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Wstęp 

Porzeczki i agrest to powszechnie uprawiane w Polsce gatunki 
krzewów jagodowych. Kraj nasz od wielu już lat jest największym w świe
cie producentem owoców obu gatunków. Owoce te posiadają wysoką war
tość odżywczą i dietetyczną oraz nadają się na mrożonki i różnego rodza
ju przetwory. Owoce świeże, schłodzone i ich przetwory można łatwo eks
portować do wielu krajów świata. 

W nasadzeniach porzeczki czarnej w Polsce dominuje stara odmiana 
Ojebyn. Na nowszych plantacjach sadzi się inne odmiany jak: Titania, Ben 
Lomond, Ben Alder i Ben Tirran. W przypadku agrestu, w nasadzeniach 
towarowych znajduje się stara odmiana Biały Triumf (,,White Smith"). W 
uprawie odmiany te, oprócz zalet, posiadają także wady jak: podatność 
roślin na choroby czy słaba jakość przetwórcza owoców [BANASZCZYK, 

PLUTA 1996, 19971. Ponadto uprawiane odmiany pochodzenia zagranicz
nego nie są przystosowane do naszych warunków klimatycznych i nie są 
wyselekcjonowane pod kątem zbioru kombajnowego. Nowe odmiany po
dlegają polityce patentowej, a ich przydatność do uprawy w naszych 
warunkach nie jest do końca znana. Celowym więc było rozpoczęcie włas
nych prac hodowlanych nad tymi gatunkami i uzyskanie nowych i lepszych 
odmian, niż odmiany zagraniczne. 
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W 1986 roku w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skiernie
wicach rozpoczęto nowy i szeroki program hodowli twórczej porzeczki 
czarnej. Natomiast hodowlę agrestu prowadzi się od niedawna, bo od 
1994 roku [PLUTA, ŻURAWICZ 1993, 1998]. Jak dotychczas, tradycyjna ho
dowla krzyżówkowa stosowana jest głównie w hodowli twórczej porzeczek 
i agrestu, w różnych ośrodkach w świecie, w tym w ISK w Skierniewicach. 
Ważną rolę w tych pracach odgrywa dobór odpowiednich form rodziciels
kich do programów zapyleń. Kolekcje odmian oraz dzikich gatunków 
(banki genów) są potencjalnymi dawcami genów wartościowych cech użyt
kowych. Dostęp do banków genów lub posiadanie własnych kolekcji przez 
hodowców jest niezbędnym warunkiem prowadzenia prac hodowlanych. 

Banki Genów gatunków z rodzaju Ribes w świecie 

Z danych literaturowych oraz informacji uzyskanych od hodowców 
wynika, że w świecie największe kolekcje (banki genów) gatunków z ro
dzaju Ribes znajdują się w Rosji w WIR w St. Petersburgu oraz innych 
Instytutach w różnych krajach byłego Związku Radzieckiego. Duże są 

także kolekcje odmianowe tych gatunków w Instytucie Naukowym -
„Scottish Crop Research Institute" (Szkocja) oraz przy Wydziale Hodowli 
Roślin Ogrodniczych w Balsgard (Szwecja). Na kontynencie amerykańs
kim dosyć bogate zasoby genowe Ribes znajdują się NCGR-USDA w Cor
vallis, USA. We wszystkich tych ośrodkach najczęściej są to kolekcje od
mian i dzikich gatunków rosnących w polu; rośliny niektórych genotypów 
rosną w pojemnikach pod osłonami lub są przechowywane w postaci kul
tur in vitro lub w ciekłym azocie. Jednym z głównych celów posiadania 
tych kolekcji jest możliwość wyboru przez hodowców wartościowych geno
typów (form rodzicielskich) i ich wykorzystanie w programach krzyżowań 
[MĄDRY 1993]. 

Zasoby genowe gatunków z rodzaju Ribes w ISK w Skierniewicach 

Kolekcja polowa gatunków z rodzaju Ribes zlokalizowana jest w Sa
dzie Doświadczalnym w Dąbrowicach. Aktualnie obejmuje ona następu

jące gatunki: porzeczkę czarną, czerwoną i białą; agrest i mieszańce po
rzeczkowa-agrestowe oraz dzikie gatunki porzeczek i agrestu (tab. 1 ). W 
sumie rośnie tam ponad 220 różnych genotypów, wywodzących się z róż
nych krajów świata. Genotypy te są potencjalnymi źródłami genów wartoś
ciowych cech użytkowych porzeczki czarnej i agrestu w realizowanych pro
gramach hodowlanych. 
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Tabela l; Table 1 

Wykaz gatunków oraz liczba taksonów z rodzaju Ribes rosnących w kolekcji 
w SD w Dąbrowicach (stan na 31.08.1998 r.) 

The list of Ribes species and number of taxsons maintained in collection 
at the Experimental Orchard at Dąbrowice (valid on 31.08.1998) 

Liczba 

Gatunek; Species 
taksonów 

Kraj pochodzenia; Country of origin 
No. of 
taxsons 

1. Agrest; Gooseberry 
- odmiany; cultivars 35 Ukraina, Litwa, Wielka Brytania, USA, Polska 
- klony hodowlane* 8 Ukraina, Litwa, Polska 

breeding selections 
- dzikie gatunki; species 4 USA 

2. Porzeczka czarna; Black cuttant 
- odmiany; cultivars 80 Ukraina, Litwa, Rosja , Szkocja, Szwecja, Polska 
- własne klony hodowlane•• 35 Polska 

own breeding select ions 
- klony hodowlane 11 Ukraina, Litwa, Szkocja, Szwecja, Polska 

breeding selections 
- dzilcie gatunki; species 7 USA 

3. Porzeczka czerwona; Red currant 
- odmiany; cultivars 30 Holandia, Ukraina, Litwa, Szwajcaria, USA 

4. PorzecLka biała i różowa 
White and Pink Currants 

- odmiany; cultivars 10 Ukraina, Litwa, USA 

5. Mieszańce; Hybrids 
- porzeczkowa-agrestowe 

black currant x gooseberry 3 Niemcy 

Razem; Tc>tal 223 

Objaśnienia: Explanation 

•• 
- inne klony hodowlane pochodzące z zagranicy; other breeding clones from abroad 

wartościowe, własne klony hodowlane, znajdujące się we wstępnych doświadcze
niach odmianowo-porównawczych; valuable local breeding clones under preliminary 
variety comparing tests 

Możliwości wykorzystania niektórych genotypów w hodowli twórczej 
porzeczki czarnej i agrestu w ISK w Skierniewicach 

W Polsce hodowla twórcza porzeczki czarnej i agrestu realizowana 
jest tylko w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. W 
przypadku porzeczki czarnej jednym z głównych celów hodowli jest uzys
kanie odmian odpornych na wielkopąkowca porzeczkowego ( Cecidophyop
sis ribis West.), który jest także wektorem bardzo groźnej choroby wirusa-
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wej - rewersji (BRAV). Znane są źródła genów odpornościowych na oba 
agrofagii (tab. 1 ), a donorami tych genów są dzikie gatunki, takie jak 
Ribes nigrum sibiricum, R. ussuriense, R. paucifiorum, R. petiolare i R. di
kuscha oraz odmiany wywodzące się od tych gatunków [ ANDERSON 1971; 
OGOLCOWA 1991; TRAJKOVSKl , ANDERSON 1992]. Nowa, polska odmiana Ce
res, pochodząca od Ribes nigntm sibiricum, charakteryzuje się wysoką od
pornością polową na wielkopąkowca [GwozDECKI 1983]. Odporność po
rzeczki czarnej na tego szkodnika można także przenieść od spokrewnio
nego gatunku - agrestu (Ribes grossularia i R. divaricatum), fKNIGHT i in . 
1974]. Efektem takich prac prowadzonych w East Mailing (Anglia) było 
uzyskanie wielu klonów odpornych na wielkopąkowca . Dwa z nich zostały 
ostatnio nazwane 'Farleigh' i 'Foxedown'. Odmiany te będą sprowadzone i 
posadzone w naszej kolekcji roboczej jesienią 1999 roku. Wykorzystanie 
tych odmian oraz w/w genotypów w programach krzyżowań (w szczegól
ności w krzyżowaniach międzygatunkowych i przy użyciu hodowli zarod
ków) może przyczynić się do uzyskania własnych klonów i odmian, jedno
cześnie odpornych na wielkopąkowca oraz na rewersję. 

Tabela 2; Table 2 

Lista dzikich gatunków z rodzaju Ribes oraz ich potencjalne możliwości 
wykorzystania w hodowli twórczej porzeczki czarnej i agrestu [ OGOLCOW 1991] 

The list of Ribes species and their potentia! possibilities of using in black currant 
and gooseberry breeding [OGOLCOW 1991] 

Gatunek Autor i rok publikacji 
Species Zalety; Advantage Wady; Faults Author and ycar of 

puhlication 
Wysoka mrozoodporność, Nierównomierne Wiksnie A 1971 

R. aureum późne kwitnienie, duże dojrzewanie owoców, Nilsson F. I 9:i6, I 973 
Pucsh. owoce, odporność na 

różna wielkość owoców, Melehina A.A. 1974 choroby ~rzybowe, niska samopłodność Sankin L.S. 1988 
odpornosć na suszę 
Wysoka samopłodność, 

Knight R. 1971 sztywny pokraj krzewu, 
Średnia mrozoodporność, R. bracteosum późne kwitnienie i Keep E. 1974, 1984 

Dougi. dojrzewanie, obfite wrażliwość na mączniaka Scmcnczcnko P.P. 1980 
kwitnienie, wyrównana Cvopa J. 1 990 
wielkość owoców 

Hudjakow I.L. 1912 
Boczkarnikowa N.M. 1973 

Wysoka samopłodność i Wrażliwość na Lisawicnko M.A. 1963 

R. dikuscha mrozoodporność, wielkopąkowca, wczesne Voluzev AG. 1970, 1984 

Fisch. odpornosć na mączniaka, rozpoczęcie wegetacji, Glebowa E.I. 1972 
opadzinę liści i rewersję , niska tolerancja pąków Siergcjcwa K.D. 1?72 
mała liczba nasion na przymrozki w10scnnc Kojan W.P. Kopan K.N. 

19 7 
Zwjagina TS. 1988 

R. divarica- Odporność na mączniaka, Drobne owoce, zły po- Nielsson F. 1959 
tum Dougi. wielkopąkowca i rewersję krój krzewu Keep E. 1962 
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Knight R. 1969 
Sztywny pokrój krzewu, Niska mrozoodporność, Keep E. 1981 , 1984 

R. glutinoswn odpornosć na mączni a ka, niska samopłodność, zły Ogolcowa T.P. 1983 
Benth. opadzinę, wielkopąkowca pokrój krzewu, slaby Scdowa Z.A. 1987 

1 mszyce smak owoców Ogolcowa T.P. i Sedowa 
Z.A. 1987 

H. oxvcantoi- Odporność na mączni a ka , 

des L. opadzinę liści, wielkopą- Drobne owoce Lorenc P. i Nilsson F. 1959 
kowca i rewersję 

Wysoka mrozoodporność, Zły pokrój krzewu , wra- Pawłowa N.M. 1955 
R. nigrwn ssp. odporność na mączniaka, żliwość pąków na przy- Lobanow E.M. i Krawccwa 
Sibiricum opadzinę liści , rdzt; i mrozki wiosenne, niska N.I. 1981 
Egb. Wolf. wiclkopąkowca, dobra samopłodność, nierówno- Anderson M. 1973 
Pawi. sztywność pędów, duże i mierne dojrzewanie i Rawkin AS. 1987 

smaczne owoce opadanie owoców Voluzniew AG. 1988 

Obfite kwitnienie, równo- Niska samopłodność i Melchina A.A. 1974 
mierne dojrzewanie i mrozoodporność, niska Melehina A.A. i inni 1983 R. petiolare łatwy zbiór owoców, zawartość wit. C, zły Rawkin AS. 1987 Dougi. smak owoców, drobne 
odporność na mączniaka owoce, wrażliwość na Ko[ań W.P. Kopań K.N. 
i wiclkopąkowca, 

rdzę i opadzint; liści 
19 7 

Wysoka mrozoodporność, 
R. rub111m L. odporność na mączniaka 

i wielkopąkowca 
Drobne owoce Nielsson F. 1973 

Wysoka mrozoodporność, Niska samopłodność, Niclsson F. 1973 
R. w11gw1eum odporność na mącrniaka, drobne owoce, slaby Knight R. 1969 Purch opadzinę liści, wie lkopą- wzrost siewek z nasion Keep E. 1981 kowca i mszyce 

R. sativum 
Wysoka mrozoodporność 

Nielsson F. 1955, 1959 
Symc. i adaptacja do warunków Drobne owoce 

klimatycznych 

R. ussuriense 
Sztywny pokrój krzewu, 

Niska samopłodność, Hanter 1943 
odpornosć na rdzt;, Boczkarnikowa N.M. 1973 Janez. mączni aka i opadzinę niska mrozoodporność Rawkin A.S. 1987 
liści 

Odporność roślin na choroby grzybowe liści jest także ważnym 

zagadnieniem w hodowli odpornościowej porzeczki czarnej i agrestu. Cho
dzi tu głównie o amerykański mączniak agrestu (Sphaerotheca mors-uvae), 
opadzinę liści (Drepanopeziza ribis) i rdzę wejmutkowo-porzeczkową (Cro
nartium 1ibicola). Zwalczanie tych chorób wymaga stosowania wielu oprys
kiwań fungicydami w sezonie. Wyhodowanie odmian odpornych na te pa
togeny może przyczynić się do obniżenia kosztów produkcji oraz zmniej
szenia skażenia środowiska naturalnego. Dawcy takich genów odporności 
są również znani i genotypy te są szeroko wykorzystywane w polskich pra
cach hodowlanych [PLUTA 1996a; BRONIAREK-NIEMIEC i in. 1997). 

W kolekcjach odmian istnieją także bogate źródła genów kon
trolujących ważne gospodarczo cechy ilościowe i jakościowe plonu (plono
wanie roślin, wielkość owoców, długość gron, liczba jagód w gronie, rów
nomierne dojrzewanie owoców) oraz odpowiedni skład chemiczny owo
ców i wysoką wartość przetwórczą i zamrażalniczą [PLUTA 1996b; BANASZ

CZYK, PLUTA 1996, 1997). Szkockie odmiany - Ben Lomond, Ben Nevis, a 
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przede wszystkim Ben Alder i Ben Tirran są dobrymi dawcami takich 
cech użytkowych. Wykorzystując te odmiany jako formy rodzicielskie w 
szeroko zakrojonych programach krzyżowań można uzyskać materiał ho
dowlany o podwyższonej jakości plonu i jego składników. Jak dotychczas -
uzyskano wiele klonów hodowlanych, których owoce charakteryzują się 

bardzo dobrym składem chemicznym i wysoką wartością przetwórczą. 

Dwa z nich, 'Tiben' i 'Tisel' dorównują, a nawet przewyższają pod tym 
względem odmiany standardowe - Ojebyn, Titania i Ben Lomond [PLUTA 

i in. 1997]. 
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Streszczenie 

W Polsce hodowlę twórczą porzeczki czarnej i agrestu prowadzi się tylko w 
Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Podstawową metodą 
hodowli jest tradycyjna hodowla krzyżówkowa. W hodowli tej ważną rolę odgry
wa dobór odpowiednich form rodzicielskich do programów zapyleń. Kolekcje 
odmian oraz dzikich gatunków (,,Banki Genów") są potencjalnymi dawcami 
genów wartościowych cech użytkowych . Dostęp do banków genów lub posiadanie 
własnych kolekcji przez hodowców jest niezbędnym warunkiem prowadzenia prac 
hodowlanych. 

W różnych ośrodkach hodowlanych w świecie utrzymywane są banki genów 
gatunków z rodzaju Ribes. Najczęściej są to kolekcje odmian i dzikich gatunków 
rosnących w polu. Niektóre genotypy rosną w pojemnikach pod osłonami lub są 
przechowywane w postaci kultur in vitro lub w ciekłym azocie. Jednym z głów
nych celów posiadania tych kolekcji jest możliwość wyboru przez hodowców war
tościowych genotypów (form rodzicielskich) i ich wykorzystanie w programach 
krzyżowań. Również w ISK w Skierniewicach znajduje się własna kolekcja polowa 
gatunków z rodzaju Ribes, która zlokalizowana jest w Sadzie Doświadczalnym w 
Dąbrowicach . Aktualnie obejmuje ona następujące gatunki: porzeczkę czarną, 
czerwoną i białą, agrest i mieszańce porzeczkowa-agrestowe oraz dzikie gatunki 
porzeczek i agrestu. Dotychczas zgromadzono tam ponad 220 taksonów, wywo
dzących się z różnych krajów świata. Genotypy te wykorzystywane są w aktualnie 
realizowanych w ISK programach hodowlanych, dotyczących porzeczki czarnej i 
agrestu w celu uzyskania mieszańców o podwyższonej jakości plonu, wysokiej 
zdrowotności roślin oraz dobrze zaadaptowanych do naszych warunków klima
tyczno-glebowych. 
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Summary 

New black currants breeding has been carrying out in Polandonly at the 
Rescarch Institute of Pomology and Floriculturc at Skierniewice sincc 1986. 
Gooseberry breeding program was started in 1994. A cross-combination mcthod 
is mainly applied. In breeding of both crops the important role plays the choice 
of the best parental forms in crossing programs. The collections of cultivars and 
species (gene bank) are the potentia! donors of valuablc genes of difforcnt traits. 
Having an access to gene banks or maintaining own collections by the brecdcrs 
arc the neeessary conditions of carrying out the breeding programs. 

In different breeding centres in the world the gcnc banks of Ribes specics 
are maintained. Mostly there are collcctions of cultivars and wild specics grown 
planted in the field. Some gcnotypes are also planted in pots in the glasshousc or 
thcy are kepi in tissue culture and under cryoprcservation rccently. The main 
aim of having these collections is the possibility of selcction by brccders the best 
genotypcs (parental forms) and using them in crossing programs. At our Institute 
there is the collections of Ribes, situated at the Experimcntal Orchard at Dabro
wicc (ncar Skierniewice). The collection has includcd following Ribes crops: 
black currants, red and white currants, gooseberries and black currant-gooseberry 
hybrids as well as wild Ribes species. Recently thcre have becn collected over 220 
accessions originated from different countries in the world. Thesc gcnotypes an:: 
used in our black currant and gooseberry brccding programs to release new 
selections and cultivars with high yielding and its quality, resistant to main pest 
and diseascs as well as well adapted to our climatc and soi! conditions. 
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