
Rozdział 5

Sterowana produkcja truskawki

Pod  pojęciem tym  ukrywa  się  przyspieszanie  i  opóźnianie  zbiorów owoców 

truskawek. Powoduje ono, że truskawki w sprzedaży pojawiają się w okresie, kiedy 

tradycyjne truskawki jeszcze nie owocują (początek maja) lub skończyły owocowanie 

(od połowy lipca do przymrozków). Dla producenta ekologicznego przynosi to kilka 

poważnych zysków:

- sprzedaż owoców po wyższej cenie

- łatwiejszy zbyt owoców

- przedłużenie okresu owocowania

- rozłożenie w czasie prac (zwłaszcza pracochłonnego zbioru)

- wykorzystanie  poczynionych  inwestycji  związanych  np.  z  ochroną  roślin 

przed przymrozkami 

- pośrednio - ograniczenie skutków przymrozków

- w  uprawie  truskawek  frigo  w  nasadzeniach  późnowiosennych  i  letnich 

lepsze  przygotowanie  i  zaopatrzenie  pola  w  substancje  odżywcze  (np. 

dodatkowo w płodozmianie jeszcze jeden nawóz zielony)

- w  tunelach  foliowych  i  szklarniach  uniezależnienie  zbioru  od  warunków 

pogodowych

Zbiory  truskawek  można  przyspieszać  poprzez  okrycie  plantacji  włókniną 

polipropylenową  (można to już zrobić późną jesienią) oraz folią perforowaną w okresie 

wiosny.  Włóknina  może  być  położona  na  „płask”.  Wykorzystuje  się  je  również 

w uprawie  truskawek  w  niskich  i  wysokich  tunelach  foliowych  oraz  szklarniach. 

W zależności od pogody i stanowiska można zbierać owoce o 5 – 8 dni wcześniej niż na 

plantacji  nieokrytych  (z  szklarni  nawet  20 –  30 dni,  tuneli  wysokich  ok.  20 
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-15dni tuneli niskich ok.15 - 10 dni).

Rośliny  okrywa  się  osłonami  jak  najwcześniej,  najlepiej  pod  koniec  lutego. 

Włóknina wydaje się być lepsza, gdyż rośliny pod nią nie są tak wydelikacone jak pod 

folią  perforowaną.  Jest  kilkakrotnie  lżejsza  niż  folia  i  gdyż  łopocze  na  wietrze  nie 

uszkadza roślin. Włóknina przepuszcza wodę, jest łatwiejsza do zdejmowania podczas 

zabiegów  agrotechnicznych.  Umożliwia  też  lepszą  wymianę  powietrza  niż  folia. 

Ponadto jest  tańsza i  w bardzo słoneczne dni  nie  ma konieczności  jej  zdejmowania 

(folia perforowana ma tendencję do „przypalania” liści. Dlatego jest bardziej wskazana 

w uprawie ekologicznej.

Niektórzy  producenci  stosują  kombinację  włókniny  i  folii,  kładąc  włókninę 

bezpośrednio na truskawkach, a folię na włókninę. Przy temperaturze 20 – 25oC pod 

osłoną, należy zdjąć folię, aby rośliny nie uległy zaparzeniu. Osłony zwija się na dzień, 

kiedy truskawki zaczynają kwitnąć, aby umożliwić owadom zapylenie kwiatów (duże 

i kształtne  owoce  powstają  tylko  z  kwiatów  dokładnie  zapylonych).  W  tunelach 

wysokich i szklarniach w tym celu zakupuje się ule z trzmielami.

Po zdjęciu osłon można wykonywać niezbędne zabiegi agrotechniczne. W miarę 

ocieplania i mniejszego ryzyka  przymrozków rośliny pozostawia się odkryte na noc, 

a osłony usuwa z plantacji.

Przyspieszenie  zbiorów  można  też  uzyskać  przy  uprawie  truskawek  na 

podniesionych zagonach wyłożonych czarną folią.

W  uprawach  na  przyspieszony  zbiór  poleciłbym  odmiany  wczesne 

i średniowczesne: Salut, Honeoye, Aga, Elsanta.

Na zbiór opóźniony sadzimy odmiany późne i bardzo późne oraz powtarzające 

owocowanie.  Poleciłbym  Vikata,  Bogotę,  a  z  odmian  powtarzających  Selvę  i  nie 

uprawianą  w  moim  gospodarstwie  Evitę.  W  uprawach  w  tunelach  wysokich 

i szklarniach  bardzo  dobrze  sprawdza  się  odmiana  powtarzająca  owocowanie 

Diamante1. Odmiany powtarzające owocujące we wrześniu i październiku powinny być 

przykrywane włókninami, w celu ochrony przed chłodami i poprawie jakości owoców. 

Z odmian powtarzających owocowanie powinno się wiosną usunąć owocowanie, aby 

uzyskać wyższy plon latem i jesienią.

1  W 2006 roku zamierzamy nabyć tą odmianę do zakupionego tunelu foliowego.
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Najlepiej  do  sterowania  produkcją  truskawek  nadają  się  sadzonki  frigo. 

Zasadzone bez względu na porę gwarantują, że od tego momentu po ok. 8 tygodniach 

zaczną owocowanie. Ta metoda jest coraz bardziej popularna w Europie i Polsce. Do jej 

zastosowania  poleciłbym  odmiany  o  dużych  i  ładnych  owocach:  Elsanta,  Salut, 

Pegasus, Elkat.

Sterowana produkcja oprócz potencjalnych zysków ma również swoje problemy 

i koszty. Przy ekologicznej uprawie truskawki zwróciłbym uwagę na:

- wysokie koszty zakupu osłon, budowy tuneli i szkalrni

- konieczność zakupu systemów nawadniających (tunele wysokie)

- konieczność  zakupu  owadów  zapylających  i  owadów  pożytecznych  do 

zwalczania szkodników (tunele wysokie)

- pracochłonność (rozkładanie, zdejmowanie i zakładanie osłon)

- utrudnienie w zabiegach agrotechnicznych (do tuneli potrzebny odpowiedni 

sprzęt i narzędzia)

- ciągła lustracja warunków pogodowych

- możliwość osłabienia naturalnej zdrowotności roślin

- łatwiejsze  rozprzestrzenianie  się  chorób  (dotyczy  zwłaszcza  upraw 

z wykorzystaniem folii) 

- w celu wykorzystania maksymalnie osłon duże koszty związane z zakupem 

sadzonek (większa gęstość).

Uprawy  sterowane  przynoszą  większe  zyski  niż  uprawy  tradycyjne. 

W rolnictwie  ekologicznym mogą pojawić się  trudności  z  utrzymaniem prawidłowej 

zdrowotności  roślin.  Dotyczy  to  zwłaszcza  tuneli  wysokich  i  szklarni,  w  których 

utrudniona jest zmiana lokalizacji uprawy. Najbardziej korzystne wydaje się stosowanie 

włóknin polipropylenowych, zakładanych na truskawki już w okresie późnojesiennym.
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