
Rozdział 6

Wyposażenie  gospodarstwa  ekologicznego  w  maszyny,  urządzenia 
i budynki  gospodarcze  z  wykorzystaniem  do  produkcji 
i przechowywania truskawek.
6.1  Maszyny i narzędzia przeznaczone do uprawy truskawek

Jednym z bardziej istotnych elementów przy opłacalności produkcji  ekologicznej 

jest  dobre  wyposażenie  gospodarstwa  w  maszyny  rolnicze.  Ich  prawidłowy  dobór 

i wykorzystanie  pozwala  znacznie  ograniczyć  liczbę  zabiegów  i  działań 

z wykorzystaniem rąk ludzkich a co za tym idzie zmniejszyć nakłady na prowadzenie 

plantacji.

Brak możliwości chemicznego zwalczania chwastów zmusza do stosowania przede 

wszystkim zabiegów mechanicznych.  Ich  rodzaj  uzależniony  jest  od  metod  uprawy 

i przyjętej  technologii.   Do  zabiegów  pielęgnacyjnych  i  nawożenia  w  uprawie 

ekologicznej mogą być używane standardowe maszyny stosowane w gospodarstwach 

tradycyjnych. Trzeba zwrócić uwagę, żeby zakres ich działania (szerokość, głębokość) 

nie powodował niszczenia części nadziemnych a zwłaszcza korzeni truskawek. 

W tabeli nr 5 zwarłem zestaw maszyn potrzebnych w uprawie truskawek metodami 

ekologicznymi i ich zastosowanie:

Tabela nr 5

Maszyna Zakres prac Uwagi

Ciągnik Jednostka  napędu 
pozostałych maszyn

Sadzarka Sadzenie truskawek -  Ułatwia  i  przyspiesza  proces  sadzenia 
truskawek

- Powinna być dostosowana do stosowanych 
metod i technologii uprawy truskawek

Pług Przygotowanie  gleby  pod 
uprawę

Dostosowany do mocy ciągnika

Głębosz Wzruszenie podglebia Umożliwia  poprawę  struktury  gleby  przed 
zasadzeniem truskawek

Agregaty 
uprawowe (lub 
brony, 

Prawidłowe  doprawienie 
gleby
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kultywator, 
wały)

Glebogryzarka Rozdrobnienie  nawozów 
zielonych,  ściółki  w 
międzyrzędziach,  niszczenie 
chwastów  w 
międzyrzędziach  (wolne 
przejazdy maszyny)

- do zastosowania gelbobryzarki tradycyjne z 
łatwo wymiennymi ostrzami

- kosztowne glebogryzarki rzędowe

Brona 
talerzowa

Rozdrabnianie  resztek 
roślinnych

Bardzo dobra w niszczeniu starych plantacji

Opryskiwacz Do  stosowania  w 
dopuszczalnych  zabiegach 
przeciwko  chorobom  i 
szkodnikom, 
wykorzystywany w okresach 
suszy  do  podlewania 
młodych roślin

Najlepsze  są  opryskiwacze  z  kierowanym 
strumieniem  powietrza,  w  których  jest  on 
rozprowadzany elastycznymi  przewodami w 
bezpośrednie  sąsiedztwo  roślin.  Gwarantuje 
to równomierne pokrycie całych roślin cieczą 
użytkową.

Wieloraki, 
podciancze 
nożowe

Do  uprawy  gleby  w 
międzyrzędziach

Dobrze  ustawiony  i  wzbogacony  wielorak 
skutecznie  uniemożliwia  wyrastanie 
chwastów nie  tylko  w  międzyrzędziach  ale 
również pomiędzy roślinami

Rozsiewacz do 
nawozu

Rozsiewanie  dopuszczonych 
nawozów mineralnych

Pielnik 
płomieniowy

Niszczenie  chwastów  za 
pomocą  płomienia,  pary 
wodnej

Urządzenia  te  są  stosunkowo  drogie, 
podobnie koszt ich użycia

Maszyna  do 
formowania 
zagonów  i 
okrywania 
folią 
(agrowłókniną)

Drogie  urządzenia  przeznaczone  do 
wykorzystania  w  specjalistycznych 
gospodarstwach 

Maszyna  do 
koszenia  liści 
lub 
rozdrabniacz

Usuniecie  i  zniszczenie 
starych liści

Przyczepa Umożliwia  zwóz  owoców 
(jeśli  nie  posiadamy  innego 
środka transportu)

Najlepsze są przyczepy – chłodnie. Używane, 
pochodzące z starych samochodów – chłodni 
nie  są  zbyt  dużym  wydatkiem.  Ich 
opłacalność  jest  bardzo  widoczna  w 
gospodarstwach o znacznym areale upraw.

Rozrzutnik 
pasowy

Rozrzucanie  obornika  i 
kompostu,  układanie 
naturalnej  ściółki  w 
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międzyrzędziach roślin

Oczywiście gospodarstwo powinno być wyposażone również w narzędzia do pracy 

ręcznych  (m.in.  motyki,  ręczne  opielacze,  kosy)  które  są  niezbędne  w  procesie 

odchwaszczania roślin i utrzymywania otoczenia truskawek w stanie nie pozwalającym 

na tworzenie się warunków, które stwarzają zagrożenie chorobotwórcze i szkodników 

w uprawie.

6.2 Budynki i urządzenia

Przy uprawie ekologicznej truskawek można oprzeć się na posiadanych w każdym 

gospodarstwie zapleczu w postaci budynków gospodarskich. Duże znaczenie ma moim 

zdaniem  stodoła,  która  umożliwia  przechowywanie  słomy  na  ściółkę  w  dobrych 

warunkach, które później nie powodują zwiększenia zachorowalności owoców i roślin 

truskawek na choroby.

W dobrze prowadzonym gospodarstwie maszyny,  narzędzia,  urządzenia powinny 

być zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (wiaty, garaże). 

Ważnym  punktem  gospodarstwa  jest  miejsce,  w  którym  dokonuje  się  zwozu 

zebranych owoców, ich segregacji i przygotowania do dalszej sprzedaży (np. obierania 

szypułek,  mycie  owoców).  Bardzo  dobrze,  jeśli  gospodarstwo  posiada  chłodnię 

wyposażoną w agregaty chłodnicze. Dzięki temu istniej możliwość natychmiastowego 

schłodzenia owoców a przez to ich znacznie dłuższego przechowywania i handlowania. 

Niestety,  jest  to  znaczny wydatek  i  ma  uzasadnienie   przy  bardzo  dużej  produkcji 

dziennej lub braku wypracowania stałego rynku zbytu.

Oddzielnym  zagadnieniem  pozostaje  wyposażenie  w  urządzenia  do  których 

zaliczyłbym  systemy  nawadniające.  Ich  istnienie  uzależnione  jest  od  zastosowanej 

techniki  uprawy i  technologii.  Zakup  systemu  deszczowni,  pomp i  agregatów oraz 

dodatkowe  wyposażenie  (rury,  taśmy  kroplujące,  urządzenia  do  fertygacji,  węże) 

stanowi bardzo duży wydatek. Wymagają odpowiedniej konserwacji, przechowywania 

i stałe kontroli sprawności.
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