
Rozdział 7
Zbiór owoców i ich przygotowanie do sprzedaży

Zbiory truskawek w naszym klimacie z tradycyjnej uprawy można rozpocząć już 

od początków czerwca (odmiany bardzo wczesne). Koszty zbioru owoców  i ich dalszej 

sprzedaży stanowią największy koszt  w produkcji  truskawek,  dochodzący często do 

blisko 70 %. Od tego, jak on będzie przebiegał i jakimi owocami będzie dysponował 

producent  (wielkość,  kształt  owoców,  rodzaj  opakowania)  zależy ostateczny dochód 

osiągnięty z plantacji.

Truskawki  są  delikatnymi,  miękkimi  owocami,  łatwo  ulegają  uszkodzeniu 

i zgniataniu. Dlatego muszą być zbierane z dużą ostrożnością, do opakowań od razu 

przeznaczonych do sprzedaży.

Najlepiej zbierać truskawki w wczesnych godzinach rannych. Owoce są wtedy 

jędrne,  soczyste,  aromatyczne.  Dobrze  znoszą  wówczas  transport,  mniej  się  psują. 

Po zerwaniu  powinny  być  jak  najszybciej  schłodzone  (korzystne  w  tym  celu  jest 

posiadanie chłodni, które daje bardzo dobre rezultaty w wypadku dalekiego transportu 

owoców).  Pozostałą  część  dnia  producent  może  przeznaczyć  na  przygotowanie 

i sprzedaż owoców. 

W chwili obecnej oprócz tradycyjnych 2 kilogramowych łubianek coraz bardziej 

popularne dla owoców deserowych są opakowania papierowe i z tworzyw sztucznych o 

wadze  0,5  –  1  kg.  Przeznaczone  są  głównie  dla  owoców  wczesnych  oraz 

przeznaczonych  do  handlu  w  dużych  sieciach  handlowych.  Do  tych  opakowań 

najczęściej są stosowane normy jakościowe: podział na truskawki w wyborze (klasie) 

extra, w wyborze I i wyborze II.

Zbiór  do  takich  opakowań  jest  utrudniony  w  przypadku  niekorzystnych 

warunków atmosferycznych (deszcze), pozwala jednak minimalnie zwiększyć zyski.

Jak  już  wcześniej  wspominałem,  jakość  owoców  truskawek  ma  decydujący 

wpływ na uzyskiwane ceny i dochód rolnika. Dobry jakościowo towar daje gwarancję 

uzyskania wyższej ceny i ułatwia sprzedaż owoców.

Truskawka jest owocem „krótkiego handlu” w zależności od odmiany i stopnia 

dojrzałości w trakcie zrywania może być w sprzedaży 2 –6 dni, do przetwórni tylko 
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maksymalnie 2 dni. Dlatego niezwykle istotne jest wcześniejsze przygotowanie rynku 

i zawarcie różnego rodzaju umów (w tym kontraktacyjnych) na produkowane owoce. 

Handel  na  wolnym  rynku  odznacza  się  dużymi  wahaniami  cenowymi  i  zbytu, 

w których  decydujące  znaczenie  mają  warunki  pogodowe  w  okresie  wegetacji 

truskawki i w trakcie jej zbiorów.

Aby zbiór owoców przebiegał szybko i sprawnie, należy zatrudnić odpowiednią 

liczbę  pracowników.  Ważne,  aby  ci  pracownicy  mogli  rozpoczynać  zbiór  we 

wczesnych godzinach rannych. Na przeprowadzenie sprawnego zbioru owoców z 1 ha 

plantacji  plennej  odmiany  potrzeba,  przy  średniej  wydajności  zbioru  ok.  6  –  8  kg 

owoców na godzinę potrzeba około 600 – 2000 roboczo godzin (15 -20 pracowników 

w sezonie) w stosunkowo długim okresie czasu (3 – 4 tygodnie).  Dobra organizacja 

pracy  umożliwia  szybkie  i  sprawne  realizowanie  zbioru  i  posiadanie  w  sprzedaży 

owoców bardzo dobrej jakości. 

Musimy pamiętać, że truskawka owocuje nierównomiernie. Korzystna jest więc 

uprawa  kilku  odmian,  które  nie  spowodują  spiętrzenia  zbioru  w  krótkim  okresie. 

Umożliwia 

to również dysponowanie mniej więcej stałą ilością owoców z przeznaczeniem 

do handlu, co może być bardzo korzystne dla odbiorców.

Korzystne  jest,  aby  gospodarstwo  ekologiczne  posiadało  własny  środek 

transportu  przeznaczony  do  przewozu  truskawek  (marzenie-  samochód  chłodnia). 

Transport owoców truskawek, zwłaszcza na dalekie trasy musi być szybki.

„Przy  zbiorze  truskawek  należy  przestrzegać  kryteriów  dotyczących 

bezpieczeństwa  żywności,  wynikających  z  zasad  HACCP  (Analiza  Zagrożeń 

i Krytyczne Punkty kontroli), wprowadzonych do przepisów Dobrej Praktyki rolniczej 

EUREGAP  (Euro  –  Etailer  Produce  Working  Group).  Przepisy  te  stanowi   a,  że 

producent  powinien  przestrzegać  zasad  higieny przy  zbiorze  owoców i  transporcie. 

Chodzi m.in. o zatrudnianie zdrowych pracowników i o zachowanie przez nich zasad 

higieny  w  czasie  zbioru  i  transportu  owoców.  Opakowania  powinny  być 

przechowywane  w  sposób  zabezpieczający  przed  możliwym  skażeniem  środkami 

chemicznymi i zanieczyszczeniem przez gryzonie, szkodniki, ptaki oraz uszkodzeniom. 

Opakowania wielokrotnego użycia powinny być myte dla zapewnienia, że nie zawierają 
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obcych ciał i różnego rodzaju zanieczyszczeń.”1

1  Edward Żurawicz, Agnieszka Masny, Uprawa truskawek w polu i pod osłonami, Kraków 2005, s. 
124.
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