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Summary 
INFLUENCE OF UNWOVEN AGROTEXTILE AND OTHER AGROBIOLOGICAL 
FACTORS ON GROWING OF STRAWBERRIES 

The aim of collective of researchers was improvement of growing of 
strawberries {Fragaria x ananassa} in Slovakia. The unwoven agrotextile and special 
fertilizer Titavin were used as intensification factors; fruit mass, content of nutrient 
substances and hygienic cleanliness of fruits were evaluated. Unwoven agrotextile 
and Titavin had positive influence on fruit mass {increasing by 14,5 – 55 % in 
comparison with control variant}, content of nutrient substances and hygienic 
cleanliness of fruits. Content of ascorbic acid {vitamin C} was increased by 21 %, 
sugars by 12,7 – 19,5 %. Content of organic acids was middly decreased and 
contents of heavy metals were under allowed limit. 
Keywords: strawberries, Fragaria, unwoven agrotextile, Titavin, fruit mass, nutrient 
substances, hygienic cleanliness 
 
Súhrn 
Snahou riešiteľského kolektívu je zlepšenie pestovateľskej tradície jahôd na Slovensku. Ako 
intenzifikačné faktory si zvolili, overenie vplyvu netkaných textílií a špecifického hnojiva 
Titavin na hmotnosť plodov, obsah nutričných dávok a hygienickú čistotu plodov jahôd.  
Prejavil sa kladný vplyv textílií a Tiatvinu na hmotnosť plodov v percentuálnom vyjadrení na 
m-2 nárastom oproti kontrole od 14,5 % po 55 %. Priaznivý vplyv tejto kombinácie sa prejavil 
aj na nutričné látky a hygienickú čistotu plodov. Pri vitamíne C sme zaznamenali nárast 
o 21%, pri cukroch nárast od 12,4 – 19,5 %, pri organických kyselinách je mierny pokles, pri 
ťažkých kovoch získané hodnoty vyhovujú predpisom. 
 
Klúčové slová: Jahody, netkané textílie, Titavin, hmotnosť plodov, nutričné látky, hygienická 
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Úvod 
Nepriaznivý pokles spotreby ovocia na Slovensku ( v roku 2000 len 59,4 kg na obyvateľa 
v štátoch EÚ viac ako 112 kg)  nás núti sústrediť pozornosť hlavne na domáce ovocné druhy. 



Medzi ne bezkonkurenčne patria aj jahody, ktorých tradícia pestovania na Slovensku je 
stabilná a zasahuje do 19. storočia, kedy sa ušľachtilé jahody pestovali výnimočne  
v panských záhradách. Na začiatku 20. storočia sa postupne začínajú jahody pestovať aj 
v roľníckych usadlostiach. Prvé hodnoverné štatistické údaje o pestovaní jahôd na Slovensku 
zaznamenávame od roku 1963, kedy sme pestovali jahody na 156 ha s priemernou úrodou 1,6 
t/ha. V súčasnosti je to okolo 1700 ha s priemernou úrodou od 3-6 t/ha (Matuškovič, 2002). 
S pestovateľskými plochami môžeme byť spokojný, ale s úrodou však nie. Preto sa pokúšame 
hľadať vhodné intenzifikačné faktory pre naše pestovateľské podmienky, medzi ktoré by malo 
vhodne zapadnúť aj využívanie netkaných textílií, ktoré vyrába ( PEGAS a.s., Znojmo, 1996). 
Využitie týchto materiálov má široký záber, hlavne pri pestovaní zeleniny (listovej, plodovej, 
hlúbovín), ale aj zemiakov a jahôd ( Jaša, 1994). Hodnotením vplyvu Titavinu ako 
špecifického hnojiva na nutričné látky a hygienickú čistotu plodov jahôd sa zaoberal 
Matuškovič (1996 a 1999). 
 
Materiál a metóda 
Hodnotenie  vplyvu netkanej textílie a iných agrobiologických faktorov na pestovanie jahôd 
bolo realizované na Katedre ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, FZaKI Nitra v roku 
2001 a 2002. Hodnotila sa Holandská odroda ELSANTA, vysadená v dvojriadkoch, spon 
150x80x50xcm, po 20 rastlín v každom zo 4 opakovaní. Sledované varianty: 

A. Bez čiernej textílie a bez Titavinu 
B. Bez čiernej textílie, 2 x Titavin a v zime porast prekrytý bielou textíliou 
C. S čiernou textíliou a bez Titavinu 
D. S čiernou textíliou, 2 x Titavin a v zime porast prekrytý bielou textíliou 

 
Čierna textília pod názvom Pegas – agro 50 UV má vlastnosť mulčovaciu a jej hmotnosť je 50 
g/m-2. Použitá biela textília Pegas – agro 17 UV má hmotnosť len  17 g/m-2. Titavin je 
špecifické listové hnojivo. Zavlažovalo sa zadažďovaním a rovnako všetky varianty. 
Z hodnotiacich znakov to boli predovšetkým: 

• Hmotnosť plodov podľa variantov 
• Obsah nutričných látok v plodoch 
• Hygienická čistota plodov 

 
Výsledky a diskusia 
Už v prvom roku hodnotenia (2001) vidieť priaznivý vplyv testovaných textílií na hmotnosť 
plodov, čo následný rok (2002) vysokopreukazne potvrdil, vo variantoch B, C a D. 
 

Hmotnosť plodov v kg.m-2 
Roky 

 
Varianty 

2001 2002 

_ 
x 

 
% k var. A 

A 0,16 2,05 1,10 100,0 
B 0,18 2,34 1,26 114,5 
C 0,18 2,69 1,43 130,4 
D 0,20 3,21 1,70 155,0 

 
Z tabuľky a grafu vidieť aj priaznivý vplyv špecifického hnojiva Titavin, hlavne vo variante D 
a čiastočne aj vo variante B. Percentuálny nárast hmotnosti plodov na m-2 predstavuje vyššie 
hodnoty oproti kontrole od 14,5% po 55%. Kladný vplyv textílií na možnosti zvyšovania úrod 
vo všeobecnosti a teda aj pri jahodách prezentuje Jaša ( 1994). Dosiahnuté výsledky z tohto 
pokusu potvrdzujú to o čom pojednáva Matuškovič (2002), t.j. hľadanie ďalších 
intenzifikačných faktorov pre zveľadenie jahodárskeho programu. 
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Hodnotenie vplyvu textílií a Titavínu na obsah nutričných látok v plodoch jahôd je urobené 
len za prvý rok hodnotenia (2001) 
 
 

Vitamín C (mg. 100g-1) 
Odber vzoriek 

 
Varianty 

I. II. 

_ 
x 

 
% k var. A 

A 27,7 24,1 25,9 100,0 
B 37,4 25,3 31,3 121,0 
C 27,7 22,3 25,0 96,5 
D 32,3 20,2 26,2 101,1 

                                         Celkové cukry (%) 
A 5,3 6,5 5,9 100,0 
B 6,1 5,5 5,8 98,3 
C 6,8 6,5 6,6 112,7 
D 5,3 8,8 7,0 119,5 

                           Organické kyseliny ( citrónová v %) 
A 0,93 0,83 0,88 100,0 
B 0,90 0,88 0,89 101,1 
C 0,88 0,85 0,86 98,3 
D 0,85 0,82 0,83 94,9 

 
Obsah Vitamínu C v plodoch bol pri prvom zbere vyšší ako pri druhom. Zdá sa, že vplyv 
bielej textílie, ktorú sme použili od jesene po prvý kvet na jar, má vysoký vplyv na kumuláciu 
vitamínu C (variant B). Percentuálne to robí najvýšenie oproti kontrole 21%. Pokiaľ ide 
o cukry, tiež je evidentný vplyv čiernej textílie nárastom o 12,7 % a spolu s bielou textíliou 
a Titavinom až o 19,5 %. Vplyv textílií a Titavinu na obsah organických kyselín nie je tak 
viditeľný ale rozdiel tu predsa je, pričom prevláda tendencia zníženia ich obsahu pri 
variantoch C a D. Priaznivý vplyv špecifického hnojiva Titavin sa aj v kombinácii 
s netkanými textíliami prejavil, tak ako aj v kombinácii s rôznymi úrovňami závlahy čo už 
otestoval Matuškovič (1996 a 1999).  
 
Hygienická čistota plodov jahôd je veľmi chúlostivý problém a jednoročné poznania 
kombinácie s textíliami a Titavinom nie sú dostatočné. Z pohľadu odporúčaných limitov MZ 
SR pre kojeneckú výživu vyhovujú zistené hodnoty na obsah ťažkých kovov. Obsah nitrátov 
je mierne vyšší, čo vidieť z následnej tabuľky. 
 
 Obsah nitrátov (mg.kg-1) Obsah Cd (mg.kg-1)  
Kontrolný variant 
 

24,5 0,035 

Variant, 2x aplikovaný  
Tatvin 

25,3 0,017 

 
 Obsah Pb (mg.kg-1) Obsah Hg (mg.kg-1)  
Kontrolný variant 
 

0,600 0,005 

Variant, 2x aplikovaný  
Tatvin 

0,400 0,003 
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