
Rozdział 9
Analiza problemu opłacalności produkcji ekologicznej truskawek

W poprzednich rozdziałach przedstawiłem wiele czynników, które wpływają lub mogą 

wpłynąć  na  wysokość  ponoszonych  kosztów  i  opłacalność  produkcji  truskawek 

ekologicznych.  Podstawowym  pytaniem  pozostaje,  czy  w  ogóle  produkcja  truskawek 

w naszym kraju jest opłacalna.

W ciągu kilku ostatnich lat bardzo często podejmuje się ten właśnie temat w trakcie 

wielu spotkań producentów, przetwórców i urzędników państwowych.

Wszystko  wskazuje  na  to,  że  polscy  producenci  truskawek  dla  przetwórstwa  są 

w bardzo  trudnym  momencie  — kilka  lat  niskich  cen  skupu  truskawek  i  coraz  bardziej 

widoczny bark opłacalności produkcji. Dramatyczny był rok 2005, kiedy ceny w niektórych 

rejonach kraju spadły poniżej  1 zł  /kg. Jak już wcześniej  powiedziałem rozwiązaniem tej 

sytuacji  może  być  przestawienie  się  na  produkcję  truskawek  deserowych.  Aby  jednak 

produkować  owoce  odpowiedniej  jakości,  trzeba  znacznych  nakładów  materiałowych 

i przygotowania  logistycznego.  Zupełnie  inna  jest  także  technika  uprawy.  Dlatego  przy 

przestawianiu gospodarstwa z produkcji  truskawek przemysłowych na truskawki deserowe 

napotyka się na poważne trudności.

W  przypadku  rolnictwa  ekologicznego  produkcja  truskawek  przemysłowych  jest 

jeszcze  jedna  wielką  barierę.  Dominująca  w tej  technologii  odmiana  Senga  Sengana  jest 

odmianą bardzo podatną na szarą pleśń. W zasadzie nie jest możliwym uprawianie jej bez 

użycia środków chemicznych, zwalczających tą chorobę.

Nadzieję  dla  tego  działu  produkcji  truskawek  ekologicznych  jest  pojawienie  się 

odmian,  które  spełniają  wszelkie  wymagania  stawiane  truskawce  przemysłowej  i  są 

niepodatne  (lub  w  bardzo  niewielkim  stopniu)  na  szarą  pleśń.  Odmianą  taką  w  naszych 

warunkach  jest  truskawka  Polka.  Wymaga  jednak  stanowiska,  w  którym  w minimalnym 

stopniu istnieje zagrożenie werticilozą.
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Jedną  z  najnowszych  publikacji  związanych  z  kosztami  i  opłacalnością  produkcji 

truskawek  tradycyjnych  można  znaleźć  w  pracy  Piotra  Brzozowskiego,  Technologii 

a opłacalność  uprawy truskawek1.  W  swojej  pracy  dokonał  porównania  uprawy odmiany 

Senga Sengana i Honeoye.

W swojej pracy dokonam analizy, w której spróbuję przedstawić koszty i potencjalne 

zyski z produkcji truskawek ekologicznych na powierzchni 1 ha w 3 wariantach:2

1. truskawki przemysłowe (odmiana Polka)

2. truskawki deserowe (odmiana Salut - wczesna) w tradycyjnej rzędowej uprawie

3. truskawki  deserowe  (odmiana  Salut  -  wczesna)  na  podwyższonych  zagonach 
z czarną agrotkaniną, przyspieszona za pomocą włókniny

We wszystkich  trzech  przypadkach  nasadzenia  truskawek  jesienią  (wrzesień), 

cykl produkcji z plantacji nr 1 i 2 przez 3 lata, nr 3 – 2 lata. Dane związane z kosztami  - 

suma dla okresu użytkowania plantacji. Przyjmujemy, że cena owoców ekologicznych za 1 kg 

jest o 20 % większa niż tradycyjnie. Sumy pieniężne podane w tabeli dotyczą całego okresu 

użytkowania plantacji.

1 Piotr Brzozowski, Technologia a opłacalność uprawy truskawek, Hasło Ogrodnicze nr 7 z 2005 r., s. 30 - 34
2 Wyliczenia oparłem na: Nowoczesne agrowłókniny polipropylenowe w uprawie truskawki deserowej, 
materiały reklamowe firmy AGRIMPEX, 37- 500 Jarosław, ul. Zwierzyniecka 2a, wyd. 2005 r,; Piotr 
Brzozowski, Technologia a opłacalność uprawy truskawek, Hasło Ogrodnicze nr 7 z 2005 r., s. 30 – 34;, własne 
obserwacje i prowadzone księgi ewidencji sprzedaży i kosztów produkcji w gospodarstwie. Ciekawe 
informacje o uprawie sterowanej można znaleźć w pracy: Piotr Brzozowski, Opłacalność uprawy truskawek w 
tunelach, Hasło Ogrodnicze nr 9 z 2005 r, s. 81 – 83. Z praktyki (dane na koniec 2006 r.) gospodarstwa 
kologiczne, z którymi współpracujemy są w stanie osiągnąć w 2 i 3 roku produkcji znacznie większe plony z 1 ha 
uprawy – dodatek do informacji na stronę internetową.
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Tabela nr 6

Dochód z uprawy truskawek ekologicznych na powierzchni 1 ha w 3 różnych warianytach

LP. Nazwa kosztów i `przychodów POLKA

(40 tys sadzonek)

SALUT 
TRADYCYJNIE

(40 tys sadzonek)

SALUT 
PRZYSPIESZONY,

okryty jesienią i wiosną 
oraz  systemy 
nawadniające (60  tys 
sadzonek)

1. Koszt przygotowania ziemi pod uprawę (1 rok 
wyłączenia  z  produkcji  towarowej  a  tylko 
uprawa roślin na nawóz zielony

1800 1800 1800

2. OBORNIK 1000 1000 1000

3. ZAKUP SADZONEK (0,30 zł/szt) 12000 12000 18000

4. Koszty materiałowe, w tym,

4. a) Środki ochrony roślin (dozwolone) 900 900 900

4. b) Nawozy mineralne 1200 1200 1600A

4. c) Opakowania 2000 3000 4000B 

4. d) Słoma, włóknina, czarna agrotkaninaC 900 900 8000

A – różnica wynika z zastosowania nawozów do fertygracji
B - częściowo łubianki, częściowo opakowania kartonowe i plastikowe
C – różnica: w pierwszej i drugiej wersji używamy tylko słomy, w trzeciej koszty zakupu agrotkaniny i włóknin do przyspieszania  zbiorów
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5. Koszty eksploatacji maszyn 2200 2200 800D

6. Koszty majątkowe 1000 1000 1000

7. Koszty pracy ludzi

7 a) Przy prowadzeniu plantacji

(6 zł/godz.) – odchwaszczanie, niszczenie 
rozłogów, rozłożenie słomy, włókniny, sadzenie

7000 7000 4500

7 b) Zbiór owocówE 5000 3500 7000

8. Koszty amortyzacji 6000 6000 7800F

9. RAZEM KOSZTY CAŁKOWITE (w zł) 41000 40500 56400

10. Produkcja towarowa 7+14+10=31 ton 6+14+7=27 ton 11+16=27 ton

11. Cena za 1 kg (średnia) 1,7 zł 2,8 zł 3,5zł

12. UZYSKANY PRZYCHÓD 52700 zł 75600 94500

13. Dopłaty obszarowe do produkcji ekologicznej 4620 4620 3080

14. DOCHÓD 16320 39720 41180

15. Średni dochód rocznie 5440 13240 20590

D Po założeniu agrotkaniny zabiegi mechaniczne zostają znacznie ograniczone.
E Najbardziej pracochłonny jest zbiór truskawek deserowych (małe opakowania, długi okres zbioru), później truskawek przemysłowych (szypułkowanie owoców)
F w tym koszt amortyzacji systemów nawadniających 3800 zł
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 Przy analizowaniu tabeli należy uwzględnić:

1) Pierwszy rok uprawy jest deficytowy

2) Plony  są  podane  przy  plantacji  dobrze  prowadzonej,  bez  anomalii 

pogodowych (przekraczają średnią w Polsce)

3) Wysoka cena za 1 kg przyjęta dla truskawki przemysłowej

4) W  przypadku  uprawy  nr  3  istnieje  możliwość  wykorzystania  części 

poczynionych  inwestycji  (systemy  nawadniające)  w  dalszej  produkcji, 

o rok wcześniej ziemia może być przeznaczone pod inne uprawy.

Tabela nr 7

Najważniejsze czynniki wpływające na opłacalność produkcji ekologicznej truskawek

Czynnik /działanie Wpływ
Siedliska Bardzo duże znaczenie w celu polepszenia jakości 

owoców i zdrowotności roślin. Odpowiedni dobór 
siedliska zwiększa zysk

Gleba Odpowiednie gleby dają szansę na wysokie plony przy nie 
zwiększaniu nakładów na polepszenie ich struktury, 

Przygotowanie gleby - gleba powinna być odpowiednio wzruszona (głębosz) 
i dobrze uprawiona

- kosztowne (pracochłonne) jest zwalczenie chwastów 
trwałych

Nawożenie - powinny być znane zawartości pierwiastków 
mineralnych w glebie

- znajomość zasobności gleby determinuje wykonanie 
odpowiedniego rodzaju nawożenia: 

• nawożenie organiczne (obornik, kompost)
• rośliny zielone na przyoranie
• dodatkowo wapnowanie i uzupełnienie o naturalne 

nawozy gleby w brakujące składniki

Nawadnianie - w chwili obecnej w naszym klimacie jest to bardzo 
ważny czynniki powodujący polepszenie jakości 
owoców i zwiększenie plonów

- bardzo ważne jest sytuowanie plantacji w pobliżu 
naturalnych źródeł wody

- koszty zakupu systemów, nawadniania i obsługi są 
wysokie

Zwalczanie chwastów Taniej gdy herbicydy. Potrzebna dobre wyposażenie w 
sprzęt mechaniczny
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Zwalczanie chorób Taniej gdy fungicydy. Zapobieganie poprzez odpowiednią 
technologię i technikę uprawy truskawek

Zwalczanie szkodników Taniej gdy zoocydy. Zapobieganie pojawienia się 
szkodników stwarza duże trudności. W przypadku 
niekorzystnych warunków – możliwość strat 
finansowych.

Dobór odmian Najważniejsza plenność, odporność na choroby, wielkość 
i wygląd, zdolność do transportu, smak

Przechowalnictwo Odpowiednio wyposażone gospodarstwo w 
przechowalnie (chłodnie) ma możliwość dłuższego 
przechowywania owoców, lepszego przygotowania ich do 
sprzedaży.

Marketing W przypadku owoców deserowych brak dobrze 
zaplanowanej strategii sprzedaży, przygotowanie rynku, 
dostosowanie oferty do wymagań klientów nie daje 
możliwości osiągnięcia dużych efektów w sprzedaży

Transport W chwili obecnej większość produktów w 
gospodarstwach ekologicznych  jest sprzedawana w 
bardzo bliskiej odległości od miejsca produkcji. Istotne 
posiadanie dobrego środka transportu przy bardzo dużej 
produkcji towarowej

Opakowania Koszty związane z zakupem opakowań stanowią znaczny 
wydatek w przypadku uprawy truskawek deserowych  w 
formie przyspieszenia produkcji. Nadal w Polsce przyjęty 
handel za pomocą drewnianych łubianek. Opakowania – 
duży wpływ na reklamę produktów.

Koszty robocizny Stanowią od 50 do 70 % całości kosztów przy produkcji 
truskawek. Istotne jest więc, aby w gospodarstwie było 
jak najwięcej rąk do pracy – obniża to zwłaszcza koszty 
na najmowanych pracowników sezonowych przy 
zbiorach.

Koszty eksploatacji 
sprzętu i budynków

Stały punkt w wydatkach gospodarstwa. Znaczne 
obniżenie kosztów robocizny – w przypadku większego 
zmechanizowania procesów uprawy (specjalistyczny 
sprzęt)

46


	Rozdział 9
	Analiza problemu opłacalności produkcji ekologicznej truskawek
	Najważniejsze czynniki wpływające na opłacalność produkcji ekologicznej truskawek

