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Chyba tak – wystarczy s³uchaæ, czytaæ, podró¿owaæ 
po krajach starej UE oraz po œwiecie, a rozwi¹zania 
przychodz¹ same. Unia Europejska przyjmuj¹c no-
wych cz³onków musia³a braæ pod uwagê fakt, i¿ do-
chody w ca³ej UE musz¹ siê stopniowo wyrównywaæ. 
Jeœli dzisiaj za godzinê pracy przy zbiorze rêcznym 
maliny lub truskawki p³acimy ok. 1 EUR, a w krajach 
takich jak Niemcy czy Anglia pracownik wykonuj¹cy 
tê sam¹ pracê zarabia ok. 7 EUR i przyjmuj¹c, ¿e za-
robki te np. w ci¹gu 10 lat niemal siê wyrównaj¹, to 
jak wyobra¿amy sobie uzyskanie 1 kg owoców mali-
ny czy truskawki do przetwórstwa w cenie 1,50 z³/kg 
w sytuacji, gdy pracownik za godzinê zbioru zawo³a 
4–5 EUR? A w perspektywie kilku lat trzeba wzi¹æ pod 
uwagê fakt, i¿ z kraju wyjedzie na zachód du¿a czêœæ 
obywateli (a ju¿ tak siê dzieje), co dodatkowo zwiêkszy 
popyt na rynku pracy, a wiadomo – jeœli czegoœ jest 
ma³o to jest to w cenie! Problem pog³êbia równie¿ fakt, 
i¿ obecnie nie mo¿emy oficjalnie zatrudniaæ pracow-
ników ze wschodu, bo przepisy na to nie pozwalaj¹. 
Obserwuje siê te¿, ¿e coraz czêœciej jad¹ oni dalej na 
Zachód, bo tam lepiej p³ac¹, a pañstwa te nie zabra-
niaj¹ ich zatrudniaæ.

Przysz³oœæ nie jest tak jasna, jakby siê nam 
wydawa³o, choæ zale¿y przede wszystkim od nas 
samych. Moim zdaniem produkcja owoców jagodo-
wych do przetwórstwa nadal jest w Polsce mo¿liwa 
i op³acalna, ale tylko wtedy, gdy bêdziemy uprawiaæ 
odmiany o du¿ej odpornoœci na choroby i mróz oraz 
przydatne do zbioru mechanicznego (fot.). Dziêki ta-
kim roœlinom i intensyfikacji produkcji jesteœmy w sta-
nie konkurowaæ na rynkach œwiatowych. Nie wszyscy 
zdaj¹ sobie sprawê, i¿ nasz bliski s¹siad – Ukraina – 
po zwyciêstwie „Pomarañczowej Rewolucji” obieraj¹c 

kurs na Uniê Europejsk¹ sta³ siê przewidywalny dla 
wielkiego kapita³u zagranicznego, równie¿ w rolnic-
twie. W krótkim czasie powstan¹ tam wielkie planta-
cje roœlin jagodowych oraz ich przetwórstwo, a tania 
si³a robocza oraz bardzo dobre ziemie i sprzyjaj¹cy 
klimat spowoduje, i¿ kraj ten prawdopodobnie stanie 
siê wkrótce wielkim producentem bardzo tanich owo-
ców jagodowych i ich przetworów. Myœlê, ¿e bez do-
brej polityki wszystkich, którym zale¿y, aby w Polsce 
op³aci³o siê nadal produkowaæ owoce jagodowe, nie 
da siê osi¹gn¹æ sukcesu. Bez udzia³u zainteresowa-
nych stron, w tym g³ównie przetwórstwa, w ponosze-
niu kosztów przy hodowli nowych odmian oraz bez po-
mocy rolnikom w zak³adaniu nowoczesnych plantacji, 
wyposa¿aniu ich w potrzebny sprzêt, problemu nie da 
siê rozwi¹zaæ.
Co posadziæ? 

W przypadku maliny mamy do dyspozycji star¹, 
ale bardzo dobr¹ amerykañsk¹ odmianê ‘Canby’ 
(fot.) o bardzo du¿ej odpornoœci na mróz i cho-
roby oraz dobrej przydatnoœci do przetwórstwa. 
Odmiana ta nadaje siê do zbioru kombajnowego. 
Polecamy równie¿ odmianê polskiej hodowli ‘Polka’®, 
owocuj¹c¹ jesieni¹ na tegorocznych pêdach, co po-
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zwala ograniczyæ stosowanie œrodków ochrony roœlin. 
Daje siê j¹ prowadziæ bez podpór i zbieraæ kombaj-
nem. Wszystko to pozwala obni¿yæ koszty produkcji, 
a tym samym zwiêkszyæ zyski. Owoce tej odmiany 
poszukiwane s¹ zarówno na rynku deserowym jak i 
przetwórczym (fot.). Jeœli chodzi o czarn¹ porzeczkê 
polecamy bardzo wartoœciowe odmiany przetwór-
cze polskiej hodowli: ’Tiben’®, ‘Tisel’® oraz ‘Ruben’® 
o bardzo du¿ej odpornoœci na choroby i plennoœci 
przekraczaj¹cej nawet 20 t/ha. O odmianach tych 
bardzo dobrze wypowiadali siê równie¿ hodowcy te-
go gatunku w czasie odbywaj¹cego siê w Chile w 
grudniu 2005 r. IX Miêdzynarodowego Sympozjum 
Rubus & Ribes.

Przysz³oœci¹ jest jednak produkcja owoców dese-
rowych, szczególnie jagodowych. Ale jest warunek, 
plantacje musz¹ powstawaæ na bazie nowych odmian 
o owocach deserowych, du¿ych, b³yszcz¹cych, a po-
nadto roœliny powinny byæ w du¿ej mierze odporne na 
choroby, poniewa¿ konsument ¿¹da owoców nie tylko 
³adnych i smacznych, ale te¿ zdrowych. Za takie owo-
ce, np. maliny w opakowaniu po 100 g, specjalnie przy-
gotowanych mo¿na na rynkach zachodnich uzyskaæ 
cenê nawet do 100 z³/kg. 

Obok wielkich plantacji produkuj¹cych do przetwór-
stwa powinniœmy zak³adaæ mniejsze specjalizuj¹ce 
siê w produkcji deserowej. Warto posadziæ szkock¹ 
odmianê malin – ‘Glen Ample’® o bardzo du¿ej 
odpornoœci na choroby i mróz oraz o bardzo du¿ych, 

wybitnie deserowych owocach. Odmiana ta wypiera 
z rynków europejskich starsz¹ odmianê ‘Tulameen’, 
dziêki bardzo du¿ej plennoœci przekraczaj¹cej nawet 
20 t/ha oraz trwa³oœci owoców (fot.) Jej pora owo-
cowania jest nieco póŸniejsza od odmiany ‘Malling 
Seedling’. Na uwagê zas³uguje równie¿ odmiana 
polskiej hodowli – ‘Laszka’®. Jej walory to g³ównie 
wielkoœæ i jakoœæ owoców z pierwszych zbiorów, wa¿¹ 
nawet 12 g, nierzadko przekraczaj¹c 4 cm d³ugoœci, 
oraz wczesnoœæ dojrzewania (fot.). A wiadomo, co 
pierwsze to w cenie. 

Do tej produkcji polecam równie¿ uniwersaln¹ 
odmianê powtarzaj¹c¹ ‘Polka’®. Jesienna pora owo-
cowania tej odmiany i jej walory smakowe gwaran-
tuj¹ dzisiaj i prawdopodobnie w przysz³oœci dobre do-
chody. Do tego nale¿y wspomnieæ o produkcji owo-
ców metod¹ sterowan¹ w tunelach – i nie tylko – na 
wczeœniejszy lub opóŸniony zbiór. Takie metody ju¿ od 
dawna z powodzeniem stosuje siê na ca³ym œwiecie i, 
co cieszy, zaczynaj¹ byæ równie¿ coraz bardziej popu-
larne w Polsce.

n

Kombajn do zbioru owoców malin
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