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Fragaria vesca



Fragaria chiloensis



Fragaria virginiana



Fragaria chiloensis     X      Fragaria virginiana 

Fragaria x ananassa







Termőhely kiválasztás

Ökológiai igény
Kozmopolita faj (trópusok kivételével mindenhol 

termeszthető)

Vízigényes:
min. 800 mm csapadék (öntözés)

Fényigényes

Hőmérséklet:
kiegyenlített

téli erős fagyok - tőpusztulás
tavaszi fagyok – virágkár
augusztus-szeptember hőstressz –

rossz rügydifferenciálódás



Talajigény

- 30-42 Arany-féle kötöttség - homokos-
vályog, vályog,
- pH vízben: 5-7 pH; 

- vízoldható sótartalom <0,1 %,
- CaCO3 tartalom 5-10%,
- humusztartalom 1,5-3,5 %,
- termőréteg vastagsága legalább 50-60 cm,
- talajvízszint mélysége a felszíntől  min. 80-
100 cm.

Burgonya, paradicsom, paprika, tojásgyümölcs 
és dohány után nem ajánlatos telepíteni!



Évelő gyomok vegyszeres gyomirtása!

Talajvizsgálat alapján tápanyagfeltöltés

- szervestrágya (50-100 t/ha) 

- műtrágya - klórérzékenység! (K2SO4-ot 

használjunk)

Talajelőkészítés:

- forgatás 30-40 cm mélyen

- szükség szerint altalajlazítás.

Területelőkészítés



A szamócanövény felépítése



Szaporítás

leveles palánta 

(zöld palánta)
frigó palánta



Leveles palánta:

- 3-5 lomblevelű,

- gyökértörzs-átmérő legalább 

7 mm 

- legalább 7 cm hosszú 

gyökérzet.



anyatelep           tálcás nevelés





tálcás palánta   „tray” palánta



Frigópalánta:

- téli nyugalmi időszak kezdetén szedik fel,

- palánták kötegelve, tárolásuk 0- -1 oC-on, 90-95 % 

páratartalmon.







A szamócanövény fejlődési szakaszai

1. Tavaszi levélfejlődés IV. - V. 

2. Virágzás IV. közepe – V. közepe

3. Gyümölcsfejlődés IV. vége – V. vége

4. Indaképződés és növekedés V. eleje – IX. vége

5. Gyümölcsérés V. vége – VI. vége

6. A gyökértörzsek elágazódása, 

új tőrózsák képzése

VII. közepe – IX. eleje

7. Virágrügyek kialakulása IX. – X. eleje

8. Nyári és őszi levelek 

képződése

VII. közepe – X. eleje



Szabadföldi termesztés
Hajtatás, takarás alatti 

termesztés



Szabadföldi többéves 

termesztés



Telepítés időpontja:

- július végétől szeptember közepéig,

- tavasszal április végéig.



Az ültetés helyes módja

Ültetés után beöntözés!



https://bonnieplants.com/growing/growing-strawberries/



Művelési rendszer: 

egysoros, vagy ikersoros

Telepítés: leveles zöld palánta, 

vagy frigó palánta



Szabadföldi művelési rendszerek

Egysoros



Ikersoros





Ikersoros, bakhátas, fóliatakarásos 





Tavasszal:

- hengerezés (felfagyás miatt), 

- elhalt levelek eltávolítása (fogasolással, kézzel), 

- sekély mechanikai talajművelés 4-6 alkalommal 

(virágzás és szüret időszakában szünetel).

Technológiai műveletek

Indaeltávolítás!



Szalma alátakarás: virágzás vége felé, mielőtt a 

tőkocsányok lehajlanak 10-15 cm vastagságban.



• Szüret után lombozat eltávolítása.

• Fontos: 2-3 cm-es levélnyél maradjon!!



Öntözés

- legvízigényesebb időszak: május közepétől június végéig 

(intenzív gyümölcsnövekedés és termésérés időszaka),

- 3-4 alkalommal, 25-30 mm-es vízadag, lehetőleg az 

éjszakai órákban,

- július közepétől - oldalelágazások képződése, 

rügydifferenciálódás időszaka.



Növényvédelem







Szabadföldi egyéves 

termesztés



Művelési rendszer: 

feketefóliával takart, ikersoros, bakhátas 





Ültetés:  VII. vége – VIII. eleje 

(zöld vagy frigó palánta)















Az indanövényeket el kell 

távolítani!







Tápoldatos öntözés



Virágzat (frigó palánta) és indák eltávolítása: 

folyamatosan.

Cél: növények megerősödése, oldalelágazódások és új 

tőrózsák fejlesztése, virágrügyek differenciálódása.

Talajművelés:  a művelőút vegyszeres gyomirtása, 

tavasszal szalmatakarása.

Öntözés!

Növényvédelem!





Szüret

• Szedés színeződés alapján 1 cm 

hosszú kocsánnyal – friss piacra.

• Rekeszbe, tálcába (fogyasztói 

göngyöleg)

• Feldolgozásra kocsány nélkül

• Érési időszak 3-4 hét, szüret 1-2 

naponta.

• Szedési teljesítmény: 4-7 kg/óra

• Előhűtés +1,+2 °C-ra. 0 és +2 °C 

között max. 5-7 napig tárolható.

• Gépi betakarítás (????) csak 

konzervipar számára.



Értékesítés



Szüret után

- az ültetvény felszámolása



Környezetvédelem!?



Fólia alatti termesztés



Kis légterű fóliaalagút alatt







Nagy légterű 

fóliasátorban a talajon



Nagy légterű 

fóliasátorban 

„asztalon” 

mesterséges 

termesztőközegben

automatizált 

tápoldatos

öntözéssel







… vagy a talajon



A szamóca is rovarmegporzású faj!!!



POSZMÉH (Bombus terrestris)



Megporzó rovarok hiányában ilyen lesz a 

gyümölcs



Növényvédelemhez spec. 

eszközök





Spanyolország
• 7800 ha ültetvény, 100% fólia alatt

• Kaliforniai fajták: Camarosa, Fortuna, 

Ventana – folytontermők (napszak 

közömbösek), szüreti időszak 5-6 hónap 

• Korai szüret (februártól!)

Huelva



Üvegházi termesztés















A szüret gépesítése





Szamócaszedő robot







VÉGE


