Tabela 2. Wybrane odmiany truskawek
Albion

powtarzająca

deserowa

Odmiana odporna na verticillium
umiarkowanie odporna na antraknozę.

Dukat

średniowczesna

deserowa,
przetwórstwo

Odmiana bardzo odporna na czerwoną i białą plamistość liści,
choroby systemu korzeniowego, wytrzymałe na jesienne
przymrozki oraz na przemarzanie zimą. Odmiana bardzo
plenna.

Elkat

średniowczesna

deserowa

Odmiana polecana dla osób rozpoczynających uprawę
towarową. Ze względu na mniejszą podatność na choroby i
wytrzymałość na przemarzanie uprawiana jest jako odmiana
alternatywna w stosunku do Elsanty.

Elsanta

średniowczesna

deserowa

Odmiana dość odporna na białą i czerwoną plamistość liści.
Wrażliwa na mączniaka prawdziwego. Wymaga intensywnej
ochrony przeciwko mączniakowi właściwemu i białej plamistości
liści.

Honeoye

bardzo
wczesna

deserowa,
przetwórstwo

Odmiana bardzo odporna na polskie warunki klimatyczne.
Odporna na gnicie owoców (m. in. na szarą pleśń) oraz dość
odporna na choroby liści. Wymaga intensywnej ochrony
przeciwko mączniakowi właściwemu i białej plamistości liści.

Kama

bardzo
wczesna

deserowa,
przetwórstwo

Rośliny odporne na choroby systemu korzeniowego.
Szczególnie polecana do przydomowych ogródków i na działki.

Kent

wczesna

deserowa

Odmiana wrażliwa na wertycyliozę.

Pandora

bardzo późna

deserowa

Odmiana wykazuje odporność genetyczną na choroby korzeni.
Odporna na mróz i na porażenie przez grzyby Verticillium. Dość
odporna na szarą pleśń.

Polka

średnio-późna

deserowa,
przetwórstwo

Bardzo plenna odmiana, mało podatna na choroby liści i
szczególnie odporna na mróz (uprawiana w klimacie o ostrych
zimach). Dużo mniej wrażliwa na szarą pleśń.

deserowa

Owoce duże odporne na szarą pleśń. Rośliny mało podatne
na choroby systemu korzeniowego, tworzą bardzo dużo
kwiatostanów, dzięki czemu przy zapewnieniu odpowiedniej
ilości wilgoci można uzyskać wysoki plon.

przetwórstwo

Rośliny bardzo odporne na choroby systemy korzeniowego,
na nicienie glebowe, mączniaka prawdziwego oraz wytrzymałe
na mróz i suszę. Chętnie atakowane przez roztocza
truskawkowego. Najbardziej wrażliwa z odmian na szarą pleśń.

Selva

powtarzająca

SengaSengana

średnio-późna

Sonata

średnio-późna

i

phytophorę

oraz

Odmiana wrażliwa na więdnięcie (Verticilliium), zgniliznę korony
truskawki i gnicie koron (Rhizoctonia). W porównaniu do Elsanty
jest mniej podatna na mączniaka

