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Przedstawienie w krótkim opracowaniu dorobku polskiej hodowli roślin jest 
trudne. W jego tworzeniu brało bowiem udział bardzo wiele osób oraz liczne za
kłady hodowlane. Jakkolwiek niektóre zabiegi hodowlane znano i stosowano od 
niepamiętnych czasów, to jednak hodowla roślin pojawiła się w Europie w XVII 
wieku, kiedy to Vilmorin w 1774 r. ( rozwijając firmę swojego teścia założoną w 
1745 r.), Tczier w 1785 r. i Clause w 1796 r. we Francji utworzyli pierwsze przed
siębiorstwa hodowlane. Systematyczne prace nad hodowlą zbóż, głównie pszenicy, 
zapoczątkowali Mette w 1784 r. w Niemczech, Vilmorin w 1858 r. we Francji, 
Shireff w 1819 r. i Hallet w 1857 r. w Wielkiej Brytanii. W tym ostatnim kraju 
prawo nasienne ustanowiono już w 1920 r. 

'foorctyczne podstawy hodowli roślin próbowali sformułować w Polsce w 
pierwszej połowic XIX wieku, a więc niemal w tym samym czasie jak w Europie 
Zachodniej, Michał Oczapowski i Jan Nepomucen Kurowski. Stali się oni prekur
sorami polskiej hodowli roślin, doceniając znaczenie uszlachetnionych, czystych 
odmian i wysokiej wartości nasion siewnych. Doniosłą rolę w propagowaniu ho
dowli roślin odegrał Antoni Sempołowski, zakładając wspólnie ze Szczepanem 
Kudełką w 1876 r. pierwszą na obecnych ziemiach polskich Stację Kontroli Na
sion w Żabikowie pod Poznaniem, a następnie drugą w Warszawie i podjął ho
dowlę zbóż i łubinu w Sobieszynie pod Warszawą (DUCZMAL 1997]. 

Nowoczesna hodowla roślin pojawiła się w Europie w połowie XIX wieku, 
wskutek znacznego przyrostu ludności i związanej z tym konieczności zwiększenia 
produkcji rolnej . Rozwój hodowli roślin we . Francji, Anglii, Holandii, Danii, 
Szwecji i Niemczech stały się impulsem dla jej rozwoju w Polsce. Zaczyna się 
szybko rozwijać, przede wszystkim na ziemiach południowej i wschodniej Polski, 
mimo nader ciężkich warunków bytu politycznego w tych czasach; w zaborze 
pruskim nic dopuszczono do powstania polskiej hodowli. 

Rok 1860 jest uważany za początek świadomej, systematycznej hodowli roś
lin w Polsce, kiedy to Władysław Pepłowski i Teofil Cichocki rozpoczęli prace 
nad wytworzeniem pszenicy Sarnowskiej i Płockiej. Szczególny wpływ na później
szą hodowlę, szczególnie buraka cukrowego wywarł Władysław Mayzel. Z założo
nej przez niego hodowli w Brzozówce koło Stopnicy (1873 r.) pochodziły nasiona 
buraka cukrowego stosowane szeroko nie tylko w kraju; były to też pierwsze 
polskie nasiona eksportowane do krajów Europy Zachodniej, a które dawały we 
Francji rekordowe plony, około 80 t·ha-1• Z jego szkoły wyszedł też wybitny ho-
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dowca i najwybitniejszy teoretyk polskiej hodowli roślin Edmund Załęski. On 
również doradzał Aleksandrowi Janaszowi podjęcie hodowli buraka cukrowego. 
Znaczącą rolę odegrała hodowla ziemniaka Henryka Dołkowskiego (1878 r.) w 
Nowej Wsi pod Kętami. Jego odmiany były znane nie tylko w Polsce, ale również 
często uprawiane w Niemczech [BRZOZOWSKI (red.) 1969). 

W 1880 r. Aleksander Janasz rozpoczął hodowlę zbóż, a po kilku latach 
również buraka cukrowego w Dańkowie. Wyhodował kilka odmian pszenic.,-y, 
spośród których 'Dańkowska Graniatka' była czołową odmianą polską w okresie 
międzywojennym, a na Białorusi utrzymała się do wczesnych lat pięćdziesiątych; 
zarówno 'Graniatka', jak i żyto 'Dańkowskic Selekcyjne' były eksportowane do 
krajów bałtyckich. Największe sukcesy osiągnął on jednak w hodowli buraka cu
krowego. Odmiana 'AJl' zajmowała pierwsze miejsce w konkursach warszawskich 
w latach 1892-1897 i uważana jest do dziś za najbardziej cukrową odmianę na 
świecie, bo zawierała 22% cukru. Trzeba pamiętać, że pierwsze przerabiane bura
ki w początkach XIX wieku zawierały zaledwie 5% cukru. Rozwój produkcji na
sion buraka cukrowego w firmie Janaszów dobrze okazują następujące liczby: w 
1890 r. - 30 t, w 1893 r. - 100 t, w 1910 - 1500 t, w 1925 r. - 2000 t i w 1939 r. -

3000 t. Dużą ich część eksportowano do Francji, Włoch, Hiszpanii, Węgier, Ru
munii, Jugosławii, USA, Iranu i Mandżurii. 

Sześć lat później, w 1886 r. Konstanty Buszczyński i Michał ł,ążyński zakła
dają w Niemierczu na Podolu, przeniesioną później do Górki Narodowej pod 
Krakowem, jedną z czołowych hodowli roślin w Polsce. Była znana przede wszyst
kim z buraka cukrowego odznaczającego się nie tylko wysoką zawartością cukru, 
ale również odpornością na chwościka . Jego eksport, rozpoczęty jeszcze w końcu 
XIX wieku, obejmował wiele krajów w Europie, Ameryce i Azji: Węgry, Włochy, 
Serbia, Bułgaria, Austria, Czechy i Morawy, Hiszpania, Mandżuria, Japonia, 
Chiny oraz Stany Zjednoczone i Kanada. Jeszcze do dzisiaj istnieje w W. Brytanii 
hodowla roślin 'Lion Seeds', utworzona na bazie firmy K. Buszczyński i Synowic. 
W 1889 Antoni Dobrzański rozpoczął hodowlę buraka pastewnego. 

W początkach XX wieku zaczyna też tworzyć się polska hodowla warzyw. 
Około 1910 roku pojawia się na rynku cebula 'Wolska', wyhodowana przez Józe
fa Zajkowskiego, najbardziej znana i popularna odmiana cebuli nic tylko w Pol
sce, ale również za granicą [KOROHODA 1981). 

Początek nowoczesnemu nasiennictwu dało wprowadzenie w 1897 r. kwali
fikacji polowej materiałów siewnych, dopiero jednak w 1927 r. wprowadzono 
obowiązkowe laboratoryjne badanie wartości siewnej, a w 1938 r. ustanowiono 
normy nasienne. Uwieńczeniem tej działalności był rok 1939, kiedy to uzyskano 
pokrycie potrzeb krajowego rynku nasiennego materiałem siewnym, zakwalifiko
wanym według tych zasad. 

Organizację hodowli roślin zainicjowały Sekcje Nasienne Centralnego To
warzystwa Rolniczego i Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego oraz Wydziały 
Nasienne Izb Rolniczych. W 1919 r. połączono je w Sekcję Centralną ds. Nasien
nictwa i włączono do Związku Izb i Organizacji Rolniczych RP Sekcja ta stała 
się organem kierującym całokształtem zagadnień hodowlano-nasiennych w kraju. 
Dzięki jej staraniom w 1931 r. powstaje rejestr odmian roślin rolniczych, a w 
1936 r. warzywnych. W latach 1860-1939 wpisano do nich już 452 odmiany orygi
nalne (317 odmian roślin rolniczych, 37 ogrodniczych i 36 ziemniaka). Liczba 
doświadczeń odmianowych sięgała w tym czasie 2000 rocznic. 
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W 1919 r. równocześnie z Sekcją Centralną ds. Nasiennictwa, z inicjatywy 
Edwarda Kosteckiego tworzy się Związek Polskich Hodowców i Kupców Nasien
nych, skupiający ponad 120 krajowych przedsiębiorstw hodowlanych i nasiennych, 
który stał się najaktywniejszym członkiem Sekcji Centralnej. Związek ten zaini
cjował powstanie w 1925 r. Międzynarodowego Stowarzyszenia Hodowców Roślin 
Rolniczych w Paryżu, prekursora dzisiejszego Międzynarodowego Związku Ho
dowców Roślin dla Produkcji Nowych Odmian Roślin (ASSINSEL). Nieco póź
niej, bo w 1922 r. z inicjatywy Marcelego Rożańskiego powstaje Polski Związek 
Wytwórców Nasion Ogrodowych. Trzeba też wspomnieć, że Warszawska Stacja 
Oceny Nasion była jednym z członków-założycieli Międzynarodowego Związku 
Oceny Nasion (ISTA), utworzonego w 1921 r. PieIWsze prawo nasienne ustano
wiono w Polsce jednak dopiero w 1956 r. [DUCZMAL, TUCHOLSKA 1992]. 

W doświadczeniach z tamtych czasów wykazano, że powstałe wówczas od
miany pszenicy dawały przeciętnie 3 dt zwyżki z 1 ha, żyta 2 dt, owsa i j~czmienia 
3-4 dt, a ziemniaka 50--ó0 dt. Jeszcze lepiej plonowały dobre odmiany buraka 
cukrowego dając zwyżkę plonów do 75 dt·ha-1, a nawet więcej. W wielu gospo
darstwach zastosowanie lepszej odmiany skutkowało zwiększeniem plonów ziarna 
nawet o 50% [BRZOZOWSKI (red.) 1969]. 

Podane wyżej fakty, mówiące o rozwoju hodowli roślin oraz uzyskiwana w 
praktyce poprawa plonowania, wskazują, że polska hodowla roślin potrafiła, 

nawet w tak trudnych warunkach, jakie panowały na ziemiach polskich w czasie 
zaborów i bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości, dotrzymać kroku europejs
kiej hodowli, a nawet niekiedy ją wyprzedzać, jak to miało miejsce np. w hodowli 
buraka. 

Druga wojna światowa zniweczyła wcześniejszy dorobek, a następnie zmia
na ustroju politycznego i nacjonalizacja gospodarki zachwiały jej dalszym istnie
niem. Znaczna uwaga jaką przykładała nowa władza do tego sektora gospodarki, 
jak też nakłady finansowe przeznaczone na jego działalność oraz ogromne zaan
gażowanie wszystkich w nim pracujących pozwoliły na jego odbudowę i dalszy 
rozwój . 

Były okresy po wojnie, kiedy na rynku brakowało polskich odmian w szere
gu gatunkach lub miały marginalne znaczenie, a ich nasiennictwo przez wiele lat 
było oparte o odmiany zagraniczne. Stopniowo jednak liczba roślin objętych pra
cami hodowlanymi poważnie się zwiększała; poza zbożami i burakiem podjęto 
m.iu. hodowlę roślin strączkowych, traw i motylkowatych drobnonasiennych, 
wiciu warzyw, a także roślin sadowniczych. Systematycznie przybywało coraz wię
cej i to lepszych odmian. W 1989 r. było wpisanych do rejestru 1290 odmian, w 
tym 1059 polskich; wśród nich było 485 odmian roślin rolniczych, w tym 405 pol
skich i 375 warzywnych, w tym 224 polskie. Jeśli próbować porównywać plonowa
nie odmian pochodzenia krajowego i zagranicznego można zauważyć, że polska 
hodowla dorównuje obecnie hodowli europejskiej. Plony polskich i zagranicznych 
odmian zbóż w latach 1999-2001 nie różniły się więcej niż o 5% u odmian popu
lacyjnych i o 7% u żyta mieszańcowego. Krajowe odmiany pszenicy ozimej 
odznaczały się na ogół większą mrozoodpornością od zagranicznych, a wartość 
technologiczna krajowych i zagranicznych odmian jęczmienia jarego browarnego 
była podobna. Trzeba jednak zauważyć, że polskich odmian, poza pszenżytem i 
żytem na rynkach zagranicznych nie ma. 

W hodowli pszenicy ozimej przełomem określono wprowadzenie na rynek 
w 1970 r. odmiany 'Grana'. Reprezentowała ona wówczas w Polsce typ odmian 
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intensywnych, o skróconej, odpornej na wyleganie słomie i dużej plenności. Na 
przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych zdominowała produkcję psze
nicy ozimej, a jej globalny udział w produkcji szacowano na 15 mln ha i blisko 40 
mln ton. Jej plony wynosiły w doświadczeniach od 37,7 do 58,1 dt·ha-1 i były wyż
sze od plonów wzorca o ponad 5-10%. Stała się też formą rodzicielską wielu od
mian, m.in. 'Begry' i 'Jawy', uprawianych do dzisiaj [KRZYMUSKI i in. 1989]. 

Największym jednak osiągnięciem polskiej hodowli roślin w całym pięćdzie
sięcioleciu było wytworzenie pierwszych odmian pszenżyta. Hodowlę tego nowego 
gatunku rozpoczęto w Poznańskiej Hodowli Roślin w 1966 r. Pierwszą odmianą 
pszenżyta ozimego była odmiana 'Lasko', wprowadzona na rynki zagraniczne w 
1982 r. i do niedawna najszerzej uprawianą odmianą pszenżyta na świecie. W 
ślad za nią pojawiło się wiele dalszych odmian. Dzisiaj na krajowym rynku na
siennym znajduje się 27 odmian pszenżyta ozimego, pochodzących głównie z 
firmy Danko Hodowla Roślin sp. z o.o. w Choryni i Zakładu Doświadczalnego 
IHAR w Małyszynie, bardzo plennych i osiągających plony na poziomie 69-84 
dt ·ha-1; są jednak niezbyt odporne na wyleganie, skłonne do porastania i średnio 
zimotrwałe [WOLSKI i in. 1989]. Do uprawy wprowadzono tc:i. 5 odmian pszenżyta 
jarego. Powierzchnia uprawy tej rośliny stopniowo wzrastała, osiągając 600-700 
tys. ha i wypierając uprawę żyta z bardzo dobrych i dobrych gleb żytnich. Szereg 
z tych odmian od wielu lat uprawia się w wielu krajach Europy oraz w USA i 
Nowej Zelandii. Sprzedawanym tam ziarnem można obsiać rocznie 600-700 tys. 
ha, a uzyskiwane za nie opłaty licencyjne sięgają 3-4 mln zł. Wspomniany postęp 
w hodowli pszenicy, a przede wszystkim pszenżyta jest niemal wyłączną zasługą 
Tadeusza Wolskiego i jego zespołu. 

Średnie roczne przyrosty plonów wszystkich zbóż w kraju wynoszą jednak 
tylko około 30 kg·ha-1 [PODLASKI 1999], podczas gdy we Francji i Wielkiej Brytanii 
100-120 kg·ha-1 [KRZYMUSKI 1989]. Jest to niewątpliwie związane z dużo gorszymi 
warunkami agroklimatycznymi Polski, ale będzie poważnie rzutować na przyszłość 
krajowej hodowli roślin. 

Znacznego postępu dokonano również w hodowli rzepaku. W latach sie
demdziesiątych udało się zastąpić odmiany tradycyjne odmianami bezerukowymi. 
W latach osiemdziesiątych rozpoczęła się era rzepaku podwójnie ulepszonego, o 
niskiej zawartości glukozynolanów, a w końcu lat dziewięćdziesiątych pojawiły sit; 
odmiany mieszańcowe . Ich plony przekraczają 4,0 t·ha-1 i w doświadczeniach do
równują odmianom zagranicznym [CZEMBOR 1989). 

Hodowla buraka cukrowego nie potrafiła utrzymać swego przodującego 
miejsca na świecie. Przyczyną tego były głównie ograniczenia w kontaktach ze 
światową hodowlą roślin i trudności z wytworzeniem linii męskosterylnych. W 
ostatnich latach znacznie poprawiono jakość materiału siewnego, przenosząc re
produkcję nasion do krajów Europy Południowej i stosując doskonałą technolo
gię otoczkowania, i w ten sposób próbowano dorównać materiałowi siewnemu 
znanych firm europejskich. 

Warte zauważenia są dokonania hodowli buraka pastewnego. Przez wiele 
lat skutecznie konkurowała z hodowlą niemiecką Borris-Eckendorf, wprowadza
jąc odmiany najpierw poliploidalne, a później jednokiełkowe, odporne na mątwi
ka. Były one eksportowane w dużych ilościach i szeroko uprawiane na Białorusi, 
Ukrainie, w Rosji i Rumunii. Eksportowano tam około 1 O tys. ton rocznic przy 
sprzedaży krajowej wynoszącej 3-4 tys. ton. Jeszcze dzisiaj, mimo zmniejszonego 
zainteresowania burakiem pastewnym, sprzedaje się około 1 tys. ton rocznic 
[ROSTWOROWSKI 2002]. 
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1abela 1; Table 1 

Plonowanie wybranych roślin w doświadczeniach porejestrowych COBORU (1999-2001) 
Yielding of sclected crops in post registration tests of COBORU (1991-2002) 

Mrozood-
parność Plon nasion (w% wzorca) 

Frost 
res is tance 

Seed yield (in standard %) 

Plon 

Roślina 
wzorca odmian zagranicznych odmian polskich 

Standard foreign cultivars Polish cultivars 
Crop wartość 

yield technolo- mrozoodporność mrozoodporność 
(dt·ha-1) giczna % wzor- frost resistance % wzor- fros t resistance 

technologi- ca ca;% of 
cal value % of wartość techno- wartość technolo-

standard logiczna; techno- standard giczna; techno-
logical value logical value 

Pszenica ozima 73,5 5,3 (3,7- 7,5) 106 3,3 (1,5--8,0) 101 4,5 (2-7,7) Winter wheat 

Pszenica jara 52 ,7 102 101 Spring wheat 

J<;czm ień jary, 
browarny; Spring 62,2 7,08 99 7,54 99 7,40 
barley for brewery 

1 t;czmień jary, 
pastewny; Spring 62,0 100 98 
barley for fecding 

Żyto ozime, mie-
szańcowe ; Winter 70,0 107 100 
rye hybrids 

Pszenżyto ozime 76,4 5,1 100 4,8 
Winter triticale 

Rzepak ozimy 43,9 104 100 Winter oil rape 

COBORU - Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych; Rcsearch Centre for Cultivar 
Tcst ing 

Koncepcję hodowli ziemniaka opracowano w początkach lat sześćdziesią
tych. Jej najważniejszym elementem była - i nadal jeszcze pozostaje - walka z 
degeneracją wirusową. Wynikało to z powszechnego uprawiania ziemniaka na 
paszę (60% ), do produkcji alkoholu i skrobi; ziemniak jadalny miał mniejsze zna
czenie. Dlatego też odporność na wirusy Y i L, obok plenności, stała się najważ
niejszym kryterium selekcji, nawet w hodowli ziemniaka na spożycie przez ludzi. 
Przewidywano też duży eksport sadzeniaków. Założenia te tylko w niewielkim 
stopniu udało się zrealizować, a zmienione warunki społeczno-ekonomiczne i 
techniczne uczyniły tę koncepcję w dużym stopniu nieaktualną. Zostaliśmy jedy
nym krajem, gdzie jeszcze uprawia się ziemniaki na paszę. Nietrafna prognoza 
przyszłego użytkowania ziemniaka i niedocenienie przetwórstwa ziemniaczanego 
- produkcji frytek, czipsów, kostki, puree itp. spowodowały brak zainteresowania 
tymi kierunkami hodowli; w konsekwencji brak dobrych odmian, przydatnych na 
te cele. Tym niemniej dorobek polskiej hodowli ziemniaka jest znaczny. Wytwo
rzono wiele odmian o znacznie skróconym okresie wegetacji, bardzo wczesnych i 
wczesnych, odpornych na wirusy, większość odpornych na mątwika, a niektóre na 
wirulentne biotypy raka ziemniaczanego. Udało się to otrzymać mimo niewielkie-
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go potencjału hodowlanego, w porównaniu do Niemiec, Holandii czy nawet 
Czech [JASTRZĘBSKI 1989]. 

Nie można nie wspomnieć o dorobku w hodowli grochu siewnego. W poło
wie lat siedemdziesiątych polskie odmiany plonowały na poziomie 27 dt·ha-1, tj. o 
około 10 dt·ha-1 gorzej od dobrych odmian zagranicznych, co zmuszało do impor
tu nasion. W latach 1984-1987 polska odmiana 'Elektron' dawała plony 40 
dt·ha-1, plonując wyżej od najlepszej odmiany zagranicznej, odznaczając się krót
kim okresem wegetacji i równomiernym dojrzewaniem. W tym też czasie powsta
ły odmiany grochu typu aphila - formy wąsate [ŚWIĘCICKI 1989]. 

Podobnie jak hodowla buraka cukrowego, tak też hodowla cebuli utraciła 
swoją pozycję w kraju i na rynkach zagranicznych, choć w kraju cebula 'Wolska', 
po 90 latach istnienia, jest jeszcze dość często uprawiana; w Europie można ją 
również spotkać, choć inaczej nazwaną. Niemal wszystkie obecnie uprawiane od
miany w Europie mają „krew" 'Wolskiej'. 

Dobry poziom prezentuje hodowla ogrodowego grochu łuskowego. Dorobi
ła się wielu plennych, równomiernie dojrzewających, o dużej zawartości cukrów, 
wolno przechodzących w skrobię, znacznie słodszych od odmian zagranicznych i 
skutecznie konkuruje z hodowlami holenderskimi i uiemieckin1i. 

Krajowe odmiany pomidora do uprawy w polu równie skutecznie, jak od
miany grochu, konkurują z odmianami pochodzącymi z Holandii, Francji czy 
USA. Są bardzo plenne i odznaczają się dużą zawartością suchej masy w soku, 
witaminy C i beta-karotenu. Odmiany te można też znaleźć na rynkach europejs
kich pod własnymi lub innymi nazwami, gdzie są cenione ze względu na walory 
jakościowe, głównie smak. 

Szczególne miejsce wśród warzyw zajmuje ogórek. Wynika to zarówno z 
przyzwyczajeń kulinarnych Polaków, jak i postępu w hodowli tej rośliny. Prace 
Bogusława Kubickiego nad dziedziczeniem płci i produkcją mieszańców, dopro
wadziły do otrzymania w 1972 r. pierwszej mieszańcowej odmiany ogórka 'Po
lan Fi'- Była ona przełomem w polskiej hodowli, porównywalnym z pszenicą 
'Graną', powodując podjęcie szerokich prac nad mieszańcami, owocującymi 
wieloma bardzo znanymi odmianami, jak 'Hela Fi', 'Mieszko Fi' czy 'Śremski Fi'
Przyczyniły się one do przeszło 30% zwiększenia plonów, poprawienia jakości i 
zwiększenia odporności na mączniaka oraz Cucumis Virus 1. 

Nie można nie wspomnieć o znaczących osiągnięciach hodowli roślin zie
larskich, choćby o popularnej od wielu lat, tak w kraju jak i w Europie odmianie 
rumianku 'Złoty Łan' (1970), odznaczającej się dużą zawartością olejku 
eterycznego, ze znacznym udziałem chamazulenu, a także roślin ozdobnych, a 
wśród nich wielu mieszańcowych odmian begonii stale kwitnącej, o kwiatach po
jedynczych, półpełnych i pełnych, odznaczających się pełną gamą barw i bardzo 
dobrze przyjętych w Wielkiej Brytanii i USA. 

Hodowla roślin ogrodniczych nie ma wielu znaczących osiągnięć, ale po
równując odmiany pochodzenia krajowego i zagranicznego zauważa się, że wiele 
polskich odmian, szczególnie roślin, u których nie płaci się za walory odmianowe, 
odznacza się lepszymi cechami jakościowymi. Jest to rezultatem przykładania od 
dawna dużej wagi do hodowli jakościowej warzyw w Polsce. 

Swój dorobek hodowla zawdzięcza oczywiście ludziom, którzy go tworzyli. 
O niektórych wspomniałem. Wydaje się, że trzeba jeszcze wymienić Jerzego Ko
rohodę, inicjatora wielu badań naukowych m.in. nad przechowalnictwem nasion 
oraz prac hodowlanych i nasiennych, a przede wszystkim wychowawcę szerokiego 
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grona pracowników nauki i praktycznej hodowli roślin, bez którego nie byłoby 
wiciu z osiągnięć tutaj wymienionych, a także tych, o których nie wspomniano, 
mimo że ich osiągnięcia są również doniosłe (KOROHODA 1981]. 

Produkcja nasion siewnych po wojnie dość szybko wzrastała wobec wprowa
dzenia obowiązkowej wymiany nasion zbóż i sadzeniaków ziemniaka. Powierzch
nia plantacji nasiennych roślin rolniczych zakwalifikowanych połowo wynosiła w 
1989 roku 530 tys. ha, a warzywnych 8,5 tys. ha; okresowo powierzchnia ta, łącz
nie z rejonami zamkniętymi ziemniaka sięgała nawet 950 tys. ha (KOROHODA 

1981 ]. Umożliwiało to czteroletnią, a nawet trzyletnią wymianę materiału siewne
go na całym areale uprawnym zbóż i ziemniaka i przyczyniało się do szybkiego 
wprowadzania do uprawy nowych odmian oraz zwiększania plonów w gospodarst
wach rolnych. 

W okresie powojennym prawie od podstaw stworzono też system oceny 
odmian oraz kwalifikacji polowej i oceny nasion, opracowano metody oceny i 
standardy jakościowe materiału siewnego. W 1955 r. powstaje pierwszy rejestr 
odmian, do którego wpisywano jednak tylko odmiany wyhodowane w kraju, zmo
dyfikowany i dostosowany do standardów europejskich w 1987 r., a Polska podpi
sując konwencję UPOV w 1989 r. wprowadza wyłączne prawo do odmiany, włą
czając się w ten sposób do międzynarodowego systemu ochrony praw hodowców 
roślin. Ustanowiony w latach pięćdziesiątych system nasienny jest jeszcze nadal 
systemem państwowym, scentralizowanym, odpowiednim dla gospodarki nakazo
wo-rozdzielczej, ale zaczyna być powoli zmieniany i dostosowywany do gospodar
ki rynkowej. Polskie prawo nasienne zostanie w 2003 roku w pełni zharmonizo
wane z prawem europejskim i polscy hodowcy będą mogli działać na takich sa
mych zasadach, jak ich europejscy koledzy. 

Podjął też działalność samorząd przedsiębiorstw hodowlanych i nasiennych 
- Polska Izba Nasienna, który stał się od 1998 r. członkiem FIS i ASSINSEL, a 
od 2001 r. jest obserwatorem Europejskiego Związku Nasiennego - ESA, repre
zentującego samorząd gospodarczy firm hodowlanych i nasiennych Unii Euro
pejskiej. 

Kończąc chciałbym postawić dwa pytania: czy te chlubne tradycje będą 
trwały, a dorobek polskich hodowców będzie nadal widoczny i ceniony w 
Zjednoczonej Europie? Jakie należy przedsięwziąć działania, by polska hodowla 
roślin mogła się nadal rozwijać i zaspokajać potrzeby polskiego rolnictwa i wejść 
szerzej na rynki światowe? Nie odpowiem na nie - jakkolwiek są bardzo ważne, 
gdyż nic miało to być tematem mojego opracowania. 
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Streszczenie 

Prace hodowlane w Polsce rozpoczęto po stu latach od powstania pierw
szych przedsiębiorstw hodowlanych we Francji i kilkudziesięciu od rozpoczęcia 
systematycznej hodowli zbóż w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. 

Podstawy hodowli roślin w Polsce próbowali sformułować Michał Ocza
powski i Jan Nepomucen Kurowski; do nich dołączyli zasłużeni hodowcy: Wła
dysław Mayzel, Edmund Załęski, Aleksander Janasz, Konstanty Buszczyński i 
inni. Stworzenie organizacji hodowców roślin, a przez nich wprowadzenie kwalifi
kacji i norm nasiennych oraz rejestru (doboru) odmian na przełomie XIX i XX 
wieku dało początek nowoczesnemu nasiennictwu. 

Do najważniejszych osiągnięć polskiej hodowli roślin należy zaliczyć odmia
ny buraka cukrowego o dużej zawartości cukru i odporne na chwościka (pierw
sza: 'AJl', 1892), pszenżyta (pierwsza: 'Lasko', 1982) oraz pszenic (najpopular
niejsze: 'Dańkowska Graniatka', 1912 i 'Grana', 1920), a także cebulę 'Wolską' 
(1910). 

Polska Hodowla roślin niemal przez cały czas szła krok w krok za europejs
ką hodowlą roślin, wielokrotnie jej dorównując, a niekiedy nawet ją wyprzedza
JąC. 
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Summary 

Plant breeding in Poland started a century after the first breeding compa
nies in France had been established, and a few decades from the beginning of 
cereal brecding programmes in Germany, France and Great Britain. 

Bases of plant breeding in Poland have been laid down by Michał Ocza
powski and Jan Nepomucen Kurowski. Their works were followed by famous 
breeders: Władysław Mayzel, Edmund Załęski, Aleksander Janasz, Konstanty 
Buszczyński and others. Establishing of Plant Breeders' Association and intro
duction of seed certification procedure, seed standards and national list of varie
ties on the tum of 19th and 20th century gave the foundations for modern plant 
breeding and seed production. 

Most important attainments of Polish plant breeding include the varieties 
of sugar beet with high sugar content and resistance to Cercospora beticola (first 
one - 'AJl' bred in 1892), of the triticale (first one: 'Lasko', 1982), wheat (most 
popular: 'Dańkowska Graniatka', 1912 and 'Grana', 1970) and anion ('Wolska', 
1910). 

Plant breeding in Poland almost all the time followed step by step the Eu
ropean one, many times with the achievements equal to its standards and quite 
often getting ahead of it. 

Prof. dr hab. Karol W. Duczmal 
Polska Izba Nasienna 
ul. J. Kochanowskiego 6/607 
60-845 POZNAŃ 


