnia. Najwyższy potencjał produkcyjny 

odmiany  wykazują  wówczas,  gdy  warunki  przyrodnicze,  w  których  są  uprawiane, 

odpowiadają tym, w których je wyhodowano. Dlatego bardzo ważne jest utrzymywanie 

kontaktu  z  istniejącymi  w  kraju  jednostkami  badawczymi,  których  zadaniem  jest 

sprawdzanie  odmian  i  tworzenie  nowych,  dobrze  radzących  sobie  w Polsce.  W tej 
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chwili  to  zadanie  spełnia  Instytut  Sadownictwa  i  Kwiaciarstwa  w  Skierniewicach. 

Wielu jednak prywatnych producentów sadzonek i owoców truskawek podejmuje się na 

swoich plantacjach trudu badania przydatności danej odmiany do uprawy w polskich 

warunkach klimatyczno - glebowych. 

Tabela nr 1
Charakterystyka odmian truskawek*

*   Odmiana (w/g pory 
dojrzewania)

Pora 
dojrzewania

Plenność Cechy owoców Podatność na

wielkość barwa Smak przydatność gnicie choroby
owoców 

(szara pleśń)
liści korzeni

Aga (polska) 4 3-4 jasnoczerwona 3-4 deserowe 3 3 1

Honeoye 3-4 3 czerwona 3 deserowe 2 3 4

Salut (polska) 4 4-5 czerwona 4 deserowe 2 1 1

Kama (polska) 4 3 ciemnoczerwona 4-5 uniwersalne 4 3 1

Vega średnio 
wczesne

4 3-4 ciemnoczerwona 4 uniwersalne 4 3 2

Kent 4-5 3-4 czerwona 4 deserowe 2 2 3-4

Camarosa 4 4-5 ciemnoczerwona 3 deserowe 1 2 2

Elsanta średniej 3 4 jasnoczerwona 4 deserowe 1 4 4-5

Heros (polska) pory 4 4 jasnoczerwona 4 Uniwersalne 2 2 2

Elkat ( polska) dojrzewania 4-5 4 jasnoczerwona 3-4 deserowe 2-3 1 1

Dukat 5 4 czerwona 4 uniwersalne 3 2 1

Seal (polska) 4 4 Ciemnoczerwona 4-5 uniwersalne 3 1 1
Polka 4 3-4 ciemnoczerwona 4 uniwersalne 2 1 3

Astra (polska) 4 3-4 Jasno do 
ciemnoczerwona

4 deserowe 4 3 4

Filon 4 3-4 Jasnoczerwona 3-4 uniwersalne 3 1-2 1-2

Marmolada 3 4-5 czerwona 4 deserowe 2 2 2

Pegasus średnio 3 3-4 ciemnoczerwona 3-4 deserowe 2 2 1

Syriusz  (polska) późne 5 4-5 czerwona 3-4 deserowe 5 3 4-5

Thuriga 3 4-5 Poziomkowa 
(ciemnoczerwona)

5 deserowa 2 3-4 3-- - 4

Real 4 3-4 ciemnoczerwona 4-5 deserowe 3 3 1

SengaSengana 5 3 ciemnoczerwona 4-5 uniwersalne 5 3 1

Bogota późne 4 4 jasnoczerwona 3-4 deserowe 3-4 3 2

Maling Pandora bardzo 5 3-4 czerwona 4-5 uniwersalne 4-5 1 1

Vikat (polska) 4 5 ciemnoczerwona 3-4 deserowa 4 3 2
Vicoda późne 3-4 4-5 jasnoczerwona 2-3 deserowe 3 4 3-4

Selva powtarza-
jące

3 4-5 jasnoczerwona 3 deserowe 1 1 1

Evita 4 4 jasnoczerwona 3-4 deserowe 3 2 2

* Ocena w skali od 1 do 5 gdzie:
1 oznacza - plenność niska, owoce drobne, mało smaczne, mała podatność na choroby 5 oznacza - plenność wysoka, 
owoce duże, bardzo smaczne, wysoka podatność na choroby a 2, 3, 4 oznaczają wartości pośrednie. W tabeli nie 
uwzględniono wytrzymałości roślin na mróz
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Wybór odmiany może powodować wzrost ceny za sadzonki truskawek. Część 

odmian polecanych  do upraw proekologicznych to nowe odmiany, objęte licencjami 

i opłatami hodowlanymi.  Ceny tych sadzonek są nieco wyższe od innych odmian na 

rynku, ponadto istnieją pewne ograniczenia w ich ilości i jakości. 

Decyzję o wyborze odmiany determinuje w rolnictwie ekologicznym:

1. określenie  jej  cech  produkcyjnych  (nakłady,  odporność  na  choroby, 

plenność, okresy owocowania, wymagania glebowe)

2. dokładna  analiza  rynku,  na  którym  będą  sprzedawane  owoce  (deserowe, 

przetwórstwo, odległość rynku).  

Analizy  te  w  przyszłości  pozwoli  uniknąć  problemów  w  uprawie,  zbycie 

owoców oraz umożliwi osiągnięcie zadawalających zysków

3.3.4 Sadzenie truskawek
Truskawki możemy sadzić wiosną (zielone, doniczkowe oraz frigo), latem (do-

niczkowe i frigo) oraz jesienią (zielone i doniczkowe). Najczęściej sadzimy wiosną i je-

sienią choć wiosną panują lepsze warunki do wegetacji  roślin (wilgotność w glebie, 

brak okresu zimowania i uszkodzeń mrozowych). Coraz popularniejsza jest sterowana 

produkcja, umożliwiająca sprzedaż owoców w momencie, kiedy nie ma ich na rynku   

dająca możliwość uzyskania większych zysków dla producenta – sadzonki frigo w okre-

sie późnowiosennym i letnim. Ważnym aspektem przy ekonomicznym spojrzeniu na 

czas sadzenia ma wysokość możliwych do uzyskania plonów. W tradycyjnych nasadze-

niach najkorzystniejsze jest zakładanie plantacji truskawek już od końca lipca. Rośliny 

mają wówczas czas ukorzenić się i zawiązać dużo pąków kwiatowych, co powoduje, że 

latem następnego roku bardzo obficie owocują. Im później latem i jesienią tym poten-

cjalny plon w następnym roku jest mniejszy. Wiosną z sadzonek zielonych są bardzo 

małe plony i rolnik traci możliwość uprawy innych roślin i osiągnięcia z nich zysku. 

Wiosenne sadzenie najbardziej korzystne jest przy sadzonkach A i wielkokoronowych 

(frigo).

Kolejnym  wyborem,  przed  którym  stoi  rolnik  to  sposób  uprawy  oraz 

determinująca je technika sadzenia truskawek. Plusy i minusy przy wyborze sposobu 

uprawy i sadzenia truskawek zawarłem w tabeli nr 2. Jeśli chodzi o technikę sadzenia 

może  być  ona  znacznym  kosztem w procesie  prowadzenia  plantacji.  Można  sadzić 

ręcznie  (duże  nakłady  robocizny),  w  sposób  częściowo  zmechanizowany  (maszyna 
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przygotowuje rowki – dołki) lub mechanicznie standardowymi lub specjalistycznymi 

sadzarkami. Wszystko zależy od wyposażenia gospodarstwa w sprzęt oraz posiadane 

zasoby  ludzkie.  Na  technikę  sadzenia  mają  również  wpływ  warunki  pogodowe 

(zwłaszcza susza i konieczność podlewania) oraz rodzaj sadzonek. 
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Tabela 2

Sposoby uprawy truskawek (do wykorzystania w ekologicznej produkcji)

Sposób 

sadzenia

Krótka 

charakterystyka

Plusy Minusy Koszty

Uprawa 

rzędowa 

Rośliny  na  plantacji  rosną  w 

rzędach  znajdujących  się  w 

równej odległości od siebie

- Łatwe  sadzenie  roślin  i  ich  pielęgnacja 

(ręczna lub maszynowa, wykładanie ściółki)

- łatwy zbiór owoców 

- rośliny  przewiewane  (mniejsze  zarażenie 

szarą pleśnią)

- dobre wyrastanie i wybarwianie owoców

- dłuższe użytkowanie plantacji  

- dostosowanie do odmiany odległości w rzę-

dach pomiędzy roślinami

- szybsze w trakcie suszy więdnięcie roślin

- liczne zabiegi ręczne lub mechaniczne

- korzystne posiadanie sprzętu –sadzarki, wieloraka 

lub glebogryzarki do uprawy międzyrzędzia

- niekorzystna uprawa na podniesionych zagonach�  

(zbyt duże przesuszenie roślin i przy braku wyło-

żenia  międzyrzędzi  liczne  uszkodzenia  systemu 

korzeniowego roślin

- przy rozstawie w rzędach 80 – 100 cm  potrzeba 

ok. 45000 sadzonek/ha

- duży koszt  przy zastosowaniu  wykładania  mię-

dzyrzędzi i systemu nawadniającego

Uprawa 

rzędowo  - 

pasowa

Przy  tym  sposobie  uprawy 

odległości między rzędami nie 

są  jednakowe – zawsze  jeden 

jest szerszy a drugi węższy

- zwiększenie  nasadzenia  roślin  i  uzyskanie 

większego plonu niż w przypadku uprawy 

rzędowej (w pierwszym roku)

- polecany przy uprawie pod niskimi osłona-

mi (tunelami)

- możliwość zastosowania wykładania czarną 

folią lub agrotkaniną i w nie sadzenie roślin 

(w przyszłości  ograniczenie zabiegów me-

chanicznych)

- wysoki  koszt  założenia  plantacji  (potrzeba  dużo 

sadzonek)

- łatwiejsze przenoszenie się chorób

- krótszy okres użytkowania plantacji

- zwiększenie  kosztów  robocizny  na  zwalczanie 

chwastów (w wąskich międzyrzędziach)

- po pierwszym roku – problemy z zagęszczającą się 

uprawą (jeśli  nie ma folii),  drobnienie owoców i 

opóźnianie ich dojrzewania

- po  wyłożeniu  folią  –  większy  nakład  robocizny 

ludzkiej w celu prawidłowego prowadzenia upra-

wy

- przy rozstawie 80+60x25 cm potrzeba ok. 70 000 

sadzonek/ha

- niższe koszty przy zakładaniu linii  nawadniają-

cych

  uprawa na podwyższeniach (zagonach) dla rolnictwa ekologicznego może mieć sporo zalet. Rośliny szybciej obsychają a ziemia lepiej nagrzewa- zmniejsza to 
potencjalne zagrożenie chorobami korzeniowymi, owoce szybciej dojrzewają, jeszcze lepsza przewiewność truskawek i zmniejszenie porażenia chorobami. Podobne 
zalety ma wykładanie (czy sadzenie) na czarnej folii i agrotkaninie. Ograniczone jest do minimum zachwaszczenie.
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- wskazane zastosowanie systemów nawadniających

- polecane w takiej uprawie rośliny niezbyt silnie się 

krzewiące (
Uprawa łanowa Rośliny  sadzi  się  w  rzędach 

daleko  położonych  od  siebie 

(pow.  1  m)  i  pozwala  się 

rozrastać  rozłogom.  Rozłogi 

się  ukorzeniają  a  powstające 

sadzonki  przyjmują  formę 

łanu.  Zazwyczaj  formuje  się 

wąskie  przejścia  między 

łanami

- najniższy koszt założenia plantacji

- dzięki  bardzo  dużemu zagęszczeniu  roślin 

po powstaniu łanu można uzyskać znacznie 

wyższy  plon  (2-  3  krotnie)  niż  z  uprawy 

rzędowej (w okresie pełni owocowania)

- mniejsze uszkodzenia mrozowe roślin

- potrzebne bardzo staranne przygotowanie pola pod 

uprawę (zwalczenie chwastów może być utrudnio-

ne)

- krótki  okres  użytkowania  (1  pełne  owocowanie) 

ponieważ później owoce drobnieją a zagęszczone 

rośliny i owoce łatwiej chorują

- utrudniony zbiór owoców

- do założenia  plantacji  wystarczy  już ok.  16000 

sadzonek/ha

- dobre wykorzystanie systemu nawadniającego w 

pierwszym roku posadzenia (i niski koszt)

Uprawa 

zagonowa

(2 lub 4 

rzędowe)

Najbardziej intensywny sposób 

uprawy  truskawki. 

Maszynowo  formowane  są 

szerokie  zagony  (płaskie  lub 

podniesione), często naciągana 

jest  na  nie  czarna  folia  lub 

agrotkanina,  pod  spodem 

rozwijane  systemy 

nawadniające.  Pomiędzy 

zagonami  szerokie  przejścia 

robocze

- najbardziej racjonalnie wykorzystane syste-

my nawadniające

- dobra pielęgnacja roślin

- ułatwiony zbiór

- uzyskiwanie bardzo wysokich plonów

- bardzo duży koszt założenia plantacji

- ograniczone użytkowanie plantacji (do 2 sezonów)

- problemy z likwidacją pozostałości po wykładaniu 

czarną folią lub geotkaniną

- nie zostaje wykluczony problem wykładania słomą 

dla zachowania czystości owoców

- duże nakłady robocizny

- wytyczanie dużej ilości ścieżek technologicznych

- na  założenie  plantacji  potrzeba  ok.  100000  sa-

dzonek/ha

- najniższe koszty systemów nawadniających

- duże zmechanizowanie  pracy przy przygotowa-

niu plantacji (specjalistyczne maszyny do formo-

wania  zagonów,  wykładania,  rozwijania  folii  i 

systemów nawadniających
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3.3.5 Pielęgnowanie plantacji

Prawidłowo  założona  plantacja  truskawek,  dostosowana  do  możliwości 

gospodarstwa (stopień zmechanizowania) powoduje, że koszty związane z pielęgnacją 

roślin  mogą  zostać  znacznie  obniżona  a  rośliny  posiadają  w  zapasie  wszystkie 

niezbędne  składniki  do  rozwoju.  Tylko  rośliny  dobrze  pielęgnowane  są  zdolne  do 

wydania wysokiego plonu. Na plantacji  truskawek wykonuje się następujące zabiegi 

pielęgnacyjne:  zwalczanie  chwastów,  nawożenie,  nawadnianie,  ściółkowanie, 

zwalczanie chorób i szkodników, koszenie liści i usuwanie rozłogów

Niszczenie chwastów
Przede wszystkim w gospodarstwie ekologicznym nie wolno dopuścić do za-

chwaszczenie plantacji ani zaraz po jej założeniu, ani w latach następnych. Najtańszym 

sposobem jest stosowanie herbicydów – ale tych nie można zastosować. Pozostaje wy-

palanie,  mechaniczne  zwalczanie  oraz motyczenie  ręczne.  Zabiegi  te  plus  usuwanie 

rozłogów i  wykaszanie  liści  stanowią  bardzo  wydatny  koszt  w  uprawie  truskawek. 

Ważne jest, aby zabiegi te wykonywać w czasie najbardziej odpowiednim dla rozwoju 

chwastów i wegetacji truskawek, tak aby te ostatnie jak najmniej cierpiały i traciły nie-

potrzebnie energię. 

Wspomniane w poprzednim podrozdziale metody uprawy mogą znacznie ogra-

niczyć te zabiegi, ale zastosowanie folii i agrotkaniny wiąże się ze znacznymi kosztami. 

Ogólnie przyjęte ściółkowanie słomą w okresie kwitnięcia roślin bardzo ułatwia zwal-

czanie chwastów, ogranicza ich występowanie, użyźnia glebę i poprawia ilość i jakość 

plonu. Nie jest też zbyt kosztowne dlatego w uprawie ekologicznej truskawek powinno 

być bezwarunkowo wykonywane.

Nawożenie

Potrzeby pokarmowe truskawki są duże. Zasobność gleby w różne pierwiastki 

powinna być uzupełniona przed założeniem plantacji. W gospodarstwie ekologicznym 

w niewielkim stopniu można zastosować naturalne nawozy mineralne fosforowe i pota-

sowe w trakcie wegetacji. Nawozy zawierające azot (obornik, kurzenie, rozcieńczona 

gnojówka, kompost)stosuje się po zakończeniu wegetacji, nie powodując w ten sposób 

uszkodzeń roślin. Ważna jest wizualna ocena plantacji oraz – w razie konieczności ba-
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danie liści  roślin w stacjach badawczych.  Zazwyczaj  jednak wystarczają  obserwacje 

oraz znajomość (lub fachowa literatura)  umożliwiająca rolnikowi ocenę stanu roślin 

i pojawiających  się  niedoborów pokarmowych.  Problemem  w uprawie  ekologicznej 

może powstać przy odmianach powtarzających owocowanie. Ich potrzeby pokarmowe i 

wodne są bardzo duże – trzeba je koniecznie uzupełniać w okresie wegetacji.

Nawadnianie
Zasobność gleby w wodę może mieć decydujące znaczenie w wysokości i jako-

ści plonu truskawek. Przy niedostatecznym zaopatrzeniu w wodę owoce nie dorastają 

do  właściwej  poszczególnym  odmianom  wielkości  i  przedwcześnie  dojrzewają,  nie 

osiągając jednak charakterystycznego smaku, aromatu, soczystości i jędrności. Liczne 

zawiązki pozostają niewyrośnięte a całe kwiatostany zasychają.

W ekologicznej produkcji truskawek producent powinien mieć możliwość desz-

czowania roślin lub jej dostarczania w inny sposób. Jeśli takiej możliwości nie ma bar-

dzo ważna jest lokalizacja plantacji truskawek, pozwalająca uniknąć wpływu suszy na 

plony.

Koszty  zakupu  i  używania  systemów  nawadniających  (deszczownie,  pompy, 

węże przesyłowe, wykopanie studni, opłaty za zużywaną energię, paliwo, opłaty zwią-

zane za pobieranie wody tzw. operaty wodno- prawne czy opłaty za korzystanie z wody 

z wodociągów) stanowić mogą znaczny wydatek w produkcji truskawek. Jednak ich za-

stosowanie znacząco podwyższa opłacalność produkcji, uniezależnia producenta od wa-

runków pogodowych i pozwala w chwilach niedoboru składników pokarmowych po-

przez fertygację1

Nawadnianie i podlewanie roślin konieczne jest w różnych fazach rozwojowych 

roślin. Możemy wyróżnić klika sposobów nawadniania (tabela nr 3) o różnej przydatno-

ści (i kosztach) do produkcji ekologicznej. Najbardziej skuteczne jest nawadnianie linia-

mi kroplującymi. Nie powoduje zwiększenia zachorowalności roślin, umożliwia polep-

szenie jakości i wielkości produkcji. Jest również łatwe w prowadzeniu (automatyczne 

sterowanie) i przygotowaniu do rozłożenia na plantacji.

1  Zasadą fertygracji jest podawanie nawozów (związków organicznych) bezpośrednio do aktywnej 
strefy systemu korzeniowego w celu stworzenia w niej optymalnych warunków mineralnego żywienia 
roślin. Zaletą tej techniki jest możliwość swobodnego regulowania wielkości dawek oraz 
częstotliwości nawożenia w zależności od wieku roślin, ich fazy rozwojowej oraz przebiegu pogody. 
W uprawie polowej ferytygracja jest polecana przede wszystkim na plantacjach, które prowadzone są 
na zagonach ściółkowanych folią, gdzie dostarczenie dodatkowych składników odżywczych jest 
utrudnione. Ferytygracja ma szerokie zastosowanie w uprawach tradycyjnych. W rolnictwie 
ekologicznym nawozy takie już się pojawiają, są jednak stosunkowo drogie. Przygotowywanie ich we 
własnym zakresie może powodować zanieczyszczanie i zapychanie systemów nawadniających. 
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Tabela nr 3

Sposób  na-
wadniania

Krótka charakterystyka W uprawie ekologicznej

Nawadnianie 
bruzdowe

Polega  na  wprowadzeniu  wody 
w międzyrzędzia  truskawki przy 
wykorzystaniu  siły  grawitacyj-
nej.  Wymaga  jednoczesnego 
spełnienia  kilku  warunków:  ła-
godnego  spadku pola,  możliwo-
ści  dostarczania  wody  na  skraj 
plantacji (na całej jej szerokości) 
oraz dostępności dużej ilości ta-
niej wody.

• Niezbędna odpowiednia lokalizacja plantacji
• -  możliwość zbierania  się  wody w nierównościach 

terenu i negatywnego wpływu na system korzeniowy

Nawadnianie 
deszczowniane

Imituje opad deszczu. Na nawad-
nianą powierzchnię dostarcza się 
wody przy pomocy zraszaczy  o 
dużym wydatku, co najmniej kil-
kaset litrów na godzinę i znacz-
nym zasięgu – promień zraszania 
co najmniej kilka metrów.

• Zraszanie  liści  może  powodować  rozwój  chorób 
grzybowych (zwłaszcza szarej pleśni)

• w  trakcie  wykonywania  deszczowanie  nie  można 
wykonywać żadnych prac polowych

• opłacalność  tylko  przy  wykorzystaniu  wód  po-
wierzchniowych (ich czystość nie zawsze jest odpo-
wiednia)

• w trakcie owocowania bez ściółki może pojawić się 
„zapiaszczenie” owoców

• nie powinno się deszczować przy silnym wietrze
• różnice w nawodnieniu poszczególnych fragmentów 

uprawy
• duże nakłady na agregaty pompowe, rurociągi oraz 

zraszacze i inne wyposażenie
Nawadnianie  kro-
plowe

Prowadzone jest za pomocą linii 
kroplujących o różnym rozstawie 
kroplowników  (uzależnione  od 
rozstawy roślin)

• niskie koszty eksploatacji (znacznie mniejsze zuży-
cie wody i energii, oszczędne gospodarowanie i duża 
zwyżka plonów)

• łatwe wprowadzenie automatyki
• brak zwilżania roślin i międzyrzędzi – nie powoduje 

to  zwiększenia  zachorowalności  roślin  na  choroby 
grzybowe i wirusowe

• możliwość  wykonywania  wszystkich  zabiegów 
agrotechnicznych w czasie procesu nawadniania

• nie ma ograniczeń przy używaniu w odniesieniu do 
pory dnia, siły wiatru

• możliwość fertygacji
• problem z utrzymaniem właściwego ciśnienia (nie-

równomierne nawodnienie)
• możliwość zapychania się kroplowników (niewska-

zane wody powierzchniowe i zbyt zanieczyszczone 
metalami)

Zraszanie  podko-
ronowe

System pośredni pomiędzy desz-
czowaniem i nawadnianiem kro-
plowym  (wykorzystanie  mini 
zraszaczy)

- mniejsze zużycie wody i energii niż w desz-
czowaniu

- możliwość zwiększenia występowania cho-
rób

- utrudnione zabiegi uprawowe
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Ściółkowanie
Zastosowanie  ściółkowania  w  międzyrzędziach  jest  niezbędne  w  uprawie 

ekologicznej.  Działa  jako środek zapobiegawczy ograniczający  pojawienie  się  wielu 

chorób, szkodników, ograniczający zachwaszczenie. Stabilizuje wilgotność gleby i jej 

temperaturę. Ogranicza erozję gleby, wzbogaca ją w materię organiczną (po rozłożeniu 

i  wymieszaniu  z  glebą).  Zdecydowanej  poprawie  ulega  jakość  owoców  (brak 

zapiaszczenia owoców, poprawa smaku owoców, brak uszkodzeń i skażenia bakteriami 

glebowymi).  Przyspieszeniu  ulega  obsychanie  owoców  co  chroni  je  przed 

bezpośrednim kontaktem z glebą, zmniejszając ryzyko gnicia owoców powodowanego 

przez  szarą  pleśń  i  skórzastą  zgniliznę.  Ściółkowanie  ma  duży  wpływ na  wielkość 

produkcji.

Najczęściej  używa  się  do  ściółkowania  słomy  zbóż  ozimych,  rozkładanych 

w trakcie kwitnięcia roślin. Ściółkowanie organiczne ma jedną wadę – w ściółce mogą 

znaleźć bardzo dobre warunki bytowania gryzonie, niszczące owoce i rośliny. Na dobre 

wyściółkowanie  plantacji  o  powierzchni  1  ha  potrzeba  co  najmniej  5  ton  słomy 

(warstwa 3 –5 cm)

Ściółkowanie jest pracochłonną czynnością, ale jej koszty nie są zbyt wysokie. 

W  nowoczesnych  technologiach  stosuje  się  uprawę  w  czarnej  folii  i  geotkaninie 

(agrowłóknina, maty szkółkarskie). Koszty zakupu materiałów są wówczas wysokie, ale 

równocześnie  spada  znacznie  ilość  roboczogodzin  pracy  ludzkiej  i  koszt  prac 

mechanicznych. W ogólnym bilansie jednak jest to zabieg opłacalny, nie uszkadzający 

roślin, ograniczający powstawanie ognisk chorobotwórczych i warty do wykorzystania 

w  uprawie  ekologicznej  truskawek  (przy  możliwości  stosowania  zabiegów 

nawadniających2.  Ściółki  syntetyczne  nie  ulegają  biodegradacji,  po  zakończeniu 

produkcji  na  plantacji  należy  je  zebrać.  Gospodarstwo  ekologiczne  powinno  mieć 

możliwość składowania ściółek zużytych, w celu późniejszej ich utylizacji.

Usuwanie rozłogów
Rozłogi należy usuwać systematycznie przez cały czas ich wyrastania. Pozosta-

wienie rozłogów przy roślinie bardzo ją osłabia i wpływa ujemnie na zawiązywanie pą-

ków kwiatowych i owocowanie w roku następnym. Rozłogi  można 

usuwać ostrym nożem lub mechanicznie. Dobrze, jeśli gospodarstwo dysponuje 

odpowiednim do tego narzędziem. Przy usuwaniu rozłogów po okresie zbiorów niszczy 

2  Nowoczesne agrowłókniny polipropylenowe w uprawie truskawki deserowej, materiały reklamowe 
firmy AGRIMPEX, 37- 500 Jarosław, ul. Zwierzyniecka 2a, wyd. 2005 r. 
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się ściółkę naturalną, wzbogacając glebę w substancje organiczne. Trudności i podwyż-

szenie kosztów tych zabiegów jest w przypadku zastosowania na plantacji geotkanin. 

Prace te można wykonywać tylko ręcznie. Nadmiar rozłogów i nowych sadzonek po-

garsza warunki fitosanitarne i może zwiększyć zagrożenie chorobotwórcze roślin, zubo-

żać glebę w składniki pokarmowe. Większa liczba roślin niekoniecznie idzie przekłada 

się na wzrost plonów. Stopień usuwanie rozłogów (standardowo 2 krotnie) uzależniony 

jest od metody uprawy truskawek.

Koszenie liści
Na plantacjach truskawek prowadzonych metodą ekologiczną jest to zabieg bardzo 

zalecany. Spełnia on funkcje fitosanitarne, gdyż ogranicza porażenie roślin przez bia-

łą i czerwoną plamistość liści, mączniaka prawdziwego truskawki a także ułatwia 

zwalczanie szkodników (zwłaszcza roztocza truskawkowca). Przy silnym porażeniu 

roślin skoszone liście należy usunąć, a jeśli porażenie jest niewielkie, można je pozo-

stawić na plantacji (po wyschnięciu i skruszeniu wymiesza się je z glebą). Proble-

mem jest usuwanie liści na plantacjach prowadzonych z użyciem geotkaniny – więk-

szość prac wykonywanych jest ręcznie (w tym usuwanie liści). Liście kosi się ręcznie 

(kosą) lub mechanicznie (kosiarki, maszyny rozdrabniające koszone liście). Wyso-

kość koszenia musi być dostosowana do wieku roślin.

Zabieg ten należy wykonać nie później niż 2 tygodnie po zakończonych zbiorach. Je-

żeli opóźnimy koszenie, może to osłabić powstawanie koron bocznych oraz spowo-

dować słabsze zawiązywanie kwiatów, których ilość decyduje o plonowaniu w roku 

przyszłym. Koszenie znacznie osłabia siłę wzrostu roślin, z produkcyjnego punktu 

widzenia jest korzystne, bo po skoszeniu rośliny wydają mniej rozłogów. Pierwsze 

koszenie wykonuje się nie wcześniej niż po pierwszym roku pełnego owocowania. 

Do zastosowania tego zabiegu ważna jest znajomość odmiany. Nie każda odmiana 

pozytywnie  reaguje  na  obkoszenie  (może  nastąpić  w  przyszłym  roku  spadek 

plonów).

Ochrona przed przymrozkami

 Ten aspekt produkcji  truskawek jest ważny zarówno w uprawie ekologicznej jak 

i tradycyjnej. Klimat umiarkowany, w Polsce o bardzo zmiennych warunkach pogo-

dowych stwarza sporo problemów w uprawie truskawki i być przyczyną znacznych 
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strat finansowych dla producenta. Truskawka może ulegać uszkodzeniom zwłaszcza 

od  wiosennych  przymrozków  (uszkodzenia  roślin  i  kwiatów  a  także  owoców), 

w okresie jesiennych przymrozków a także w okresie zimowego spoczynku (zwłasz-

cza w zimy bez pokrywy śnieżnej, z dużymi mrozami i silnymi wiatrami). 

Ochrona plantacji przed przymrozkami jest trudna i kosztowna. Dlatego bardzo 

ważne są prawidłowe działania już przy zakładaniu plantacji, które pozwolą w przyszło-

sci uniknąć nakładów finansowych i robocizny. Ochroną przed oddziaływaniem mrozu 

są:

- wybór odpowiedniego siedliska (nie jest to zastoisko mrozowe, ciepłe sto-

ki, niezbyt wilgotne gleby

- wybór odmian sprawdzonych w polskim klimacie i odpornych na mróz

- okrywanie odmian truskawek wrażliwych na mróz w okresie zimy (natu-

ralne ściółki np. słoma, włókniny polipropylenowe)

- w okresie wiosny zakładanie osłon z folii perforowanej, włókniny, desz-

czowanie i zadymianie pola

- odpowiednie zabiegi agrotechniczne (zwłaszcza nie przenawożenie azo-

tem, ściółkowanie słomą roślin owocujących po zakończeniu wiosennych 

przymrozków)

Z odmian, które proponowałem wcześniej do uprawy ekologicznej odporne na 

działanie  mrozu  są:  Elkat,  Salut,  Filon,  Seal,  Polka  (najpopularniejsza  odmiana 

w krajach skandynawskich), Bogota i Vikat. Dobrze z mrozami radzi sobie Honeoye. 

Mało odporne są Elsanta i Selva – należy je na zimę okrywać.
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