
Rodzaj i typ 
sadzonki 

Przeznaczenie do 
wykorzystania w uprawie 

Orientacyjny termin 
sadzenia 

Orientacyjny czas od 
momentu posadzenia 

do pierwszego 
owocowania na 
poziomie 75 % 

potencjału 
plonotwórczego 

wybranej odmiany 

Przykładowe zalety Przykładowe wady 

Świeża, zielona, 
kopana 

uprawa klasyczna, 
prowadzona w systemie 
jedno- lub dwurzędowe 
„na płasko” w tradycyjny 
sposób. 

wrzesień, październik Ok. 21 miesięcy Sadzonki są tanie i 
powszechnie 
dostępne. 

Zbyt długi okres oczekiwania 
od momentu posadzenia do 
owocowania. 

Frigo A i A+ uprawa klasyczna „ na 
płask” , na 
podwyższonych 
zagonach, na zagonach 
w podłożach 
ogrodniczych lub w 
systemach 
hydroponicznych  

Kwiecień, maj, nie 
później niż do poły 
czerwca lub w 
uprawie sterowanej 
frigo A + w lipcu na 
zbiór jesienno-
wiosenny  

Ok. 60-80 dni, jeśli 
zostawimy pierwsze 
pojawiające się 
kwiaty.  

Powszechnie dostępne 
szeroki wybór odmian 
i klas sadzonek, 
obecnie podstawowy 
rodzaj materiału ; ceny 
są umiarkowane i 
akceptowane przez 
plantatorów   

W czasie przygotowania do 
sadzenia i sadzenia roślin 
należy zwracać uwagę na 
długość systemu 
korzeniowego. Odcięty system 
korzeniowy jest podatny na 
infekcje. Konieczna jest 
wzmożona uwaga w pierwszych 
tygodniach po posadzeniu.  

Frigo A- i B uprawa klasyczna „ na 
płasko” na 
podwyższonych 
zagonach 

czerwiec, lipiec, nie 
później niż do połowy 
lipca  

ok. 10-12 miesięcy, w 
roku sadzenia 
konieczne jest 
usuwanie pierwszych 
kwiatów  

Atrakcyjne ceny 
sadzonki, powszechna 
ich dostępność. 
Niezwykle przydatne 
do zakładania plantacji 
owocującej w kolejnym 
roku.  

Wady są podobne jak sadzonek 
frigo A i A+, niekiedy sadzonki 
frigo A- i B są zbyt późno 
sadzone i tym przypadku 
bardzo słabo sobie radzą w 
zimie, dlatego nie można 
opóźnić terminu sadzenia tego 
typu materiału. W roku 
sadzenia należy usuwać 
wszystkie pojawiające się 
kwiaty.  

Wielokoronowe 
(WB) 

uprawa na 
podwyższonych 
zagonach okrytych folią, 
uprawa w podłożach 
ogrodniczych  

kwiecień, maj lub w 
uprawie sterowanej 
na zbiór letnio-
jesienny dla odmian 
dnia krótkiego  

ok. 60 dni od 
posadzenia  

Wyższy potencjał 
plonotwórczy niż 
sadzonek frigo, 
możliwość zbierania 
pierwszych owoców po 
ok. 60 dniach. Bardzo 
silnie rozwinięte 
rośliny.  

Ich dostępność nie jest tak 
szeroka jak sadzonek frigo, 
czasami są produkowane na 
specjalne zamówienia, cena 
wyższa niż sadzonek frigo.  

Doniczkowa 
czterotygodniowa 
plug plants 

uprawa klasyczna jedno- 
lub dwurzędowa, na 
podwyższonych 
zagonach w glebie lub 
glebowa uprawa w 
tunelu  

od połowy lipca do 
połowy sierpnia  

ok. 11 miesięcy  Materiał z bryłą 
korzeniową i kilkoma 
liśćmi, nie ma 
problemu z przyjęciem 
się sadzonek. Można 
sadzić w sierpniu i 
otrzymywać 
przyzwoity plon w 
następnym roku. 

Należy zwrócić uwagę, aby nie 
przesuszyć bryły korzeniowej 
oraz nie uszkodzić systemu 
korzeniowego i liści podczas 
sadzenia.  

Mini tray plants  uprawa pod osłonami w 
glebie lub podłożach 
ogrodniczych, na 
podwyższonych 
zagonach  

od końca lipca do 
połowy sierpnia lub 
do nasadzeń 
wiosennych  

zbiór pierwszych 
owoców już po 60 
dniach, w zależności 
od wybranej odmiany  

Większa bryłą 
korzeniowa niż w 
sadzonkach plug 
plants.  

Wyższa cena sadzonki, 
dostępność ograniczona – 
sadzonki często produkowane 
są tylko na zamówienie  

Tray plants  Uprawa pod osłonami w 
podłożach ogrodniczych 
albo systemach 
aeroponicznych lub 
hydroponicznych; 
szczególnie 
rekomendowane do 
uprawy w ogrzewanych 
tunelach lub szklarniach, 
z możliwością sterowania 
terminem zbioru owoców  

Sadzenie jest możliwe 
przez cały rok, pod 
osłonami 
ogrzewanymi można 
sadzić już od 
przełomu stycznia i 
lutego  

ok. 60 dni od 
posadzenia, w 
zależności od 
wybranej odmiany  

Bardzo szybko 
wchodzą w okres 
owocowania, 
przeznaczone do 
najbardziej 
zaawansowanych 
systemów 
uprawowych.  

Najwyższa cena jednostkowa, 
potrzebne są specjalne systemy 
uprawowe oraz specjalistyczna 
wiedza. Ze względu na cenę i 
wymagania nie są polecane do 
klasycznej uprawy w gruncie.  
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