
Cele i kierunki hodowli nasiennej roślin ogrodniczych 

 

Polska jest dużym producentem i eksporterem warzyw świeżych (marchew, kapusta, 

cebula) i przetworzonych (warzywa mrożone). Ponadto w kraju istnieje tradycja 

posiadania ogródków i działek przydomowych na których uprawia się warzywa. 

Wyrazem tego jest duże zapotrzebowanie na nasiona odmian warzyw krajowych i 

zagranicznych.  

W ostatnich latach 

największy wpływ na 

wzrost produkcyjności w 

sektorze rolnym  odgrywał 

postęp biologiczny, jest to 

wytwarzanie nowych 

dobrze plonujących 

odmian oraz utrzymanie i 

uszlachetnianie już 

istniejących. Zajmuje się 

tym przemysł hodowlano-

nasienny poprzez hodowlą 

twórczą i zachowawczą.  

Głównym celem twórczej hodowli jest tworzeniem nowych, lepszych odmian. W tym 

celu stosuje się przeróżne metody, zależne od sposobu, w jaki roślina się rozmnaża, 

np. samopylność, obcopylność, rozmnażanie generatywne lub wegetatywne a także 

od sposobu, w jaki roślina dziedziczy cechy, będące źródłem zainteresowania 

hodowcy, np. dziedziczenie proste, złożone, heterozja.  

Najprostszą a zarazem najstarszą ze stosowanych metod hodowli twórczej jest 

selekcja, w której wyróżniamy selekcję masową: selekcja negatywna - polega na 

usuwaniu z populacji roślin o cechach niekorzystnych, selekcja pozytywna –polega 

na wyborze roślin o dodatnich cechach oraz selekcja indywidualna – z każdej 

wybranej rośliny (tzw. pojedynek) zbiera się nasiona i wysiewa oddzielnie. Selekcja 

stosowana samodzielnie ma ograniczone znaczenie, stosowana jest we wszystkich 

pozostałych metodach. Z lepszych metod, dających doskonałe rezultaty jest 



krzyżowanie, które polega na połączenie w potomstwie korzystnych cech form 

rodzicielskich. Otrzymujemy mieszańce, które podaje się selekcji i jeśli to konieczne 

w celu polepszenia jakiejś cechy poddaje się kolejnym krzyżowaniom. Kolejną 

metoda jest hodowla heterozyjna, która opiera się również na krzyżowaniu. Krzyżuje 

się odpowiednio dobrany materiał w wyniku czego pierwsze pokolenie (F1) wykazuje 

wyjątkową bujność i plenność (wybujałość mieszańcowa), niestety cechy te nie 

utrzymują się w następnych pokoleniach. Obecnie w uprawie są odmiany 

mieszańcowe – kukurydzy, buraka cukrowego i pastewnego, tytoniu i wielu warzyw. 

Inne możliwości dla hodowli roślin to hodowla poliploidalna oraz mutacyjna, gdzie 

wykorzystuje się wiedzę z inżynierii genetycznej.  

Hodowla zachowawcza ma za zadanie utrzymywanie stałości cech dziedzicznych, 

zachowanie genotypów istniejących odmian, wytwarza odpowiednią ilość nasion o 

wysokiej jakości – superelity i elity hodowlanej.  W tej hodowli największe znaczenie 

ma metoda selekcji indywidualnej.  

Za najważniejsze gatunki warzyw w polskiej hodowli uznać należy: cebulę, ogórek, 

marchew jadalną, burak ćwikłowy, pietruszkę korzeniową, sałatę , pomidor, paprykę 

słodką, rzodkiewkę, groch siewny, fasolę zwykła i bób.  

W Polsce przemysł hodowlano nasienny jest tworzony głównie przez podmioty 

hodowlane, hodowlano-nasienne oraz nasienne. Zmiany ustroju politycznego i 

gospodarczego na początku lat 90 XIX w. spowodowały załamanie na rynku 

nasiennym w Polsce, spowodowało to że wiele firm zlikwidowano a część 

sprywatyzowano. Nadal niektóre są własnością państwa. Na rynku profesjonalnym 

utracone zostało blisko 80% transakcji nasiennych. Firma Bejo Zaden praktycznie 

opanowała rynek nasion kapust. Inne zagraniczne firmy De Reuiter, Novartis, 

Nunhems, Seminis i western Seeds przejęły rynek nasion warzyw szklarniowych, 

firma Syngenta powoli przejmuje rynek pomidora gruntowego. Obecnie polskie firmy 

nasienne starają się odzyskać utraconą pozycję na rynku nasion warzyw dla 

profesjonalistów. Obecnie działalność hodowlaną w zakresie roślin uprawnych o 

szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej prowadzą w Polsce spółki Agencji 

Nieruchomości Rolnych:  

1. "DANKO" Hodowla Roślin Sp. z o.o.,  

2. Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.,  

3. Małopolska Hodowla Roślin HBP Sp. z o.o.,  



4. Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.,  

5. Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.,  

6. Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze "POLAN" Sp. z o.o.,  

7. „SPÓJNIA” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o.,  

8. „PlantiCo” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. 

 

Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Spółka z o.o. 

Powstała w 1994 z połączenia dwóch 

krakowskich firm: Krakowskiej Hodowli 

Roślin Ogrodniczych (KHNO) i 

Przedsiębiorstwa Nasiennictwa 

Ogrodniczego i Szkółkarstwa (PNOS). 

W swoim asortymencie 

posiadają dużą ilość własnych odmian, 

w tym 112 odmian warzyw w 16 

gatunkach i 140 odmian kwiatów w 14 gatunkach. Uzyskali to dzięki współpracy z 

ponad 400 producentami nasion i Instytutami badawczymi oraz własnym zapleczem 

reprodukcyjnym w postaci gruntów i zakładów hodowli.  

Jakość jest jednym z wyznaczników działalności firmy. W produkcji nasion 

wykorzystuje tradycyjne metody produkcji, które uzupełniane są przez zastosowanie 

najnowszych technologii. Firma kładzie duży nacisk na hodowlę jakościową i 

odpornościową.  

Od lat firma POLAN  również z dużym powodzeniem szereg celów: 

• twórcza i zachowawcza hodowla roślin ogrodniczych 

• produkcja materiału wyjściowego i linii do mieszańców 

• produkcja materiału siewnego i nasadzeniowego 

• skup nasion, przerób technologiczny 

• ocena laboratoryjna i konfekcjonowanie nasion 

• sprzedaż materiału siewnego w kraju i na eksport 

Jest jedną z nielicznych firm na polskim rynku, która w 75% posiada w sprzedaży 

nasiona z własnej hodowli. 



„SPÓJNIA” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o. 

z siedzibą w Nochowie (woj. Wielkopolskie) to firma hodowlano-nasienna z niemal 

100-letnią tradycją. Wykorzystuje doświadczenia, które sięgają 1917 roku oraz 

współczesne najnowocześniejsze technologie i techniki hodowli roślin, dąży do 

uzyskania produktów najwyższej jakości. Jest to jednozakładowe przedsiębiorstwo, 

które w swojej strukturze podzielony jest na pracownie roślin: strączkowych (groch, 

fasola szparagowa i wielokwiatowa, bób, soczewica, lędźwian), dyniowatych (ogórek 

gruntowy, ogórek pod osłony, oraz roślin pozostałych: koper, sałata), korzeniowych 

(burak ćwikłowy, marchew, pietruszka), cebulowych i krzyżowych (cebula, 

szczypiorek, rzodkiewka). Podstawową działalnością firmy jest hodowla twórcza i 

zachowawcza roślin warzywnych, ich produkcja nasienna oraz obrót wytworzonym 

materiałem siewnym zarówno we własnej Spółce jak i poprzez sieć dystrybutorów. 

Spółka na realizacje celów posiada do dyspozycji  706 ha, gdzie 680 ha to użytki 

rolne, 2340 m powierzchni szklarni, 5400 m tuneli foliowych - będących w obszarze 

działania Spółki, oraz 200 ha gruntów ornych przeznaczonych tylko na produkcję 

nasienna warzyw. 

„PlantiCo” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. 

To firma hodowlano – nasienna 

w województwie mazowieckim. 

W 2008r powstała z połączenia 

dwóch firm PlantiCo Zielonki i 

PlantiCo Gołębiew. Główne 

zadania firmy to hodowla 

twórcza i zachowawcza, 

produkcja nasienna prowadzona  

na gruntach własnych, jak i u 

najlepszych producentów w kraju. Oferta nasienna obejmuje obecnie ponad 800 

pozycji, z czego w Rejestrze Odmian znajduje się 169 odmian własnych warzyw 

szczególnie: cebula (16), groch łuskowy (10), fasola zwykła, szparagowa, zielono- i 

żółtostrąkowa i na suche nasiona (16), marchew (14), pomidor gruntowy (18), 

papryka do uprawy w polu i w tunelach foliowych (11)  i ponad 100 odmian kwiatów: 

astra chińskiego (20), aksamitki (5), lewkonii letniej (20), lwiej paszczy (8), pelargonii 

(19). 



Twórczą hodowlą zajmują się również placówki naukowe takie jak: Instytut 

Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytut włókien naturalnych w Poznaniu, Instytut 

Roślin Zielarskich i Przetworów w Poznaniu oraz IUNG Puławy.  

Ważną częścią przemysłu nasiennego są gospodarstwa nasienne, które zajmują się 

reprodukcją materiału siewnego, która jest jedną z wielu aktywności gospodarstwa. 

Przykładowe gospodarstwa to : W.Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano Nasienne, 

Top-Plant Gospodarstwo Ogrodnicze,  Grzesiak, i In.  

Wpływ na funkcjonowanie rynku nasiennego w Polsce mają również inne 

instytucje państwowe tj.: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, której 

głównymi zadaniami jest przygotowanie i wdrażanie wytycznych oceny i kontroli 

materiału siewnego, nadzór nad 

systemem ewidencji przedsiębiorców 

dokonujących obrót materiałem 

siewnym i In.. Kolejnym ważnym 

ośrodkiem związanym z przemysłem 

hodowlano nasiennym jest Centralny 

Ośrodek Badania Odmian Roślin 

Uprawnych. Do podstawowych zadani 

COBORU należy prowadzenie 

krajowego rejestru odmian, tworzenie 

metodyk badania i oceny odrębności i 

trwałości (OWT), tworzenie metodyk 

badania i oceny wartości gospodarczej. 

Wśród innych ważnych podmiotów 

zajmujących się przemysłem 

nasiennym, wyróżnić można IHAIR, 

Polską Izbę Nasienną oraz Agencję 

Nasienną. Wymienione podmioty pełnią 

funkcje badawczo-rozwojowe, 

upowszechniające oraz kontrolne.  
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