
Rozdział 8

Sposoby zwiększenia dochodów z uprawy truskawki

Produkcja  i zarabianie na truskawce nie musi opierać się w gospodarstwie tylko 

na produkcji owoców truskawek. Jest to popularna roślina w naszym kraju, ale wiele 

osób ma z nią do czynienia tylko w trakcie zakupu i konsumpcji. Ponadto, ze względu 

na proces technologii produkcji wymaga stałych nasadzeń, co powoduje, że bardzo roz-

winięta jest baza szkółkarska związana z produkcją sadzonek truskawek.

8.1 Szkółkarstwo
Jednym  z  działów  produkcji  w  moim  gospodarstwie  jest  produkcja 

kwalifikowanego materiału szkółkarskiego. Stosujemy oczywiście technologię, w której 

do zwalczania szkodników i chorób używa się środków chemicznych.  Podobnie jest 

z nawożeniem. Jak do tej pory spotkałem się tylko z ofertą jednej szkółki w Polsce, 

która oferuje ekologiczne sadzonki truskawek.

Ich produkcja jest trudna i może się udać w przypadku bardzo odpornych na 

choroby odmian,  przy  ogromnej  wiedzy  i  doświadczeniu  hodowcy.  Odmian  bardzo 

odpornych na różnego rodzaju patogeny jest jeszcze niewiele. Trwają intensywne prace 

badawcze mające na celu wprowadzenie  do produkcji  tego rodzaju roślin.  Zapewne 

pobudzi to znacznie produkcję ekologicznych truskawek.

Popyt  na  tego  rodzaju  sadzonki  jest  coraz  większy,  ale  trudno  jest  w  pełni 

przejść  przez  sita  kontroli  i  zezwoleń  Inspekcji  Ochrony  Roślin  i  Nasiennictwa 

w produkcji  materiału  kwalifikowanego.  Jak  do  tej  pory  w  produkcji  jako  materiał 

wyjściowy są dopuszczone sadzonki z tradycyjnie prowadzonych szkółek a koszt ich 

przygotowania  relatywnie  niski.  Za  zajęciem  się  szkółkarstwem  ekologicznym 

przemawia jednak kilka faktów i danych:

1. Produkcja  własnego  materiału  szkółkarskiego  znacznie  obniża  koszty 

założenia plantacji towarowej.

2. Producent decyduje o sposobie i kierunku wykorzystania truskawek.

3. Stale  w  gospodarstwie  będą  najlepszej  jakości  sadzonki,  gwarantujące 

w przyszłości dobre plony.

4. Nadwyżki sadzonek (tylko jako kwalifikowane) można sprzedać na rynku 
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i uzyskać dodatkowe dochody. 

5. W   celu  uzyskania  i  przygotowania  dobrej  jakości  sadzonek  truskawek 

w tradycyjnych  szkółkach  dużą  część  prac  wykonuje  się  ręcznie 

(np. odchwaszczanie)  co  niewiele  odbiega  od  zabiegów agrotechnicznych 

prowadzonych w gospodarstwie ekologicznym.

8.2 Agroturystyka i uprawa na „samodzielny zbiór”

Czy truskawka może być magnesem przyciągającym ludzi na wieś. Oczywiście 

i dzieje się to coraz częściej, zwłaszcza w pobliżu dużych miast i aglomeracji miejskich. 

Ludzie  przyjeżdżają  nie  tylko  kupić  świeże  owoce,  ale  również  pokazać  swoim 

dzieciom, jak rośnie truskawka, co przy niej należy robić. Coraz częściej gospodarstwa 

agroturystyczne w 

swojej  ofercie  proponują  czynny  wypoczynek,  którego  jedną  ze  składowych  jest 

samodzielne zbieranie owoców przeznaczonych do własnej konsumpcji.

Tego rodzaju sposób sprzedaży owoców truskawek jest coraz bardziej popularny 

w  Wielkiej  Brytanii,  Niemczech,  Kanadzie  i  Stanach  Zjednoczonych.  Nosi  nazwę 

„zbioru samodzielnego” – „samoobsługi”. Za jego rozwojem przemawia kilka faktów:

1. Wysokie koszty związane ze zbiorem truskawek przez producenta, (rosną również 

w Polsce, ponadto coraz trudniej znaleźć ludzi do pracy przy zbiorach)

2. Bardzo duża produkcja owoców deserowych,

3. Poziom zurbanizowania tych krajów i stopień zamożności mieszkańców.

Z tej formy sprzedaży truskawek korzystają w głównej mierze mieszkańcy miast 

i miasteczek. Mają możliwość nabycia taniej owoców truskawki, ponadto wyjazdy te 

zawierają w sobie elementy wypoczynku (spotkanie z naturą, czynna rekreacja).

W 2004 i 2005 r. przejeżdżając kilkakrotnie przez Polskę w sezonie truskawkowym 

dostrzegłem  wielkie  napisy  i  reklamy  informujące,  że  na  danej  plantacji  można 

samodzielnie  zrywać  truskawki.  I  nie  dotyczyło  to  końca  sezonu,  lecz  jego  pełni. 

Po stojących  samochodach  i  widocznych  osobach  na  plantacji  widać  było,  że 
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zainteresowanie  jest  spore.  Aby  tego  rodzaju  forma  sprzedaży  (oczywiście  jeszcze 

bardziej  atrakcyjna  dzięki  produkcji  ekologicznej)  była  satysfakcjonująca  dla 

producenta trzeba spełnić kilka warunków:

1. położenie plantacji w pobliżu dużych skupisk miejskich

2. kilkuhektarowa powierzchnia plantacji, z systemem uprawy pozwalającej na 

łatwe rwanie truskawek, nie powodując niszczenia roślin przez zadeptywanie

3. oznaczenie plantacji i reklama lokalna

4. dobry dojazd 

5. wyposażenie plantacji w parking, sanitariaty, bieżącą wodę

6. korzystne  jest  posiadanie  stałego  punktu  w  formie  budynku,  w  którym 

producent ma możliwość kontroli (ważenie, płatności) zrywanych owoców, 

sprzedaży pojemników i zerwanych owoców

7. kilka  osób  do  obsługi  plantacji,  które  kierują  i  wskazują  przybywającym 

klientom miejsca rwania truskawek

Dużym  problemem,  jak  na  warunki  polskie  może   być  zdyscyplinowanie 

klientów, aby słuchali poleceń obsługi. Ta metodę każdy producent musi wypracować 

sam.

Agroturystyka  i  nieodłącznie  z nią wiążący się samodzielny  zbiór na pewno są  interesującym sposobem na polepszenie  opłacalności  

produkcji  truskawek.  Mogą ją  w dużym stopniu determinować,  zmuszając  producenta do podjęcia  wielu  działań,  umożliwiających tego  rodzaju 

produkcję. Dotyczy to zwłaszcza lokalizacji plantacji i przygotowania jej zaplecza.
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